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ОФІЦІЙНА ІНФОРМАЦІЯ  

Центральні органи влади 
 

13.06.2022 

Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих 

територій України 

https://minre.gov.ua/news/onovleno-aktualnyy-perelik-gromad-u-rayonah-

boyovyh-diy-na-tot-ta-tyh-shcho-v-otochenni-3 

Оновлено актуальний перелік громад у районах бойових дій, на ТОТ 

та тих, що в оточенні 

Наказом Мінреінтеграції1 затверджено оновлений перелік, на основі 

якого внутрішньо переміщеним особам здійснюватимуть виплати. 

Нагадуємо, перелік не є фіксованим документом – він регулярно 

актуалізується. 

Станом на 07.06.2022 року в оновленому переліку територіальних 

громад2, розташованих у районах проведення воєнних (бойових) дій, або які 

перебувають в тимчасовій окупації, оточенні (блокуванні) перебувають 8 

областей. Це територіальні громади Дніпропетровської (7 громад), Донецької 

(66 громад), Запорізької (55 громад), Луганської (37 громад), Миколаївської 

(24 громади), Харківської (51 громада), Херсонської (49 громад) і Сумської 

(14 громад) областей. 

Усі внутрішньо переміщені особи, які перемістилися з цих громад, 

отримають грошову допомогу від держави. 

Інформуємо, що зазначений перелік формується за погодженням 

Міноборони на підставі пропозицій відповідних обласних та Київської 

міської військових адміністрацій. 

При цьому спираються на три ключові критерії щодо визначення 

територій. Це: 

● території, що є тимчасово окупованими; 

● території, що перебувають в оточенні (блокуванні); 

● території, на яких тривають активні бойові дії. 

Якщо ви зареєстровані в якійсь із зазначених областей, але ваша громада 

відсутня у цьому переліку, радимо звернутися до своєї військової 

адміністрації (особисто або через гарячу лінію) й уточнити інформацію. 

 

*** 

13.06.2022 

Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих 

територій України 

                                                 
1 Див.:   https://www.minre.gov.ua/doc/doc/76 
2 Див.:  https://www.minre.gov.ua/sites/default/files/field/docs/dodatok_do_nakazu_vid_10.05.pdf  
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https://minre.gov.ua/news/yak-otrymaty-vyplaty-dlya-vpo-cherez-dodatok-

diya-pokrokova-instrukciya 

Як отримати виплати для ВПО через додаток ДІЯ: покрокова 

інструкція 

Раніше ми вже повідомляли про корисні сервіси в додатку Дія для 

внутрішньо переміщених осіб (гіперпосилання). Один з найзатребуваніших 

наразі – Виплати для ВПО. 

Станом на початок червня нинішнього року в Україні зареєстровано 

понад 4 млн внутрішньо переміщених осіб. В останній тиждень їх 

кількість зросла на майже 42 тис. осіб. Допомогу на проживання за 

березень-квітень, наприклад, одержали майже 2 млн сімей ВПО, а це мало 

не щодругий громадянин, зареєстрований в такому статусі. 

Так чи інакше – всі переселенці потребують фінансової підтримки від 

держави. І вона також передбачена в застосунку Дія. 

ЯК ОДЕРЖАТИ ВИПЛАТИ ДЛЯ ВПО НА ПРОЖИВАННЯ 

Важливо! 

Йдеться про 2 тис. грн для дорослого, 3 тис. грн для людей з 

інвалідністю та дітей. 

Ці виплати можуть отримати люди, які вимушено покинули домівки, 

але перебувають в Україні. 

Згадана комплексна послуга працює онлайн та офлайн. 

Онлайн у Дії 

Дорослим: 

1. Оновіть застосунок Дія й авторизуйтесь. 

2. Надішліть заявку на одержання статусу ВПО. 

3. Натисніть «Хочу отримувати допомогу». 

4. Оберіть картку єПідтримка для зарахування коштів. Якщо у вас немає 

такої картки – оформіть її. 

Оформлення на дітей: 

1. Оновіть застосунок Дія та авторизуйтесь. 

2. Зайдіть у розділ Послуги і виберіть «Отримати статус ВПО». 

3. Вкажіть свою актуальну адресу. 

4. Підтвердьте своє місце перебування за допомогою геолокації. 

5. Якщо свідоцтво про народження дитини не підтягується автоматично, 

додайте його вручну. 

6. Натисніть «Хочу отримувати допомогу». 

7. Виберіть картку єПідтримка для зарахування коштів. Якщо у вас 

немає такої картки – оформіть її. 

Офлайн: 

1. Зверніться до ЦНАПу, органу соцзахисту населення або представників 

місцевої влади. 

2. Візьміть з собою документ, що посвідчує особу та підтверджує 

громадянство України. 
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3. Точний перелік документів для набуття статусу уточнюйте в ЦНАПі, 

до якого збираєтесь. 

4. Якщо в паспорті немає даних про реєстрацію місця проживання в 

одному з відповідних регіонів, візьміть із собою будь-який документ, що 

підтверджує це: військовий квиток, трудову книжку, право власності на 

майно тощо. 

Нагадаємо, послуга одержання виплат для ВПО доступна українцям, які 

переїхали з територій, де тривають бойові дії, або які стали ТОТ чи 

перебувають в оточенні. 

Ще одна корисна опція – припинення грошової допомоги ВПО. У цьому 

розділі можна подати заяву про припинення виплати щомісячної адресної 

допомоги для покриття витрат на проживання. 

Як одержати послугу? 

Онлайн: 

1. Зареєструйтеся\авторизуйтеся в Кабінеті громадянина на diia.gov.ua за 

допомогою електронного підпису або BankID. 

2. На порталі в меню «Послуги» оберіть цей сервіс. 

Якщо ви не ВПО або не отримували раніше грошову допомогу, – 

послуга вам буде недоступна. 

3. Перевірте коректність своїх даних у профілі користувача, актуалізуйте 

їх за необхідності. 

4. Ознайомтесь з даними попередньо поданої заяви на грошову допомогу 

ВПО. Після вашої заяви про припинення виплати для всіх членів сім'ї, 

зазначених у попередній заяві, виплати припинять. 

5. Ознайомтесь зі сформованою заявою про припинення виплат грошової 

допомоги ВПО, накладіть електронний підпис і відправте на розгляд органу 

соцзахисту населення за вашим місцем проживання. 

Обов'язковими умовами є статус ВПО, отримання грошової допомоги 

ВПО раніше й бажання припинити її одержання та наявність РНОКПП і 

КЕП. 

Офлайн: 

Для припинення виплати грошової допомоги ВПО варто звертатись до 

уповноваженого органу за фактичним місцем проживання (перебування) 

через виконавчий орган сільської, селищної, міської ради відповідної 

територіальної громади, ЦНАП або поштою. 

Туди подають заяву про припинення виплати грошової допомоги. 

Виконавчий орган сільської, селищної, міської ради відповідної 

територіальної громади або ЦНАПи передають заяву з необхідними 

документами протягом 3 робочих днів з дати їх надходження 

уповноваженому органу, що припиняє виплату такої допомоги з 1-го числа 

наступного місяця. 

Нагадаємо, що підготовка й реалізація низки проєктів застосунку Дія 

відбувалася за участі Директорату цифровізації Міністерства з питань 

реінтеграції тимчасово окупованих територій України. Його фахівці 
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опрацювали зміни до нормативно-правових актів, розробили й погодили 

технічні завдання. 

Найближчим часом ви дізнаєтеся також про можливість віддаленої 

ідентифікації для отримання пенсійних виплат через Дія.Підпис. 
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*** 
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13.06.2022 

Запорiзька обласна рада 

https://zor.gov.ua/content/pereselenci-mozhut-otrymaty-konsultaciyu-

vuzkospecializovanogo-likarya-u-bud-yakomu-misti 

Переселенці можуть отримати консультацію вузькоспеціалізованого 

лікаря у будь-якому місті без нової декларації 

У Міністерстві охорони здоров’я надали роз’яснення щодо отримання 

переселенцями вузькоспеціалізованої медичної допомоги. 

За інформацією МОЗ, якщо внаслідок російської агресії людина 

перемістилася в межах України і потребуєте консультації лікаря вузької 

спеціалізації – вона може її отримати у будь-якому місті, незалежно від того, 

де було укладено декларацію. 

Для цього потрібно зробити два прості кроки: 

1.Отримати направлення. 

Направлення виписує сімейний лікар або лікуючий лікар, який вважає за 

потрібне залучити до лікування фахівця іншої спеціалізації. 

Якщо ви фізично не можете відвідати свого лікаря, зверніться до нього 

за направленням телефоном або через месенджер. Лікар, який має доступ до 

електронної системи охорони здоров’я, випише направлення дистанційно. 

Але направлення можна отримати й у сімейного лікаря, який працює в 

найближчому закладі первинної медичної допомоги, у якого є договір з 

НСЗУ. Для цього не потрібно укладати нову декларацію. Запишіться на 

прийом, надайте свої дані та дані сімейного лікаря, з яким укладена 

декларація, розкажіть новому лікарю, що вас турбує. 

Пам’ятайте: під час воєнного стану на рівні з електронними 

направленнями діють й паперові. Якщо в лікарні тимчасово немає доступу до 

електронної системи охорони здоров'я, лікар випише паперове направлення. 

2.Знайти лікарню. 

Із направленням можна звернутися до лікаря в будь-якому регіоні та в 

будь-якому закладі охорони здоров’я, який уклав договір з НСЗУ на 

відповідний пакет послуг. Знайти потрібного спеціаліста в новому місці 

можна, зателефонувавши до контакт-центру НСЗУ за номером 16-77. 

Перед візитом зателефонуйте в обрану лікарню і запишіться на прийом. 

Також до лікаря можна записатися онлайн через медичну інформаційну 

систему — якщо лікарня надає таку можливість. 

Від початку повномасштабного вторгнення рф багато лікарів почали 

надавати консультації онлайн. Якщо ви не можете дістатися до потрібного 

спеціаліста, спробуйте отримати онлайн-консультацію. Про можливість 

онлайн-консультації можна дізнатися на сайті лікарні або телефоном. 

У разі раптового погіршення стану важливо не займатися 

самолікуванням і знайти можливість відвідати лікаря особисто. 

Без направлення можна звернутися до таких фахівців: 

гінеколога (зокрема, і дитячого); 

психіатра; 
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нарколога; 

стоматолога; 

фтизіатра; 

лікаря, у якого під наглядом перебуває пацієнт із хронічними 

захворюваннями. 

Джерело: прес-служба Міністерства охорони здоров’я України 

Відділ комунікацій Запорізької обласної ради 

 

*** 

14.06.2022 

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини 

https://ombudsman.gov.ua/news_details/rozyasnennya-shchodo-

otrimannya-pidtrimki-okremimi-kategoriyami-naselennya-yake-postrazhdalo-u-

zvyazku-z-vijskovoyu-agresiyeyu-rf-proti-ukrayini 

Розʼяснення щодо отримання підтримки окремими категоріями 

населення, яке постраждало у зв’язку з військовою агресією рф проти 

України 

Для підтримки окремих категорій населення, яке постраждало у зв’язку 

з військовою агресією рф проти України, відповідно до постанови Кабінету 

Міністрів України від 16.04.2022 № 447 «Про підтримку окремих 

категорій населення, яке постраждало у зв’язку з військовою агресією 

Російської Федерації проти України» надається така допомога: 

1)зареєстрованим внутрішньо переміщеним особам (ВПО) – допомога 

на проживання згідно з Порядком надання допомоги на проживання 

внутрішньо переміщеним особам, затвердженим постановою Кабінету 

Міністрів України від 20.03.2022 № 332 «Деякі питання виплати 

допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам». 

ВПО можуть надаватися інші види підтримки, зокрема у вигляді 

грошових виплат, шляхом: 

надання допомоги міжнародними організаціями відповідно до 

визначених та закріплених домовленостей стосовно реалізації програм між 

центральним органом виконавчої влади, уповноваженим на формування та 

реалізацію державної політики у відповідній сфері, та відповідною 

міжнародною організацією (детальніше про допомогу від міжнародних 

організацій можна ознайомитись за посиланням3. 

встановлення виконавчими органами сільських, селищних, міських рад 

за рахунок власних коштів і благодійних надходжень додаткових гарантій 

щодо соціального захисту населення відповідно до статті 34 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні». 

2) особам, які евакуюються із населених пунктів, що розташовані в 

районах проведення воєнних (бойових) дій, та особам, які проживають у 

                                                 
3 Див.:   https://www.ombudsman.gov.ua/news_details/rozyasnennya-shchodo-nadannya-groshovoyi-dopomogi-

vnutrishno-peremishchenim-osobam-vid-mizhnarodnih-organizacij 
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деокупованих населених пунктах, не мають і не мали статусу ВПО – 

гуманітарна та інша 

допомога відповідно до Порядку надання гуманітарної та іншої 

допомоги цивільному населенню в умовах воєнного стану в Україні, 

затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 07.03.2022 № 

220 (далі – Порядок № 220), або допомога за рахунок коштів міжнародних 

організацій. 

Відповідно до Порядку № 220 кошти спрямовуються, серед іншого, на 

разову виплату готівкових коштів особам, які проживають у деокупованих 

населених пунктах, не мають і не мали статусу ВПО (не зареєстровані та не 

були зареєстровані як ВПО) та особам, які евакуюються із населених пунктів, 

що розташовані в районах проведення воєнних (бойових) дій (можливих 

бойових дій). Грошова допомога цивільному населенню виплачується 

виконавчими органами сільських, селищних, міських рад/військовими 

адміністраціями та АТ 

«Укрпошта» у таких розмірах: 3000 гривень - для осіб з інвалідністю та 

дітей; 

2000 гривень - для інших осіб. 

Для отримання грошових виплат зазначені вище особи можуть подати 

заявку на отримання допомоги шляхом заповнення форми на інформаційній 

платформі «єДопомога» (edopomoga.gov.ua) та, у разі технічної реалізації, 

засобами Єдиного державного веб-порталу електронних послуг, зокрема з 

використанням мобільного додатка Порталу Дія. 

На підставі поданої заявки Міністерство соціальної політики 

проводить верифікацію даних, зазначених особою в заявці, з даними, які 

містяться у базах даних державного підприємства «Інформаційно-

обчислювальний центр Міністерства соціальної політики», формує 

переліки осіб з числа найбільш вразливих категорій і передає їх міжнародній 

організації, що погодилася на реалізацію програми з надання грошових 

виплат населенню. 

 

 

*** 

14.06.2022 

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини 

https://ombudsman.gov.ua/news_details/stan-zabezpechennya-prav-

ukrayinskih-ditej-za-kordonom-dosvid-koleg-iz-moldovi-ta-slovachchini 

Стан забезпечення прав українських дітей за кордоном: досвід колег 

із Молдови та Словаччини 

Молдова межує з Україною та є однією із тих, хто першим протягнув 

руку допомоги українцям. Країна вживає усіх можливих заходів щодо 

забезпечення прав українських дітей. 
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Омбудсман з питань захисту прав дітей Молдови повідомила, що діти 

з України користуються усіма правами на рівні із дітьми з Молдови, у тому 

числі у доступі до освітніх, медичних та соціальних послуг. 

Для надання системної допомоги українським біженцям в країні  

утворено Урядовий антикризовий штаб та кризові центри. 

Завдяки їхній системній роботі Молдова намагається створити базу 

обліку дітей та реєстр сімей, які на кордоні зустрічали дітей та надавали їм 

прихисток. 

Такі заходи потребують великих фінансових ресурсів. Тому Уряд 

Молдови об’єднав зусилля національних неурядових організацій та 

міжнародних організацій для надання підтримки українським дітям та сім’ям 

з дітьми. 

Водночас діти з України стикнулися з мовним бар’єром. Саме тому 

допомога неурядових організацій із перекладом наразі є дуже цінною. 

Окрім того, влада Молдови відкриває нові пункти пропуску на кордоні з 

Україною, щоб полегшити процес евакуації людей. Також в країні 

вживаються заходи щодо попередження та протидії сексуальної експлуатації 

та торгівлі дітьми. 

Словаччина також має спільний з Україною кордон, а тому одна із 

перших приймала українських біженців, які рятувались від війни. 

З 24 лютого 2022 року в Словаччину прибуло 38 тисяч дітей. Із них 

тільки 10 тисяч включені в державну систему захисту. 

Через великий потік українців на кордоні їх зустрічали перевізники як 

державного, так і приватного сектору, які переміщували наших громадян по 

всій Словаччині. Відтак, відслідкувати міграційні потоки у перші дні було 

майже неможливо. 

Зважаючи на таку ситуацію, та з метою недопущення незаконних 

переміщень українців, Урядом Словаччини прийнято рішення дозволити 

здійснювати такі перевезення виключно перевізникам державного сектору. 

Українські діти, які прибули до країни, розміщуються виключно в 

державних інституціях, де їх забезпечують усім необхідним та надають 

медичну, психологічну та іншу допомогу. 

Окрім того, послуги із психологічної допомоги надаються дітям у 

школах. Там працюють команди психологів, які роблять скринінг наявності 

психологічних травм у дітей, за результатами якого приймається рішення про 

надання дитині допомоги. 

Словаччина підтримала позицію України щодо недопущення 

усиновлення українських дітей без додержання відповідних процедур, 

передбачених українським законодавством. Тому усиновлення українців на 

території Словаччини наразі не здійснюється. 

У той же час колеги повідомили про проблеми, з якими вони стикнулись 

у реалізації права українських дітей на освіту. 

Не всі діти мають змогу здобувати українську освіту онлайн, зокрема 

через відсутність технічних засобів та доступу до Інтернету. 
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Процес здобуття дошкільної освіти для українців ускладнений через 

брак вільних місць у дитячих садочках Словаччини. 

Задля вирішення цієї проблеми Урядом Словаччини вживаються заходи 

щодо збільшення кількості місць у закладах дошкільної освіти. 

Передбачається, що до 1 вересня 2022 року це завдання буде вирішено. 

 

*** 

14.06.2022 

Міністерство соціальної політики 

https://www.msp.gov.ua/news/21937.html 

Ірпінська міська територіальна громада забезпечує соціальною 

підтримкою 34 тисячі людей 

Марина Лазебна, Міністр соціальної політики України, з робочою 

поїздкою відвідала Ірпінь. 

Під час поїздки вона відвідала управління праці та соціального 

захисту населення Ірпінської міської ради. 
Поспілкувавшись з мешканцями Ірпеня, Марина Лазебна безпосередньо 

від людей отримала інформацію щодо стану соціальної підтримки на місцях, 

проблемних питань організації роботи управління соціального захисту 

Ірпінської територіальної громади. 

Управління соціального захисту Ірпінської громади зараз забезпечує 

34 тисячі людей (в тому числі, мешканці селищ Гостомель та Коцюбинське) 

соціальною підтримкою. 

Всього на обліку в управлінні перебуває 10904 внутрішньо переміщені 

особи. 

В червні виплату допомоги на проживання призначено 1868 людям. 

Але найбільша потреба мешканців - це відновлення пошкодженого 

житла. 

В Ірпінській міській територіальній громаді: 

- у 885 домогосподарств помешкання повністю зруйновані (не придатні 

для проживання), 

- 2738 об’єктів - частково зруйновані. 

 

*** 

14.06.2022 

Інформаційного агентства «Главком»  

https://glavcom.ua/economics/personal-money/ukrajinski-pereselenci-

shche-v-odniy-krajini-zmozhut-obminyati-grivni-na-jevro-852844.html 

Українські переселенці ще в одній країні зможуть обміняти гривні на 

євро  

Оксана Воронцова  

Нацбанк веде перемовини з партнерами з інших країн для полегшення 

життя українських переселенців 
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13 червня Національний банк України підписав угоду з центральним 

банком Нідерландів про обмін готівкової гривні на євро. Про це повідомив 

голова Нацбанку Кирило Шевченко на своїй сторінці у Facebook4. 

«Запускаємо механізм обміну готівкової гривні на євро в Нідерландах!» 

– заявив він. 

Уже до кінця червня повнолітні українці, які отримали дозвіл на 

тимчасове перебування в Нідерландах, зможуть обмінювати свої гривні 

готівкою на євро. Ліміт у межах угоди – до 10 тис. грн на одну особу.  

Підтримку з обміну забезпечить місцева комерційна компанія, що має 

представництва по всій країні. 

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Бельгія з 1 червня запускає обмін 

готівкової гривні на євро для українських біженців. Також домовленості 

щодо обміну готівкової гривні на місцеву валюту були досягнуті з 

центральними банками Польщі, Німеччини, Італії, Швеції. 

Перемовини з партнерами з інших країн продовжуються… 

 

*** 

15.06.2022 

Фонд Народонаселення ООН в Україні - UNFPA Ukraine 

https://ukraine.unfpa.org/uk/1746369 

Спільна заява ООН щодо ситуації з літніми людьми в Україні 

Із початку війни в Україні 24 лютого 2022 року ми стали свідками 

нищівної ескалації насильства, що призвело до широкомасштабного 

переміщення близько 14 мільйонів людей — як в межах України, так в 

сусідні країни, а також далеко за її межі. Це найбільший відтік біженців у 

Європі з часів Другої світової війни. 

Кожен та кожна, хто живе в Україні, відчули вплив цієї війни. Та в 

країні, де кожна четверта людина старше 60 років, вплив на людей похилого 

віку, в тому числі на осіб з інвалідністю був надзвичайним. Тільки в 

Донецькій та Луганській областях, де відбулися одні з найбільш інтенсивних 

бойових дій, приблизно 30 відсотків населення становлять люди похилого 

віку. 

Сказати, що здоров’я, права та благополуччя літніх людей під загрозою – 

це нічого не сказати. Довгострокові наслідки в цьому відношенні почалися 

ще в 2014 році в перші роки цієї тривалої кризи. На тлі війни, що триває, 

люди похилого віку стикаються з дедалі зростаючими проблемами в доступі 

до пенсій, охорони здоров’я та інших основних послуг. 

У районах інтенсивних бойових дій усі вікові групи, включаючи людей 

похилого віку, стикаються з серйозною загрозою для свого життя. Однак 

літні люди, які вирішили залишитися вдома, часто стикаються з особливими 

проблемами у пошуку безпечного місця, предметів першої необхідності та 

їжі через інвалідність, обмежену кількість соціальних зв’язків, недостатню 

                                                 
4Див.:   https://www.facebook.com/KyryloShevchenkoCEO 
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цифрову грамотність тощо. Цю сувору реальність потрібно вирішувати 

терміново. 

Війна також принесла вимушене відокремлення та ізоляцію. Люди 

похилого віку, які переїхали в інші райони України, мали важкі переїзди 

через ризик для життя, відсутність доступу до базової медичної допомоги та 

інших потреб, у той же час, вони перебували далеко від своїх сімей та 

близьких. Багато з тих, хто залишився у власних містах, також мають 

обмежений доступ до послуг та обмежені соціальні контакти.  

Крім того, ті, кому вдалося втекти до сусідніх країн, стикаються з 

невизначеним майбутнім, маючи мало можливостей заробити дохід, як 

правило ще маючи хронічні захворювання, і не знають, коли саме і чи 

зможуть вони взагалі коли-небудь повернутися додому. 

Не в останню чергу війна також звернула увагу на загострені проблеми, 

з якими стикаються жінки та дівчата, включаючи жінок старшого віку. 

Шістдесят відсотків людей старше 60 років, які постраждали від війни, – 

жінки. Побоювання щодо їхньої безпеки, охорони здоров’я та фінансових та 

економічних потреб має спонукати всіх до дій, хто бере участь у 

гуманітарній відповіді на кризу. 

З початку війни місцева та національна влада, гуманітарні організації та 

агентства ООН були на місцях, надаючи неоціненну підтримку цивільним 

особам, які постраждали від насильства, включаючи людей похилого віку. 

Але оскільки війна вже триває майже чотири місяці, дуже важливо, щоб ці 

зусилля не втратили обертів, враховуючи численні потреби тих, кого це 

безпосередньо торкнулося. 

Ось чому ми, як учасники Спільної програми зі здорового старіння5, 

яка виступає за зміцнення прав і захист гідності літніх чоловіків і жінок, 

закликаємо всіх гуманітарних та інших суб’єктів приділяти особливу увагу 

літнім людям та їхнім специфічним потребам, незалежно від того, чи 

вирішують вони залишатися на місці чи переїжджають. 

Треба надати необхідну допомогу в порятунку життя, а також необхідну 

допомогу в евакуації тим, хто не зміг або не бажає покинути свої домівки, 

включаючи тих, хто проживає в установах опіки. Люди похилого віку, які 

залишили основні зони бойових дій, мають також задовольнити свої 

специфічні медичні та гуманітарні потреби через доступ до повного пакету 

основних послуг, включаючи їжу та воду, відповідний притулок, медичну 

допомогу, основні ліки та допоміжні технології, психічне здоров’я та 

психосоціальні послуги, а також інші права, такі як доступ до пенсій, 

транспорту та інформації. 

Як у мирний час, так і під час криз, Спільна програма зі здорового 

старіння працює над захистом прав та збереженням здоров’я та 

благополуччя літніх чоловіків і жінок шляхом покращення та підтримки 

систем охорони здоров’я та соціальної допомоги. Це означає, що незважаючи 

на розгортання цієї надзвичайної кризи, ми продовжуватимемо 

                                                 
5 Див.:  https://eeca.unfpa.org/en/ageing-programme  
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співпрацювати з партнерами, щоб забезпечити медичне та соціальне 

обслуговування літніх людей, орієнтоване на людину, незалежно від того, де 

вони можуть бути. 

Ризик для літніх людей в Україні реальний, і нехтувати ним не можна. 

Ми спільно закликаємо міжнародне співтовариство визнати та пролити 

світло на конкретні потреби літніх людей у цій війні, що призведе до 

конкретних і довгострокових дій. 

Підписанти: 

Джулія Валлезе, директорка регіонального офісу UNFPA для Східної 

Європи та Центральної Азії 

Д-р Ханс Анрі П. Клюге, регіональний директор ВООЗ для Європи. 

Халед Хассін, УВКПЛ, радник з економічних, соціальних і культурних 

прав/Ріо Хада, керівник групи з економічних, соціальних і культурних прав 

Кріс Маклвор, HelpAge International, провідний регіональний 

представник для Євразії та Близького Сходу 

 

 Спільна програма зі здорового старіння 

Ініціатива, очолювана спільно Регіональним офісом Фонду ООН у галузі 

народонаселення для Східної Європи та Центральної Азії (UNFPA/EECARO), 

Європейським регіональним офісом Всесвітньої організації охорони здоров’я 

(ВООЗ/Європа), Європейською економічною комісією ООН (UNECE), 

Управління Верховного комісара ООН з прав людини (УВКПЛ) і Регіональне 

бюро HelpAge для Євразії та Близького Сходу. Програма підтримує країни у 

зміцненні прав та захисті гідності літніх чоловіків і жінок шляхом 

покращення надання медичної та соціальної допомоги та сприятливого 

середовища в Європі та Центральній Азії. 

 

*** 

17.06.2022 

Міністерство соціальної політики 

https://www.msp.gov.ua/news/21950.html 

Дайджест від Міністерства соціальної політики України для 

громадян, які планують тимчасово покинути Україну або вже виїхали за 

кордон 

Мінсоцполітики нагадує громадянам України, які планують або були 

вимушені покинути постійне місце проживання у зв’язку з воєнними 

діями Російської Федерації проти України про ,,Дайджест від 

Міністерства соціальної політики України”, на якому розміщено 

інформацію щодо умов тимчасового перебування громадян України у 

країнах-партнерах. 

Перейшовши за посиланням https://dopomoga-poruch.com /, громадяни 

України зможуть ознайомитися з офіційною інформацією щодо допомог, які 

надаються країнами, зокрема: 
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- інформація щодо отримання статусу на території інших держав 

громадянами України; 

- питання забезпечення житлом; 

- питання забезпечення фінансовою допомогою; 

- медичні питання; 

- питання освіти; 

- питання працевлаштування; 

- інформація щодо реєстраційних центрів для переміщених з України 

осіб та інша корисна інформація. 

В один зручний документ зібрано корисну офіційну інформацію про 

особливості перебування в 154 державах. Він стане в пригоді українцям, які 

планують тимчасово покинути Україну або вже виїхали за кордон. Дані 

постійно перевіряються та оновлюються. 

 

*** 

17.06.2022 

Міністерство соціальної політики 

https://www.msp.gov.ua/news/21949.html 

Запорізький геріатричний пансіонат приймає переселенців з районів 

бойових дій 

Під час війни кожен з нас виконує свій обов'язок перед Україною на 

своєму місці. Соціальні працівники, на яких припало велике навантаження, - 

не виняток. Працювати навіть під час окупації, підтримувати ВПО, зберігати 

стандартні соціальні послуги - це те, що роблять ці люди з Великим Серцем. 

До вашої уваги - цикл розповідей про те, як соціальна сфера в Україні 

вистояла і діє у надскладних обставинах на прикладі конкретних громад. 

У Запорізькому геріатричному пансіонаті приймають переселенців з 

районів бойових дій з інсультами, осколковими пораненнями, ампутаціями 

після вибухів. 

Щодня до Запоріжжя через гуманітарні коридори прибувають люди з 

окупованих територій або місць, де ведуться активні бойові дії. Усі вони 

потрапляють спочатку у великий логістичний хаб. Нерідко одинокі літні 

люди дістаються до Запоріжжя у надзвичайно складному фізичному і 

психологічному стані й потребують стаціонарного догляду. Тому 

Департамент соціального захисту населення Запорізької ОВА прийняв 

рішення щодо збільшення ліжок в інтернатних установах, куди отримують 

направлення такі люди. 

«За період воєнного стану в Україні до комунальної установи 

«Запорізький геріатричний пансіонат» зараховано 104 людей з числа 

внутрішньо переміщених. Дехто з них за власним бажанням та за сприяння 

адміністрації пансіонату виїхав закордон, декого забрали родичі, – розповідає 

заступниця директора Департаменту соціального захисту населення 

Запорізької ОВА пані Ірина. – Наразі в закладі проживають понад 70 осіб з 

числа ВПО. Серед них немало прикутих до ліжка та зі значно зниженою 
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руховою активністю: ті, хто отримав осколкові поранення, після операцій, з 

ампутацією кінцівок після вибухів тощо. Є такі, хто після довгого 

перебування у підвалах перенесли інсульт і далекої дороги не перенесли б. 

Їхні рідні, які евакуювалися, змушені були залишити нам їх на стаціонарний 

догляд». 

При значному збільшенні підопічних штат пансіонату, який очолює 

заслужений працівник соціальної сфери Галина Гончаренко, залишився на 

довоєнному рівні – 140 осіб. Всі вони продовжують надавати якісні послуги 

стаціонарного догляду. 

У комунальній установі працюють фізіотерапевтичний кабінет, кабінет 

лікувальної фізкультури, фіто-бар, бібліотека, комп’ютерний клас з виходом 

в інтернет, лікувально-виробнича майстерня для трудової та соціальної 

реабілітації підопічних. Діє «Університет третього віку». 

У геріатричному закладі, як і раніше, надається чотириразове 

харчування. Хто має змогу й бажання, той урізноманітнює своє меню 

самостійно приготовленими стравами на кухні для підопічних. 

З пансіонатом тісно співпрацюють чимало волонтерів та благодійних 

фондів як українських, так і іноземних. Завдяки їм за два останні місяці 

установа отримала гуманітарної допомоги на суму понад 1,6 млн грн. А 

незабаром тут чекають на дизель-генератор. Такий подарунок закладу 

вирішили зробити українські дипломати, які працюють в Італії. На випадок, 

якщо будуть перебої з подачею тепла взимку. 

Ще 30 одиноких престарілих з числа внутрішньо переміщених осіб, 

які мають незначні проблеми зі здоров’ям, розміщені в територіальному 

центрі соціального обслуговування Запорізької міської ради. 

 

 

 

Місцеве самоврядування 
 

 

13.06.2022 

Вінницька обласна військова адміністрація 

http://www.vin.gov.ua/news/ostanni-novyny/47846-yak-pereselentsiam-

otrymaty-vuzkospetsializovanu-medychnu-dopomohu 

Як переселенцям отримати вузькоспеціалізовану медичну допомогу. 

Внутрішньопереміщені особи, які через військову агресію рф були 

змушені змінити своє місце проживання в межах України, можуть отримати 

консультації лікаря вузької спеціалізації у будь-якому місті. 

При цьому не важливо, де ви уклали декларацію. 

Детальніше про те, як переселенцям в Україні отримати 

вузькоспеціалізовану меддопомогу — в інфографіці  МОЗ 
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*** 

13.06.2022 

Вінницька обласна військова адміністрація 

http://www.vin.gov.ua/news/ostanni-novyny/47850-serhii-borzov-176-600-

ukraintsiam-na-vinnychchyni-vydani-dovidky-vpo 

Сергій Борзов: 176 600 українцям на Вінниччині видані довідки ВПО 

 
Як повідомив Начальник ОВА Сергій Борзов, У Вінницькій області на 

постійному проживанні перебуває 176  782 внутрішньо переміщених особи, 

з них 1433 особи – маломобільні, 52 289 осіб  – діти. 

За попередню добу транзитом розміщено 88 осіб, з них 59 - діти. 

Біженці перемістились з Донецької, Миколаївської, Запорізької, 

Херсонської, Сумської, Київської, Чернігівської, Луганської областей. 

176 600 українцям на Вінниччині видані довідки про взяття на облік як 

внутрішньо переміщених осіб: 

52 289 - дітям, 

1085 – багатодітним сім’ям, 

105 – одиноким мамам, 

155 – малозабезпеченим сім’ям, 

331 – дітям з інвалідністю, 

3 945 – особам з інвалідністю. 

Відповідно до постанови КМУ від 20.03.2022 №332 «Деякі питання 

виплати допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам»,          
162 951 одержувачам нарахована допомога на проживання. 

Держава виплачує компенсацію власникам житлових приміщень, які 

безоплатно розмістили ВПО (постава 333 від 19.03.2022 «Про 

затвердження Порядку компенсації витрат за тимчасове розміщення 

внутрішньо переміщених осіб, які перемістилися у період воєнного 

стану»). 
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За березень таку компенсацію витрат нараховано 292 особам - на суму   

62 979 грн. 

За квітень компенсацію витрат нараховано за рахунок коштів з 

державного бюджету 3183 вінничанам на суму 2 095 523,29 грн., за рахунок 

коштів міжнародних організацій, благодійних організацій та громадських 

об’єднань – 4433 на суму 5 857 944,47 грн. 

 

*** 

13.06.2022 

Львівська обласна військова адміністрація 

https://loda.gov.ua/news/31589 

ООН планує відкрити у Львові Офіс для координації роботи 

міжнародних гуманітарних організацій 

Департамент економічної політики   Департамент міжнародної 

технічної допомоги та міжнародного співробітництва   Департамент 

соціального захисту населення   Пресслужба ОДА 

Начальник Львівської ОВА Максим Козицький зустрівся із 

заступником Голови Управління ООН з координації гуманітарних справ в 

Україні Джеймсом Везеріллом. Іноземні партнери висловили готовність 

допомагати нашій країні в гуманітарному плані та анонсували початок 

роботи Офісу для координації роботи міжнародних гуманітарних організацій 

у Львові. 

Діяльність Офісу поширюватиметься на шість областей на заході 

України: Рівненську, Тернопільську, Волинську, Львівську, Закарпатську та 

Івано-Франківську. Його мета – координація усіх організацій, які зараз 

підтримують Україну, для збільшення гуманітарної допомоги та соціально-

правового захисту людей, які цього найбільше потребують. 

«Ми працюємо в Україні з 2014 року. Відтоді ми допомагаємо 

населенню в східних областях, однак після 24 лютого свої зусилля скерували 

на всю територію України. Наша організація розуміє, що мільйони українців 

зараз потребують гуманітарної допомоги та захисту, в тому числі правового. 

Львівська область прихистила сотні тисяч жителів України, тому нам цікаво, 

з якими викликами зіштовхнулась влада і чим саме ООН може додатково 

допомогти», – зазначив Джеймс Везерілл. 

Під час зустрічі сторони окреслили найбільш проблемні питання, з 

якими зіштовхується область у роботі з внутрішньо переміщеними 

особами. 

«Львівщина основну свою увагу зосереджує на роботі з внутрішньо 

переміщеними особами. Станом на зараз кількість офіційно зареєстрованих 

переселенців перевищує 240 тисяч, однак ми розуміємо, що ця цифра 

набагато більша. Постає питання забезпечення їх житлом, харчуванням. 

Близько 20 тисяч ВПО проживають зараз у школах. Поки триває літо ми 

повинні напрацювати альтернативні варіанти розміщення, аби вже з                 

1 вересня діти, в тому числі з інших областей, могли розпочати навчання за 
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партами. У цьому плані у нас є готові проєкти. В районах області за 

підтримки міжнародних партнерів будують модульне житло. Заклади 

соціальної сфери також перепрофільовуємо на житло. Разом з цим на ринку є 

трохи менше ніж 2 тисячі готових квартир для викупу. Однак для реалізації 

усіх цих задумів необхідне фінансування», – розповів начальник Львівської 

ОВА Максим Козицький. 

До слова, цьогоріч затвердили нову обласну Програму реалізації 

пріоритетних інфраструктурних проєктів у Львівській області на загальну 

суму 50 млн гривень. В її межах визначили фінансування 11 об’єктів: 

гуртожитків закладів професійно-технічної та вищої освіти. У перелік 

увійшли проєкти, які при мінімальних капіталовкладеннях у найближчій 

перспективі зможуть забезпечити розгортання понад 1 тисячі додаткових 

ліжко-місць для ВПО. 

Крім того, очільник області запропонував іноземним партнерам 

долучитись до надання психологічної підтримки людям, які постраждали від 

війни. Йдеться про кваліфіковані курси для українських психологів, які 

щоденно працюють з такими людьми. А також до ініціативи Львівської ОВА 

організувати для внутрішньо переміщених дітей дозвілля упродовж літа.  

Нагадаємо, кількість офіційно зареєстрованих дітей-ВПО на Львівщині 

становить близько 75 тисяч. 

 

*** 

13.06.2022 

Рівненська обласна державна адміністрація 

https://www.rv.gov.ua/news/u-likarnyah-rivnenshchini-pracyuyut-73-

pereselenci 

У лікарнях Рівненщини працюють 73 переселенці 

У закладах охорони здоров’я Рівненщини працевлаштовують 

внутрішньо переміщених осіб. Про це повідомив перший заступник голови 

ОДА Сергій Подолін. 

«Від початку повномасштабної війни в медичні заклади області 

працевлаштовані 30 лікарів та 26 медичних сестер. Також в лікарнях 

працюють 17 техпрацівників», - розповів Сергій Подолін. 

Він також нагадав, що при департаменті цивільного захисту та 

охорони здоров'я населення Рівненської ОДА продовжує функціонувати 

колцентр - 067 49 451 25. Сюди можна звертатися із питаннями щодо 

працевлаштування медиків, або ж отримати консультацію щодо лікарської 

допомоги, фахових консультацій та наявності медпрепаратів. На гарячу лінію 

вже надійшло понад 400 дзвінків. 

Окремо працює цілодобова гаряча лінія для психологічної підтримки: 

0800 400 378. 

Як отримати медичну допомогу для ВПО осіб з ВІЛ – контактний номер: 

0670775924. 
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Для охочих стати донором крові, запис у Рівненському обласному центрі 

служби крові за номером: 

067-363-41-44. 

 

 

*** 

14.06.2022 

Запорiзька обласна рада 

https://zor.gov.ua/content/perelik-gromad-na-osnovi-yakogo-vnutrishno-

peremishchenym-osobam-zdiysnyuyut-vyplaty 

Перелік громад, на основі якого внутрішньо переміщеним особам 

здійснюють виплати, оновлено 

В оновленому переліку представлено 55 громад Запорізької області. 

За інформацією Міністерства з питань реінтеграції тимчасово 

окупованих територій України, cтаном на 07 червня 2022 року в 

оновленому переліку територіальних громад, розташованих у районах 

проведення воєнних (бойових) дій, або які перебувають в тимчасовій 

окупації, оточенні (блокуванні) перебувають 8 областей. Це територіальні 

громади Дніпропетровської (7 громад), Донецької (66 громад), Запорізької 

(55 громад), Луганської (37 громад), Миколаївської (24 громади), Харківської 

(51 громада), Херсонської (49 громад) і Сумської (14 громад) областей. 

Переглянути перелік на сайті Міністерства - натисність тут6    

Усі внутрішньо переміщені особи, які перемістилися з цих громад, 

отримають грошову допомогу від держави. 

Нагадаємо, що зазначений перелік формується за погодженням 

Міноборони на підставі пропозицій відповідних обласних та Київської 

міської військових адміністрацій. 

При цьому спираються на три ключові критерії щодо визначення 

територій. Це: 

● території, що є тимчасово окупованими; 

● території, що перебувають в оточенні (блокуванні); 

● території, на яких тривають активні бойові дії. 

Якщо ви зареєстровані в якійсь із зазначених областей, але ваша громада 

відсутня у цьому переліку, радимо звернутися до своєї військової 

адміністрації (особисто або через гарячу лінію) й уточнити інформацію. 

Перелік не є фіксованим документом – він регулярно актуалізується. 

Джерело: прес-служба Міністерства з питань реінтеграції тимчасово 

окупованих територій України 

Відділ комунікацій Запорізької обласної ради 

 

 

*** 

14.06.2022 

                                                 
6 Див.:   https://www.minre.gov.ua/sites/default/files/field/docs/dodatok_do_nakazu_vid_10.05.pdf 
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Чернігівська обласна державна адміністрація 

https://cg.gov.ua/index.php?id=456102&tp=page 

Співробітники переміщених закладів вищої освіти та наукових 

установ можуть отримати правову підтримку 

Інститут економіко-правових досліджень імені В.К. Мамутова    

НАН України7  у коаліції з ГО «Асоціація вчених – внутрішньо 

переміщених осіб»8 та Українським координаційним центром з 

підвищення правової освіти населення9 на базі Ресурсного Центру 

соціально-правової та професійної підтримки співробітників 

переміщених ЗВО/наукових установ10, створеного за підтримки офісу Ради 

Європи в Україні, реалізують програмну ініціативу «Правова підтримка 

співробітників переміщених закладів вищої освіти та наукових установ 

України, які постраждали внаслідок агресії російської федерації». 

У межах цієї програмної ініціативи планується надавати безоплатну 

консультаційно-правову підтримку співробітникам переміщених 

українських закладів вищої освіти і наукових установ, які постраждали 

внаслідок агресії російської федерації (реалізація вже триває). 

Консультації надаватимуть висококваліфіковані правники, вчені та 

практики. 

Для надання консультації потрібно надіслати листа на скриньку: 

uccplec@gmail.com (у темі листа вказати: «Правова підтримка»). 

Консультації надаватимуться за чергою. 

Координатори програмної ініціативи «Правова підтримка 

співробітників переміщених закладів вищої освіти та наукових установ 

України, які постраждали внаслідок агресії російської федерації»: 

• від Інституту економіко-правових досліджень імені В.К. Мамутова 

НАН України – директор Інституту, член-кореспондент НАН України 

Володимир Уcтименко; 

• від Ресурсного Центру соціально-правової та професійної 

підтримки співробітників переміщених ЗВО/наукових установ – керівник 

Центру, доктор юридичних наук Тетяна Гудіма; 

• від Українського координаційного центру з підвищення правової 

освіти населення – виконавчий директор, кандидат юридичних наук 

Антон Cошников. 

Український координаційний центр 

з підвищення правової освіти населення 

 

 

*** 

16.06.2022 

Чернігівська обласна державна адміністрація 

                                                 
7 Див.:  http://www.iepd.kiev.ua/  
8 Див.:  https://xn----ctbjbaaa1cngqno8ec6vla.com.ua/  
9 Див.:  https://www.facebook.com/UkrainianCoordinationCenter/  
10 Див.:   http://www.iepd.kiev.ua/?page_id=10109 
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https://cg.gov.ua/index.php?id=456209&tp=page 

У Чернігівській області оголошено додатковий відбір для закупівлі 

житла для ВПО 

Державна спеціалізована фінансова установа «Державний фонд 

сприяння молодіжному житловому будівництву» оголошує проведення 

додаткового відбору для закупівлі житла з метою подальшої передачі для 

тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб, першочергово з 

числа багатодітних, житло яких зруйновано внаслідок збройної агресії 

російської федерації. 

Додатковий відбір для закупівлі житла проводиться в таких областях 

України: Житомирська, Київська, Чернігівська. 

Житло може бути придбано у фізичних та юридичних осіб-власників 

такого житла. 

Житло має відповідати таким критеріям: 

Стіни, перегородки, стелі житлових приміщень, коридорів, кухонь, 

ванних кімнат та туалетів, інших підсобних приміщень, а також вбудовано-

прибудованих приміщень — оздоблюються після штукатурення внутрішніх 

поверхонь клейовими та іншими видами фарб, шпалерами, декоративними 

плитами, панелями, іншими оздоблювальними матеріалами та виробами. 

Підлога житлових кімнат, коридорів, кухонь, ванних кімнат, туалетів та 

інших підсобних приміщень, а також вбудовано-прибудованих приміщень — 

покривається паркетом, лінолеумом, облицювальною плиткою, іншими 

оздоблювальними матеріалами і виробами. 

Двері та вбудовані шафи — установлення внутрішніх дверних полотен із 

коробками, елементів вбудованих шаф та антресолей у приміщеннях квартир 

та вбудовано-прибудованих приміщеннях. Вхідні двері — металеві 

вогнестійкі. 

Вікна та балконні двері — вікна металопластикові зі склопакетом та 

підвіконням. Балконні двері (у разі наявності) металопластикові зі 

склопакетом. 

Сантехнічне обладнання та прилади — мийка, умивальник, унітаз, ванна 

(душова кабіна), сантехнічна арматура (водорозбірні крани, змішувачі), 

запірні крани на відгалуженнях від стояків у місцях підключення зазначених 

приладів, а також засоби обліку води в квартирах та вбудовано-прибудованих 

приміщеннях. 

Електро-, газове обладнання — електро- або газові плити, світильники, 

радіо-, телевізійні розетки, забезпечення нормативних вимог з 

електробезпеки, пожежної безпеки та техніки безпеки у будівництві. 

Внутрішні системи електрообладнання та газопостачання вбудовано-

прибудованих приміщень — встановлення лічильників холодної та гарячої 

води, електролічильники. 

Комунікації — система водопостачання; система опалення; 

електропостачання. 
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Кухонне обладнання — кухня (кухонний гарнітур), обідній стіл, стільці в 

кількості, достатній для потреб проживаючих. 

Санітарна зона — санвузол та/або ванна кімната. 

Меблі — ліжка (спальні місця) в кількості, достатній для задоволення 

потреб проживаючих; шафа, стіл (не менше 1), стільці в кількості, достатній 

для потреб проживаючих, тощо. 

До розгляду не приймаються пропозиції житла, в якому 

зареєстровані відчужувач та/або інші особи. 

Заплановано закупівлю 16 квартир на загальну суму 17,75 млн грн, з 

яких у Чернігівській області – 9 квартир на загальну суму 10,85 млн грн. 

Мінімальна загальна площа житла – 31,5 кв. метра, максимальна – 94,5 

кв. метра. 

Гранична вартість придбання 1 кв. метра житла у Чернігівській області 

не може перевищувати: 

для міст - обласних центрів, міст обласного значення, міст з населенням 

понад 300 тис. осіб та населених пунктів, які розташовані в районах, 

прилеглих до меж міст - обласних центрів – 28 040,25 грн. 

для інших населених пунктів – 24 034,50 грн. 

Свої пропозиції щодо продажу житла ви можете надсилати, заповнивши 

Форму за посиланням: https://forms.gle/SoR8y6zkR6BQA7JX9 до 18.00 23 

червня 2022 року. Додатки, визначені у Формі, необхідно надіслати на 

електронну адресу: dmg-zhytlo@molod-kredit.gov.ua 

У разі, якщо у вас виникли додаткові запитання, звертайтесь за 

телефонами: (044) 363-10-85 або (044) 363-10-87. 

 

*** 

13.06.2022 

Львівська обласна військова адміністрація 

https://loda.gov.ua/news/31481 

За понад місяць з Львівщини на тимчасове проживання за кордон 

відправили близько 200 дітей-переселенців 

Служба у справах дітей 

Напередодні з Львівщини на тимчасове проживання за кордон 

відправили 17 вимушено переміщених дітей-сиріт та дітей, позбавлених 

батьківського піклування. Родом вони з Маріуполя та Одеської області. У 

супроводі прийомних батьків діти вирушили у Німеччину. 

Загалом упродовж травня – першої половини червня 2022 року, за кордон 

спільно з прийомними батьками, вихователями та опікунами відправили 

близько 200 тимчасово переселених осіб. Це також діти-сироти та діти без 

батьківського піклування з Дніпропетровської, Донецької, Запорізької, 

Луганської, Одеської областей. 

За підтримки Національної соціальної сервісної служби України та 

Служби у справах дітей Львівської ОВА, ці діти поїхали до Німеччини, 

Австрії, Великої Британії.                       
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«Ми щиро дякуємо іноземним партнерам за допомогу у влаштуванні цих 

діток. Для нас дуже важливо зберегти їх психічне здоров’я, щоб кожна 

дитина почувала себе у безпеці, не чула вибухів та сигналів тривоги», – 

зазначив начальник Служби у справах дітей ЛОВА Володимир Лис. 

 

*** 

13.06.2022 

Чернігівська обласна державна адміністрація 

https://cg.gov.ua/index.php?id=456074&tp=page 

У передмісті Чернігова встановлюють перше модульне містечко 

Близько 90 елементів комплексного модульного містечка, що доставили 

сьогодні у Чернігів, почали встановлювати у Киселівській громаді. Загалом 

містечко складатиметься зі 180 модулів, куди зможуть розселити понад 350 

людей. Решта партії — в дорозі. 

— Звісно, це тимчасовий варіант проживання для громадян, які 

втратили житло через бойові дії, — пояснив заступник начальника 

Чернігівської обласної військової адміністрації Дмитро Синенко. — 

Кожен модуль розрахований для певних потреб. В одних люди 

безпосередньо проживатимуть (до речі, один будиночок розрахований на 

чотири особи та буде облаштований необхідними меблями та калориферами 

для опалення взимку), в інших — готуватимуть та споживатимуть їжу. Також 

у будиночках обладнають санвузли та душові. Тобто люди будуть 

забезпечені найнеобхіднішими умовами для проживання. 

Таке модульне містечко безкоштовно передав уряд Польщі. За словами 

Дмитра Синенка, нинішні роботи ведуться власними силами. Невдовзі 

мають під’їхати польські фахівці, які й «збиратимуть» модулі. Потім — 

підведення комунікацій. Оскільки подібного досвіду у Чернігівщини не було, 

прогнозувати закінчення наміченого складно. 

— Намагатимемося зробити все в найкоротші терміни. Адже це той 

обсяг робіт, виконати які, як-то кажуть, мали ще вчора, — підкреслив 

заступник начальника ОВА. — Як тільки доведемо до ладу одне містечко, 

польський уряд організує постачання іншого. 

Хто буде заселятися у таке помешкання та в якому порядку — 

вирішуватиме самостійно територіальна громада. 

Зі свого боку, обласна військова адміністрація продовжує пошук 

партнерів, які допоможуть з варіантом встановлення індивідуальних 

модульних будиночків. 

Департамент інформаційної діяльності та комунікацій 

з громадськістю Чернігівської обласної військової адміністрації 

 

*** 

13.06.2022 

Кропивницька міська рада 
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https://kr-rada.gov.ua/news/v-poli-zoru-gromadskoyi-komisiyi-zhitlovi-

pitannya-kropivnichan-ta-vimusheno-peremishenih-gromadyan-13-06-

2022.html 

В полі зору громадської комісії - житлові питання кропивничан та 

вимушено переміщених громадян 

…13 червня, під головуванням керуючої справами виконавчого 

комітету Кропивницької міської ради Світлани Балакірєвої відбулося 

засідання громадської комісії з житлових питань.  

- На порядку денному, зокрема, маємо два проєкти рішень виконавчого 

комітету щодо взяття на облік внутрішньо переміщених осіб та видачі 

ордерів мешканцям гуртожитку на проспекті Університетський, 21, — 

поінформувала членів комісії Світлана Балакірєва. 

Протягом тижня, що минув, до міської ради надійшло двадцять шість 

заяв від вимушених переселенців з Донецької, Луганської і Херсонської 

областей та міста Харкова. У двадцяти двох зверненнях заявники 

вказали, що їхні домівки повністю зруйновані або знаходяться в 

непридатному для проживання стані. Відповідно до поданих документів 

комісія рекомендувала виконавчому комітету взяти родини на облік для 

отримання тимчасового житла. На даний час у Кропивницькому на обліку 

вже перебуває 189 сімей з охоплених війною регіонів України і місто робить 

все можливе, аби забезпечити їм гідні умови проживання… 

 

*** 

13.06.2022 

Гадяцька міська рада 

Полтавська область 

https://hadiach-rada.gov.ua/news/1655104332/ 

ЯК ВНУТРІШНЬО ПЕРЕМІЩЕНІ ОСОБИ МОЖУТЬ ОДЕРЖАТИ 

ДОВІДКУ ЧЕРЕЗ ДІЮ? - ПОКРОКОВА ІНСТРУКЦІЯ 
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Наявність смартфону й доступу до мережі інтернет суттєво полегшить 

життя співгромадянам, які через війну вимушені переїхати в межах 

країни. У застосунку Дія внутрішньо переміщені особи можуть 

скористатися низкою корисних електронних послуг. Яких саме? - про це 

йтиметься у серії матеріалів, опублікованих найближчим часом. 



29 

 

Зазначимо, що в підготовці та реалізації низки проєктів застосунку Дія 

разом із фахівцями Мінцифри брав участь Директорат цифровізації 

Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій 

України. Зокрема, наші спеціалісти опрацювали зміни до нормативно-

правових актів, розробляли й погоджували технічні завдання тощо. 

До вашої уваги - перший з матеріалів. Це поради щодо проходження 

авторизації у Дії. Ми розповімо і про порядок одержання та користування 

довідкою ВПО. 

ДОВІДКА ВНУТРІШНЬО ПЕРЕМІЩЕНОЇ ОСОБИ (ВПО): 6 

ГАРЯЧИХ ЗАПИТАНЬ 

Нагадаємо, цей документ дозволяє отримувати передбачені державною 

соціальні виплати. Спочатку необхідно встановити застосунок Дія на 

смартфон та пройти авторизацію. Через банк-ID Дія автоматично 

відобразяться всі дані про особу та документи, які є в доступі. 

В Дії довідка ВПО відображається, як і будь-який інший документ, – 

паспорт, водійські права тощо – в електронному вигляді. 

Як додати довідку ВПО у застосунок Дія? 

Після авторизації в застосунку довідка переселенця підтягується в Дію 

за наявності всіх відомостей у відповідних реєстрах. Якщо довідка не 

відображається, слід звернутися до органів соцзахисту за місцем 

проживання. 

Як одержати довідку ВПО через Дію: інструкція 

Послуга доступна для громадян, які перемістилися з території громад, 

розташованих у районах проведення бойових дій, або які перебувають у 

тимчасовій окупації, облозі. 

Щоб одержати довідку ВПО у Дії, потрібно перейти в розділ Послуги – 

Отримати статус ВПО – і подати заявку. 

Далі вказати такі дані: 

? поточне місце перебування (підтвердити за допомогою геолокації); 

? дані дітей, що перебувають з вами; 

? дані картки єПідтримки; 

? потреби на місці перебування (в медичному обслуговуванні, освіті або 

гуманітарній допомозі тощо). 

Протягом кількох днів довідка ВПО має з’явитися в Дії, а після 

опрацювання інформації на картку єПідтримки перерахують кошти. 

Чому іноді під час оформлення статусу ВПО через Дію програма 

видає помилку? 

Це може бути пов’язано з перевантаженням системи, коли велика 

кількість користувачів намагаються зайти водночас. У такому разі повторіть 

спробу через деякий час. 

Також зареєструватися як ВПО можна і в управлінні соцзахисту та праці 

за місцем перебування. 

Де ще можна одержати довідку ВПО? 

? У виконавчих органах сільських, селищних, міських рад; 
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? у центрах надання адміністративних послуг; 

? у структурних підрозділах з питань соцзахисту населення районних, 

районних у м. Києві та Севастополі держадміністрацій, виконавчих органів 

міських, районних у містах (у разі їх створення) рад. 

Як замовити послугу? 

Подати заяву на одержання послуги можна особисто чи за допомогою 

законного представника. 

Послугу надають безоплатно. 

Для чого потрібна довідка ВПО? 

? Відкриття рахунків у банках; 

? відновлення або вклеювання фотокартки у паспорт громадянина 

України; 

? отримання соціальних виплат і компенсацій; 

? сплати податків за місцем проживання; 

? у сервісних центрах МВС; 

? при зарахуванні до школи або дитсадка. 

Юридична сила довідки ВПО в Дії визначена постановою Кабінету 

Міністрів України від 1 жовтня 2014 р. № 509. 

Найближчим часом ви дізнаєтеся особливості опції віддаленої 

ідентифікації для отримання пенсійних виплат через Дія.підпис, а також про 

можливість припинення грошової допомоги ВПО. 

ДЖЕРЕЛО11 

 

*** 

13.06.2022 

Горохівська міська громада 

Волинська область, Луцький район 

https://gorokhivrada.gov.ua/news/1655110941/ 

Програма «Прихисток»: переміщені особи отримують дах над 

головою, а хто їх прихистив – грошову компенсацію 

420 тисяч внутрішньо переміщених осіб в Україні отримали 

прихисток, користуючись інструментами Урядової соціальної програми 

«Прихисток»12. 

Про це повідомив Руслан Калінін, директор Департаменту житлової 

політики та благоустрою Мінрегіону під час онлайн-зустрічі Мінрегіону та 

Проєкту USAID «ГОВЕРЛА» з представниками органів місцевого 

самоврядування територіальних громад. Захід присвятили проблемним 

питанням ЖКГ в умовах воєнного стану. 

Завдяки реалізації програми «Прихисток» передбачається розмістити 

до 500 тис. переселенців на загальну сума 225 млн грн компенсації на місяць 

за розміщення переселенців. 

                                                 
11 Див.:  https://minre.gov.ua/news/yak-vnutrishno-peremishcheni-osoby-mozhut-oderzhaty-dovidku-cherez-diyu-

pokrokova-instrukciya  
12 Див.:  https://prykhystok.gov.ua/  
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Учасники зустрічі отримали детальну інформацію щодо можливостей 

взяти участь у соціальній програмі. 

«Для того, аби взяти участь у програмі, особа, яка бажає тимчасово 

надати прихисток внутрішньо переміщеним особам, може звернутись до 

місцевої влади або самостійно розмістити на веб-ресурсі «Прихисток» 

інформацію про наявне жиле приміщення. Але це не обов’язково, якщо 

людина, наприклад, не має можливості з будь-яких на те причин. Не пізніше, 

ніж протягом наступного робочого дня після розміщення переміщених осіб в 

житловому приміщенні, необхідно в довільній формі скласти заяву, у якій 

зазначити прізвище, ім’я та по батькові кожної з розміщених осіб та подати її 

до органу місцевого самоврядування. Це можна зробити особисто, 

прийшовши до виконавчого органу сільської, селищної, міської ради, 

відповідної військової адміністрації або відправити документи на їх офіційну 

електронну адресу», - пояснив Руслан Калінін. 

Він також зазначив, що особи, які розмістили внутрішньо переміщених 

осіб (ВПО), зобов’язані також в день припинення їх розміщення або зміни їх 

кількості подати за обраним вище способом в довільній формі заяву з 

інформацією про зміну переліку осіб, розміщених у жилому приміщенні, з 

зазначенням можливості у подальшому розміщувати ВПО у цьому жилому 

приміщенні. 

«Якщо переселенець зараз перебуває у пошуку житла, йому необхідно 

зайти на сайт prykhystok.gov.ua, скористатись фільтром пошуку визначити 

необхідні критерії пошуку (регіон і зазначити характеристики помешкання), 

обрати необхідну об’яву із запропонованих та особисто зв’язатись з 

власником, щоб обговорити всі деталі свого тимчасового прихистку», - 

уточнив директор Департаменту. 

Нагадаємо, з 22 березня 2022 року з ініціативи Мінрегіону в Україні діє 

Урядова соціальна програма «Прихисток» Порядок реалізації якої 

затверджено постановою Кабінету Міністрів України № 333 від 

19.03.2022. Метою програми є надання компенсації витрат за безоплатне 

тимчасове розміщення ВПО в приватних жилих приміщеннях розташованих 

в більш безпечних районах України… 

 

*** 

13.06.2022 

ДРОГОБИЦЬКА МІСЬКА РАДА 
https://drohobych-rada.gov.ua/%d0%b7%d0%b0%d0%b2%d0%b4%d1%8f%d0%ba%d0%b8-

%d0%b3%d1%83%d0%bc%d0%b0%d0%bd%d1%96%d1%82%d0%b0%d1%80%d0%bd%d1%96%d0

%b9-%d0%b4%d0%be%d0%bf%d0%be%d0%bc%d0%be%d0%b7%d1%96-%d0%b7-

%d0%ba%d1%80%d0%b0%d0%ba/ 

Міжнародна допомога: ЮНІСЕФ та Дрогобицький міський центр 

соціальних служб надають грошову підтримку українським сім’ям 

Через повномасштабне вторгнення росії в Україну мільйони українців 

вимушено залишили свої домівки. Приблизно половина з переміщених 

осіб — це діти. 
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Дрогобицький міський центр соціальних служб разом із партнерами 

працює над тим, аби українські родини отримали якнайбільшу підтримку. 

Відтак, у співпраці з ЮНІСЕФ сім’ї, які проживають в Дрогобицькій 

територіальній громаді, мають можливість отримати додаткову грошову 

допомогу. 

Спеціалісти Центру підготували відповідні документи на реєстрацію для 

отримання грошової допомоги від ЮНІСЕФ для понад 100 сімей. У 

Дрогобичі родини, що пройшли реєстрацію, вже почали отримувати виплати. 

Сума грошової допомоги на місяць складає 2200 гривень на кожного 

члена сім’ї, але не більше, як на п’ять осіб. Родина отримає одноразову 

виплату за три місяці на вказаний банківський рахунок. 

Тож, якщо у вашій родині є троє і більше дітей до 18 років, з яких 

принаймні одна дитина не досягла двох років на момент подачі заявки, або 

двоє і більше дітей до 18 років, з яких принаймні одна дитина з інвалідністю 

— у Дрогобицькому міському центрі соціальних служб вам допоможуть 

отримати додаткову фінансову підтримку. 

Більше інформації за адресою — м. Дрогобич, вул. Лесі Українки, 98. 

 

*** 

13.06.2022 

Канівська міська рада 

http://kaniv-rada.gov.ua/news.php?p=6185 

Більше 350 переселенців отримали продуктові набори від World 

Central Kitchen 

У суботу, 11 червня, в приміщенні Канівської міської ради з 9-00 

проходила видача продуктових наборів для внутрішньо переміщених осіб 

від гуманітарно-продовольчого фонду World Central Kitchen. 

Загалом у Каневі та селах нашої громади було видано 367 наборів. 

Дякуємо фонду за надану підтримку та допомогу. 

Наголошуємо, якщо ще залишились особи із внутрішньо переміщених 

осіб, які зареєструвалися на території Канівської міської територіальної 

громади та прибули з регіонів, де тривають бойові, або які, тимчасово 

окуповані, і не встигли отримати набори від World Central Kitchen – ми на 

вас чекаємо! 

Свої продуктові набори ви можете отримати у приміщенні Канівської 

міської ради за адресою: м. Канів, вул. Олега Кошового, 3, вхід з двору. 

 

*** 

14.06.2022 

Житомирська обласна державна адміністрація 

https://oda.zht.gov.ua/news/zhytomyrshhyna-pryhystyla-blyzko-40-tysyach-

rodyn-pereselentsiv/ 

Житомирщина прихистила близько 40 тисяч родин переселенців 
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Як повідомляє Департамент соціального захисту населення 

Житомирської ОВА, з перших днів війни Житомирщина приймає 

переселенців із інших регіонів України, де тривають активні бойові дії, й тих, 

що тимчасово окуповані. 

Зокрема на Житомирщині знайшли прихисток 38 088 родин, з яких 567 – 

багатодітні. 

Найбільше родин-переселенців перебуває у таких громадах: 

Брусилівській – 5 960, Житомирській – 3 275, Бердичівській – 3 033, 

Новоград-Волинській – 2 203 та Любарській – 2 005. 

Як зазначалося раніше, із загальної кількості внутрішньо переміщених 

осіб 24 599 – діти та 3 232 – особи з інвалідністю. 

Нагадаємо, що в рамках соціальної програми «Прихисток» жителі 

Житомирщини, які розмістили вимушених переселенців, можуть отримати 

компенсацію витрат за тимчасове розміщення ВПО. 

Як отримати компенсацію читайте ТУТ13. 

 

*** 

14.06.2022 

Львівська обласна військова адміністрація 

https://loda.gov.ua/news/31713 

«Ми готові максимально допомагати Україні, адже Україна є членом 

Ради Європи», – голова Офісу Ради Європи в Україні під час зустрічі з 

начальником Львівсвької ОВА 

Департамент міжнародної технічної допомоги та міжнародного 

співробітництва   Управління молоді та спорту 

… 14 червня, у Львівській обласній військовій адміністрації відбулася 

зустріч начальника ОВА Максима Козицького з головою Офісу Ради 

Європи в Україні Стеном Ньорловим. 

У межах зустрічі обговорили подальше нарощення співпраці та 

співробітництва в час війни. Однією з тем зустрічі став пошук шляхів 

подолання проблем переміщених осіб та забезпечення їх усім необхідним. 
"Рада Європи стала першою та єдиною організацією, яка виключила 

росію зі свого складу через агресію проти України. Від початку 

повномасштабного вторгнення нам довелося закрити свій офіс в Україні, але 

зараз ми знову збираємо нашу команду, щоб продовжити роботу та 

присутність в країні. Ми готові максимально допомагати Україні, адже 

Україна є членом Ради Європи та дотримується конвенції про захист прав 

людини і усіма силами прямує до Європи", - розповів під час зустрічі Стен 

Ньорлов. 

Максим Козицький розповів про кроки області в питаннях допомоги 

переміщеним українцям. 
"Ми робимо усе, щоб Львівщина була безпечною з акцентом на молодь 

та розвитком сталого суспільства, але досягати цих цілей стало важче через 

                                                 
13 Див.:   https://prykhystok.gov.ua/ 
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тягар війни. Ми стикнулися з проблемами забезпечення внутрішньо 

переміщених осіб роботою, проживанням, ліками та доступом до освіти. 

Кожного літа ми організовували оздоровчий відпочинок у таборах для дітей, 

сім'ї яких не могли забезпечити їх цим самотужки. Через війну на Львівщині 

знайшли прихисток 75 тисяч дітей ВПО, що є значним навантаженням на 

обласний бюджет. Але ми ставимо собі за мету оздоровити усіх. 

Сподіваємося, що іноземні організації допоможуть нам у цьому, Рада Європи 

також", - зазначив очільник області. 

Директор управління молоді та спорту Львівської ОВА Роман Хім'як 
нагадав, що до війни Рада Європи створювала на Львівщині багато проєктів з 

об'єднання молодіжного середовища, зокрема таких програм як "CivicLab" та 

"UChange" і запевнив, що Львівська область і надалі готова бути партнером 

усіх проєктів Ради Європи. 

Наприкінці зустрічі директор департаменту міжнародної технічної 

допомоги та міжнародного співробітництва Роман Шепеляк наголосив 

на важливості долучення міжнародних організацій до розслідування злочинів 

армії рф в Україні. 

"Ми впевнені, що російсько-українська війна закінчиться нашою 

перемогою, але станом на зараз окупаційні війська вчиняють багато злочинів 

проти людяності на тих українських територіях, де тривають активні бойові 

дії, та на тимчасово окупованих територіях. Закликаємо Раду Європи також 

долучилася до документування усіх злочинів окупантів. Вкрай важливо 

надавати розголосу цим історіям, щоб надалі у міжнародних судах вони були 

доказами безчинств росіян", - наголосив Роман Шепеляк. 

 

*** 

14.06.2022 

Львівська обласна військова адміністрація 

https://loda.gov.ua/news/31702 

Львівщина співпрацюватиме з Куявсько-Поморським воєводством 

Республіки Польща 

Департамент міжнародної технічної допомоги та міжнародного 

співробітництва   Пресслужба ОДА 

Сьогодні начальник Львівської ОВА Максим Козицький спільно із 

заступниками провів онлайн-зустріч з воєводою Куявсько-Поморського 

воєводства Миколаєм Богдановічем. 

Очільник області подякував в особі воєводи усьому польському народу 

за допомогу українцям в час війни. 

«Ви, як держава, стали пліч-о-пліч з нами. Ви допомагали Україні, коли 

ще всім іншим було страшно. Дякую, що Польща прийняла мільйони 

українців у себе. За десятки тисяч тонн допомоги, які отримала Львівщина. 

Ми віримо, що з такими друзями здолаємо нашого спільного ворога. Немає 

таких галузей, де б поляки нам не допомогли. Зброєю – одні з перших, їжею, 

речами першої необхідності, організацією руху на кордоні. Завдяки 
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польському уряду перше містечко для ВПО звели на Львівщині», – 

наголосив очільник області. 

Він додав, що декілька днів тому Львівщина отримала від Куявсько-

Поморського воєводства близько 100 палетів з медичними препаратами та 

ліжками, які розподілили між Полтавською, Закарпатською, Харківською та 

Львівською областями. На Львівщині цю допомогу передали в один із 

медзакладів. 

Воєвода Куявсько-Поморського воєводства зазначив, що на території 

воєводства проживає 40 тисяч зареєстрованих українців, які отримують 

допомогу. Приблизно 10 тисяч людей легально працевлаштувались. 

«Ми постійно стежимо за подіями в Україні. Надалі ми хочемо спільно 

обговорити проєкти в аграрній сфері, співпрацю між бізнесами та розвиток 

економіки», – підкреслив воєвода Миколай Богдановіч.  

Підмаршалок Куявсько-Поморського воєводства зазначив, що зараз 

важливо говорити про відбудову України, і Польща готова інвестувати в 

розвиток української держави. 

Під час розмови Максим Козицький запросив Воєводу Куявсько-

Поморського воєводства з делегацією бізнесменів відвідати Львівщину та 

підписати спільну угоду для подальшої співпраці. Водночас польські колеги 

запросили українських представників влади завітати до воєводства. 

 

*** 

14.06.2022 

Управління Держпраці у Полтавській області 

https://pl.dsp.gov.ua/news/vid-fakhivtsiv-derzhpratsi-vnutrishno-

peremishcheni-osoby-diznaiutsia-pro-trudovi-prava-ta-ryzyky-torhivli-liudmy-

pid-chas-poshuku-roboty/ 

Від фахівців Держпраці внутрішньо переміщені особи дізнаються 

про трудові права та ризики торгівлі людьми під час пошуку роботи 

Інспектори проводять індивідуальні розмови з громадяни, які переїхали 

до Полтавської області із зони бойових дій. Внутрішньо переміщеним 

особам нагадують про права найманих працівників та роз’яснюють основні 

аспекти трудових відносин під час воєнного стану. Обговорюють 

необхідність дотримання законодавства про працю, надають роз’яснення 

щодо  оформлення трудових відносин, дотримання строків виплати 

заробітної плати та мінімальних гарантій в оплаті праці. 

Особливу увагу під час таких зустрічей приділяють роботі з протидії 

торгівлі людьми – формі сучасного рабства, жертвою якого може стати будь-

хто, незалежно від віку, статі та соціального становища. Наголошують, що 

шахраї можуть діяти через агенції з працевлаштування, служби знайомств, 

розміщувати неправдиві оголошення в газетах та на сайтах, звертатися з 

пропозиціями на вулиці тощо. Акцентують на дотриманні простих правил 

безпеки при пошуку роботи за кордоном14. 

                                                 
14 Див.:    https://dsp.gov.ua/main-news/budte-uvazhnymy-pry-poshuku-roboty/   
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Також інформують про можливість отримати відповіді на запитання на 

інформаційному порталі https://pratsia.in.ua. 

 

*** 

14.06.2022 

Вінницька міська рада 

https://www.vmr.gov.ua/ivanivska-ta-zhmerynska-hromady-otrymaly-

ponad-6-tonn-produktiv-kharchuvannia-z-vinnytsi 

Іванівська та Жмеринська громади отримали понад 6 тонн 

продуктів харчування з Вінниці 

Вінниця продовжує відправляти гуманітарну допомогу у постраждалі 

регіоні України. Крім того, з міста доставляють продукти харчування й у 

територіальні громади Вінниччини. Напередодні в Іванівську та Жмеринську 

громади доставили понад 6 тонн продовольства. Допомогу організували у 

рамках роботи Міжрегіонального координаційного гуманітарного штабу. 

Продукти харчування на місці розподіляють за потребами. Здебільшого 

їх передають у пункти розміщення переселенців, медичні заклади, а також 

на приготування їжі для військових Збройних Сил України та бійців 

територіальної оборони… 

 

*** 

14.06.2022 

Вінницька міська рада 

https://www.vmr.gov.ua/pereselentsiam-pilhovykh-katehorii-u-vinnytsi-

oformliuiut-kartky-dlia-bezkoshtovnoho-proizdu-u-hromadskomu-transporti 

Переселенцям пільгових категорій у Вінниці оформлюють картки 

для безкоштовного проїзду у громадському транспорті 

Муніципальну картку вінничанина для безкоштовно проїзду у 

громадському транспорті можуть оформити пільгові категорії переселенців, 

серед яких пенсіонери та люди з інвалідністю. Наразі вони можуть це 

зробити у Прозорих офісах за адресами: вул. Брацлавська, 85 та Космонавтів, 

30. 

Щоб мати можливість безкоштовно користуватись громадським 

транспортом у Вінниці, пенсіонери, люди з інвалідністю та інші пільгові 

категорії населення мають оформити Муніципальну картку вінничанина. 

«Жителі з інших регіонів, які вимушені були переїхати і оселитись у 

Вінниці, інтегруються в громаду. Для того, щоб пільгові категорії 

переселенців також безкоштовно користувались громадським транспортом, 

вони можуть оформити собі Муніципальну картку вінничанина 

https://et.vn.ua/beneficiaries», – каже заступник міського голови Галина 

Якубович. 

Отримавши картку, людина, яка заходить у громадський транспорт, 

повинна прикласти її до валідатора. «Це важливо робити усім, хто має право 

на безкоштовний проїзд. Адже на підставі цих даних Вінницька міська рада 
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компенсує транспортній компанії кошти за перевезення пільговиків», – 

додала Галина Якубович. 

Наразі переселенці пільгових категорій можуть оформити картку у 

двох Прозорих офісах: вул. Брацлавська, 85 та Космонавтів, 30. З собою 

потрібно мати лише паспорт, ідентифікаційний код, довідку про тимчасову 

реєстрацію та документ, який підтверджує пільгу (пенсійне посвідчення, 

довідка МСЕК тощо). Вже на місці людині зроблять фото. 

«Наголошуємо, що оплата проїзду в громадському транспорті 

Вінницької міської територіальної громади є обов’язковою умовою для 

стабільного функціонування транспортної системи. Найпопулярнішим видом 

оплати проїзду у громадському транспорті Вінниці є Муніципальна карта 

вінничанина», – каже директорка КП «Вінницякарсервіс» Катерина 

Бабіна. 
 

*** 

14.06.2022 

Кропивницька міська рада 

https://kr-rada.gov.ua/news/kropivnitskiy-gotutsya-priynyati-dodatkovo-5-5-

tisyach-vimusheno-peremishenih-gromadyan.html 

Кропивницький готується прийняти додатково 5, 5 тисяч вимушено 

переміщених громадян 

Кропивницький – одне із вузлових міст для забезпечення прихистку 

людей, які змушені були покинути рідні домівки в місцях бойових дій.  

Через міський гуманітарний штаб в обласному центрі вже розміщено 

близько 19 тисяч  громадян. Про це повідомив заступник міського голови 

Олександр Мосін під час апаратної наради…14 червня. 

- У той же час ми повинні бути готовими до збільшення кількості 

переселенців в обласному центрі, - відзначив Олександр Мосін. – 

Планується, що Кіровоградська область має забезпечити прийом додаткових 

40 000 переселенців, з яких у Кропивницькому зупиняться  близько 5500 

осіб. Це означає, що впродовж декількох днів ми повинні відшукати резерви 

для розміщення такої кількості людей. Тому доручення усім керівникам 

виконавчих органів: опрацювати всі варіанти співпраці з установами, 

організаціями і підприємствами на території обласного центру, що мають 

відомче житло, гуртожитки чи приміщення, які можна оперативно 

переобладнати під тимчасовий прихисток для людей. Необхідно також 

продовжувати співпрацю з власниками приватного сектору і спілками 

ріелторів. 

Прогнозоване збільшення кількості ВПО вимагатиме також ще тіснішої 

співпраці, синхронізації і узгодженості дій нашого гуманітарного центру, 

ЦНАПу та усіх волонтерських організацій. 

- Ми маємо розроблений чіткий алгоритм дій для переселенців  від 

їхнього першого кроку, прописаний у вигляді пам’ятки, і додаткової 

інформації, розміщеної на офіційному сайті міської ради. Її необхідно 
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продовжувати оновлювати і слідкувати за актуальністю, оперативно вносячи 

зміни,  - наголосив Олександр Мосін. 

 

*** 

14.06.2022 

Канівська міська рада 

http://kaniv-rada.gov.ua/news.php?p=6189 

Увага! У Канівській громаді переселенці повторно можуть 

отримати одноразові продуктові набори 

З 14 червня ц.р., внутрішньо переміщені особи, які зареєструвалися на 

території Канівської міської територіальної громади та прибули з регіонів, де 

тривають бойові дії, або які, тимчасово окуповані, можуть отримати повторні 

одноразові продуктові набори. 

Видача таких наборів проходитиме з понеділка по п’ятницю з 9-00 до 

13-00 за адресою: м. Канів, вул. Олега Кошового, 3, приміщення Канівської 

міської ради (вхід із двору). При собі обов’язково мати паспорт та довідку 

ВПО. 

Наголошуємо, що пункт видачі продуктових наборів, що діяв за 

адресою: м. Канів, вул. Шевченка, 49, другий поверх (колишній садочок 

«Казка») тимчасово не працює. 

 

*** 

14.06.2022 

Кобеляцька громада 

Полтавська область, Полтавський район 

https://kobelyaky-miskrada.gov.ua/messages/31047-sanovni-nasi-gosti-

vnutrisnyo-peremishheni-osobi 

Шановні наші гості (внутрішньо переміщені особи)! 

Запрошуємо усіх вас…14 червня 2022 року, о 15:00 отримати великі 

продуктові набори від наших добрих друзів - організації World Central 

Kitchen. Кожен набір розраховано на родину. 

Видача буде здійснюватись за адресою: м. Кобеляки, вул. Касьяна, 26 

(поряд з приміщенням Центру культури та дозвілля) 

World Central Kitchen - гуманітарна організація, заснована іспансько-

американським шеф-кухарем Хосе Андерсом. Вже понад 10 років він 

підтримує людей в гарячих точках світу та є одним з найвпливовіших людей 

світу за версією журналу Time. 
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*** 

14.06.2022 

Володимир. Офіційний сайт міста 

http://volodymyrrada.gov.ua/pereselenczi-u-volodymyri-otrymaly-

gumanitarnu-dopomogu-vid-karitas-volyn/ 

Переселенці у Володимирі отримали гуманітарну допомогу від 

“Карітас-Волинь” 

Упродовж двох днів – 9 та 10 червня, у Володимирі приймали заявки 

від внутрішньо переміщених осіб на отримання допомоги від благодійної 

організації “Карітас-Волинь”. …14 червня, 165 зареєстрованих осіб 

отримали пакунки з продуктовими та гігієнічними наборами.  

Першочергово благодійна організація “Карітас-Волинь”  надає 

допомогу людям, які екстрено евакуйовувалися із зони бойових дій (для 

цього потрібно звернутися до ”Карітас-Волинь” протягом семи днів з 

моменту прибуття). Окрім цього, допомогу можуть отримати внутрішньо 

переміщені особи таких категорій: багатодітна сім’я, сім’я, в якій є людина з 

інвалідністю (чи важким захворюванням), в якій є людина поважного віку 

(65+), в якій дитину виховує тільки матір або батько, сім’я, що очікує на 

народження дитини, яка має дохід, менший, ніж прожитковий мінімум на 

одну особу, яка має поранених чи втратила рідних, сім’я, житло якої 

зруйноване та сім’я, що опинилась у надзвичайній побутовій кризі. 

Після того, як усі пакунки були роздані, представники благодійної 

організації “Карітас-Волинь” продовжили приймати заявки від 

переселенців, які ще не отримали такої допомоги. Загалом було 

зареєстровано близько двох сотень осіб. 

 

*** 

14.06.2022 

Офіційний сайт міста Одеса 

https://omr.gov.ua/ua/news/228427/ 

РИНОК ПРАЦІ ОДЕСИ ВОЄННОГО ЧАСУ: ДОПОМОГА 

ПЕРЕСЕЛЕНЦЯМ 

Протягом січня-травня 2022 року чисельність зареєстрованих 

безробітних становила 6214 осіб. 

З початком дії воєнного стану кількість незайнятих громадян значно 

збільшилася. Станом на 01.06.2022 року статус безробітного мали 3634 

особи, що у півтора рази більше, ніж на початку поточного року. 

Демографічна структура незайнятих громадян: 63,3% – жінки, 37,3% – 

особи у віці до 35 років. 

Професійно-кваліфікаційний склад: 72,9% - службовці, 21,8% – 

робітники, 5,3% – особи без професії. 

Із загальної кількості безробітних громадян понад 80% отримували 

допомогу з Фонду загальнообов'язкового державного соціального 

страхування на випадок безробіття, середній розмір якої склав 5640 грн. 
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З початку року 830 роботодавців заявили до міської служби зайнятості 

2,7 тис. вакансій, середній розмір заробітної плати на яких становив 8861 грн. 

Моніторинг бази актуальних вакансій показав, що за професійними 

групами найбільш затребуваними були вакансії: для службовців - 54%, 

працівників - 34,9%, осіб, які не мають спеціальної підготовки, - 11,1%. 

Середнє навантаження на одне вільне робоче місце - 6 осіб. 

Вакансій поменшало серед усіх спеціалізацій. Водночас поступово 

збільшується число підприємств, які відновлюють свою діяльність, хоча 

значна їх кількість працює нижче за довоєнний рівень завантаженості. 

В умовах воєнного стану в Одесі збільшилась чисельність внутрішньо 

переміщених осіб, які потребують додаткової підтримки для повноцінного 

повернення до мирного життя. 

Довідку про взяття на облік як внутрішньо переміщеної особи 
отримали майже 24 тис. осіб. 

Пріоритетним напрямком у політиці соціального захисту цієї категорії 

громадян є допомога у працевлаштуванні. 

З початку введення воєнного стану до Одеського міського центру 

зайнятості звернулось 1,5 тис. осіб, які проживали на територіях 

України, де ведуться бойові дії. З них майже 500 отримали статус 

безробітного. 

З метою поглиблення співпраці між міською владою та службою 

зайнятості щодо збільшення кількості залучених безробітних з числа 

переселенців до заходів з реалізації їх трудових прав відкритий Одеський 

муніципальний центр сприяння працевлаштуванню внутрішньо 

переміщених осіб. 

Інформаційно-консультаційні послуги про потребу у робочій силі цій 

категорії осіб надаються за адресами: вул. Косовська, 2-Д та вул. Академіка 

Корольова, 9 у фронт-офісах Центрів інтегрованих соціальних послуг; просп. 

Добровольського, 106 - у Центрі надання адміністративних послуг 

Суворовського району. 

Наразі до Центру та його філій вже звернулись 163 особи. 

З початку 2022 року за сприянням міської служби зайнятості 

працевлаштовані 700 незайнятих громадян (369 жінок). Із загальної кількості 

працевлаштованих 30 осіб - переселенці. 

Для зменшення дисбалансу між попитом та пропозицією робочої сили 

на ринку праці безробітним пропонується проходження професійного 

навчання, в першу чергу особам, які не мають професії, або займали місця, 

які не потребують професійної підготовки. 

Професійне навчання за направленням служби зайнятості проходили 197 

безробітних осіб (138 жінок), з них 10 осіб - переселенці. Навчання 

здійснювалось за такими професіями: адміністратор, кухар, кондитер, 

продавець, слюсар-сантехник, швачка, кравець тощо. 
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Тимчасову зайнятість та матеріальну підтримку отримали 72 

безробітних (48 жінок) шляхом залучення до оплачуваних громадських робіт 

в установах комунальної сфери. 

Усього активними формами зайнятості (працевлаштуванням, 

професійним навчанням та громадськими роботами) охоплено 1 тис. осіб. 

Продовжує діяти Урядова програма підтримки роботодавців у вигляді 

компенсації у розмірі 6500 гривень при працевлаштуванні вимушених 

переселенців. 

За інформацією Одеського міського центру зайнятості, протягом 

квітня-травня 2022 року 11 роботодавців отримали таку компенсацію на 

оплату праці 22 працівників на загальну суму 143 тис. грн. 

Департамент праці та соціальної політики Одеської міської ради 

 

*** 

14.06.2022 

Любашівська громада 

Одеська область, Подільський район 

https://lubashivska-gromada.gov.ua/news/1655211902/ 

В ОДЕСЬКІЙ ОБЛАСТІ СТВОРЕНО САЙТ ДОПОМОГИ ДЛЯ ВПО 

За ініціативи Одеської обласної військової адміністрації та сприяння 

Одеської обласної організації Товариства Червоного Хреста України 
створено Інформаційний сайт швидкого пошуку корисної інформації для 

внутрішньо переміщених осіб в умовах воєнного стану. 
«На розробкою працювали представники громадського об’єднання 

«Українське місто». Метою цього інформаційного ресурсу є консолідація 

усієї необхідної інформації про основні нормативно – правові акти щодо 

державного захисту і гарантій надання допомоги внутрішньо переміщеним 

особам, можливостей пошуку роботи, навчання, влаштування побуту, 

перелік органів державної влади, місцевих організацій та волонтерських 

центрів. Технічна підтримка та оновлення інформації на зазначеному 

інформаційному ресурсі здійснюватиметься уповноваженими структурними 

підрозділами облдержадміністрації на постійній основі» - зазначає 

заступник Начальника Одеської ОВА Костянтин Гой. 

Більш детальна інформація про можливості зазначеного інформаційного 

ресурсу доступна за посиланням www.ukrainian.city/oblast/odeska 

Також зручний доступ до інформаційного ресурсу можливо отримати 

відсканувавши QR код, розміщений на тематичному банері. 
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*** 

14.06.2022 

Сайт Бородянської селищної ради 

https://bsr.gov.ua/novini/pro-skasuvannia-dovidky-vpo.html 

Про скасування довідки ВПО 

Особи, які були вимушені переміститися  у зв’язку з військовими 

діями 24.02.2022 року та отримали статус ВПО за межами територіальної 
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громади і тепер вирішили повернутися додому. Які кроки? Особам, які 

мають статус ВПО, потрібно попередити той орган (УСЗН, ЦНАП, 

старостат), який видав  довідку ВПО та написати відповідну заяву для 

скасування дії тієї довідки і, відповідно, зняття Вас з обліку. Хто вже 

повернувся до постійного місця проживання і не знався вчасно з обліку, 

зверніться до того органу, що видав Вам довідку (телефон, вайбер, ел. 

адреса)  та повідомте про виїзд та повернення.  Це необхідно зробити, щоб 

уникнути неправомірних виплат та їх повернення в подальшому, а також 

прискорить  процес перереєстрації  для тих, хто має право на продовження 

виплат. 

 

*** 

14.06.2022 

Західний кур'єр 

https://kuryer.if.ua/vnutrishno-peremishheni-osoby-yaki-meshkayut-na-

bolehivshhyni-otrymaly-dopomogu/ 

Внутрішньо переміщені особи, які мешкають на Болехівщині, 

отримали допомогу 

Чергову допомогу для внутрішньо переміщених осіб, які зареєстровані 

у громаді, надали представники громадської організації «Центр сприяння 

економічного розвитку Калущини» у співпраці з Датською радою у 

справах біженців. 

Про це пише “Західний кур’єр” із посиланням на пресслужбу 

Болехівської міської ради. 

Цього разу це 30 гігієнічних наборів, у яких – шампуні, порошки, засоби 

для миття посуду, памперси, папір тощо. Їх працівники територіального 

центру видали внутрішньо переміщеним особам, які знайшли прихисток у 

приватному секторі громади. 

Як обіцяв очільник організації Мирослав Кузь, це вже не перша така 

допомога, запланована для внутрішньо переміщених осіб, які тимчасово 

проживають у громаді. Відповідно до попередньо поданої міською радою 

потреби представники організації надали продукти харчування для 

організації гарячого харчування евакуйованим особам, які проживають у 

міському ліцеї, а також продуктові набори для ВПО. 

“Дякуємо Калуській районній військовій адміністрації, громадській 

організації «Центр сприяння економічного розвитку Калущини» та 

Датській раді у справах біженців за підтримку та чуйні серця, за те, що не 

стоїте осторонь проблем людей, які вимушено покинули власні домівки! 

Допомагаємо разом й далі, наближаючи перемогу!” – йдеться у 

повідомленні. 
 

*** 

15.06.2022 

Вінницька обласна військова адміністрація 
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http://www.vin.gov.ua/news/ostanni-novyny/47919-chernivetska-hromada-

mohyliv-podilskoho-raionu-otrymala-dopomohu-dlia-vpo-vid-oblasnoho-

humanitarnoho-shtabu 

Чернівецька громада Могилів-Подільського району отримала 

допомогу для ВПО від обласного гуманітарного штабу 

…15 червня, з гуманітарного штабу  обласної військової адміністрації 

доставлено вантаж необхідних для ВПО речей до Чернівецької селищної  

територіальної громади. 

За дорученням Начальника обласної військової адміністрації Сергія 

Борзова, допомогу передав  його заступник Андрій Кавунець 

Для вимушених переселенців, які проживають в Чернівецькій ТГ, 

доправлено  6,5 палет гуманітарної допомоги  –  це понад 190 продуктових 

наборів, предмети гігієни, дитяче харчування та інші необхідні речі. 

Начальник Могилів-Подільської військової адміністрації Юрій Яцук, 

зустрічаючи вантаж, зазначив, що на території району, населення якого 

складає 144,6 тис. осіб,  зараз проживає понад 17 тисяч ВПО, серед них 

більше 5 тис. дітей. 

«Велика вдячність головам територіальних громад, які з перших днів 

повномасштабного вторгнення приймають біженців з гарячих регіонів, 

забезпечуючи їх усім необхідним,- зауважує Юрій Яцук.- Окрема подяка  

обласній військовій адміністрації за підтримку продуктовими наборами, 

засобами гігієни та одягом для ВПО». 

Від початку війни з рф  тільки в Чернівецькій громаді, яка нараховує    

16 тис. власного населення, знайшли прихисток майже 2 тис. переселенців, з 

яких 580 – діти. 

Це  родини з Запоріжжя, Харкова, Херсона та інших міст України, які 

найбільше потерпають від воєнних дій. А в перші дні війни тут перебували 

біженці з Києва  та  Київської області, - вони частково вже повернулися 

додому. 

Селищний голова Олена Бень коментує: «Ми стовідсотково розмістили 

переселенців у приватному секторі. Наскільки це можливо, - усі вони 

забезпечені належними умовами в побуті. Є ті, хто планує зимувати у нас, то 

вже й дрова заготовляють. Деякі посадили ділянки, аби мати свіжу городину 

до столу. Населення громади і місцеві волонтери максимально підтримують 

переселених громадян речами і продуктами». 

Переселенка з Бучі, якій з родиною нема куди повертатись, саме так і 

вчинила: посадила город та готується зимувати у відносно спокійній 

Чернівецькій громаді. Про місцевих людей відгукується з теплотою і 

вдячністю. 

Андрій Кавунець подякував всім територіальним громадам, які з перших 

днів активно включилися у допомогу: прийняли, розселили, забезпечили всім 

необхідним понад 140 тисяч переселенців. В обласному центрі досі 

проживають  близько 35 тисяч ВПО. 
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Спілкуючись із вимушеними переселенцями  у Чернівецькій ТГ, 

заступник Начальника обласної військової адміністрації поцікавився 

умовами їх проживання, потребами, станом надання державної допомоги та 

виплат від міжнародних фондів, яких в області працює 15. Він також пояснив 

механізм звернення з потребами до керівництва громади. Це може бути 

потреба в речах, ліках, побутовій техніці, яка відправляється онлайн-

таблицею в ОВА, обробляється і, по можливості, задовольняється. 

 «Попри можливі затримки, всі внутрішньо переміщені особи 

отримають необхідні виплати. Робота у цьому напрямку проводиться 

постійно»,- запевнив заступник Начальника ОВА. - Наша позиція 

однозначна – усі вимушені переселенці мають отримати допомогу від 

міжнародних фондів у розмірі 2220 грн на одну особу протягом трьох 

місяців. Медична допомога переселенцям на Вінниччині також гарантована. 

Навіть якщо тут у вас не підписана декларація із сімейним лікарем,- 

звертайтесь і вам допоможуть». 

Варто відмітити, що у всіх містах і селах Вінниччини дружньо 

ставляться до вимушених переселенців, допомагають та оберігають. 

Українці тримаються разом, вірять в ЗСУ, отже  Перемога неодмінно 

прийде! 

 

*** 

15.06.2022 

Житомирська обласна державна адміністрація 

https://oda.zht.gov.ua/news/u-zhytomyrskij-oblasti-ogolosheno-dodatkovyj-

vidbir-dlya-zakupivli-zhytla-dlya-vpo/ 

У Житомирській області оголошено додатковий відбір для закупівлі 

житла для ВПО 

Державна спеціалізована фінансова установа «Державний фонд 

сприяння молодіжному житловому будівництву» оголошує проведення 

додаткового відбору для закупівлі житла з метою подальшої передачі для 

тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб, першочергово з 

числа багатодітних, житло яких зруйновано внаслідок збройної агресії 

російської федерації. 

Додатковий відбір для закупівлі житла проводиться Житомирській, 

Київській та Чернігівській областях. 

Житло може бути придбано у фізичних та юридичних осіб-власників 

такого житла. 

Житло має відповідати таким критеріям: 

Стіни, перегородки, стелі житлових приміщень, коридорів, кухонь, 

ванних кімнат та туалетів, інших підсобних приміщень, а також 

вбудовано-прибудованих приміщень — оздоблюються після штукатурення 

внутрішніх поверхонь клейовими та іншими видами фарб, шпалерами, 

декоративними плитами, панелями, іншими оздоблювальними матеріалами 

та виробами. 
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Підлога житлових кімнат, коридорів, кухонь, ванних кімнат, 

туалетів та інших підсобних приміщень, а також вбудовано-

прибудованих приміщень — покривається паркетом, лінолеумом, 

облицювальною плиткою, іншими оздоблювальними матеріалами і 

виробами. 

Двері та вбудовані шафи — установлення внутрішніх дверних полотен 

із коробками, елементів вбудованих шаф та антресолей у приміщеннях 

квартир та вбудовано-прибудованих приміщеннях. Вхідні двері — металеві 

вогнестійкі. 

Вікна та балконні двері — вікна металопластикові зі склопакетом та 

підвіконням. Балконні двері (у разі наявності) металопластикові зі 

склопакетом. 

Сантехнічне обладнання та прилади — мийка, умивальник, унітаз, 

ванна (душова кабіна), сантехнічна арматура (водорозбірні крани, змішувачі), 

запірні крани на відгалуженнях від стояків у місцях підключення зазначених 

приладів, а також засоби обліку води в квартирах та вбудовано-прибудованих 

приміщеннях. 

Електро-, газове обладнання — електро- або газові плити, 

світильники, радіо-, телевізійні розетки, забезпечення нормативних вимог з 

електробезпеки, пожежної безпеки та техніки безпеки у будівництві. 

Внутрішні системи електрообладнання та газопостачання 

вбудовано-прибудованих приміщень — встановлення лічильників холодної 

та гарячої води, електролічильники. 

Комунікації — система водопостачання; система опалення; 

електропостачання. 

Кухонне обладнання — кухня (кухонний гарнітур), обідній стіл, стільці 

в кількості, достатній для потреб проживаючих. 

Санітарна зона — санвузол та/або ванна кімната. 

Меблі — ліжка (спальні місця) в кількості, достатній для задоволення 

потреб проживаючих; шафа, стіл (не менше 1), стільці в кількості, достатній 

для потреб проживаючих, тощо. 

До розгляду не приймаються пропозиції житла, в якому 

зареєстровані відчужувач та/або інші особи. 

Заплановано закупівлю 16 квартир на загальну суму 17,75 млн грн, з 

яких у Житомирській області – 6 квартир на загальну суму 5,85 млн грн. 

Мінімальна загальна площа житла – 31,5 кв. метра, максимальна – 94,5 

кв. метра. 

Гранична вартість придбання 1 кв. метра житла у Житомирській 

області не може перевищувати: 

Для міст – обласних центрів, міст обласного значення, міст із 

населенням понад 300 тис. осіб та населених пунктів, які розташовані в 

районах, прилеглих до меж міст-обласних центрів, – 24 617,25 грн; 

для інших населених пунктів – 21 100,50 грн. 
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Свої пропозиції щодо продажу житла ви можете надсилати, заповнивши 

Форму за посиланням: https://forms.gle/SoR8y6zkR6BQA7JX9 до 18.00  23 

червня 2022 року. Додатки, визначені у Формі, необхідно надіслати на 

електронну адресу: dmg-zhytlo@molod-kredit.gov.ua 

        У разі виникнення додаткових запитань можна звертатися за 

телефонами: (044) 363-10-85 або (044) 363-10-87. 

 

*** 

15.06.2022 

Житомирська обласна державна адміністрація 

https://oda.zht.gov.ua/news/do-uvagy-vpo-potrebuyesh-dopomogy-chy-

bazhayesh-dopomogty-inshym-zahod-na-portal-poryad/ 

До уваги ВПО! Потребуєш допомоги чи бажаєш допомогти іншим – 

заходь на портал «Поряд». ВІДЕО 

Отримати допомогу внутрішньо переміщеним особам чи надати її 

іншим відтепер можна на порталі «Поряд», що єднає українців. 

Його мета проста: зробити так, щоб той, хто потребує допомоги, 

отримав її від тих, хто поряд. Без десятків волонтерських чатів у кожному 

населеному пункті України. 

Інтерфейс сайту максимально зручний, аби кожен міг як подати запит на 

отримання допомоги, так і допомогти іншим. 

Щоб отримати допомогу: 

заходьте на портал https://poryad.in.ua/ 

натискайте кнопку «Потрібна допомога» 

заповнюйте коротку форму. 

Аби допомогти іншим: 

в рядку пошуку на сайті оберіть свій регіон – і ви побачите тих, кому 

потрібна допомога. Усі запити зручно відсортовані по категоріях: їжа, одяг, 

транспорт, ліки, консультації, інше. 

«Поряд» – це про пряме волонтерство без посередників. Кожен сам 

вирішує кому і як допомогти. 

 

*** 

15.06.2022 

Львівська обласна військова адміністрація 

https://loda.gov.ua/news/31802 

На Львівщині облаштували тимчасове житло для внутрішньо 

переміщених працівників ДСНС 

Пресслужба ОДА 

Напередодні, 14 червня, на Львівщині завершився проєкт з 

облаштування тимчасового житла для внутрішньо переміщених осіб з-

поміж працівників Державної служби надзвичайних ситуацій. 

Військовий російський напад на Україну змусив багатьох мирних 

жителів покинути свої домівки та рятуватися від пострілів на заході країни, 
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зокрема на Львівщині. Люди з інших областей добираються у Львів по кілька 

діб, їм не аби як важко. Львівщина стала прихистком для тисяч мешканців з 

інших частин України. 

Приміщення, які не експлуатувались на території 7-ої державної 

пожежно-рятувальної частини м. Трускавець, стали житловими кімнатами. 

Особовий склад цієї рятувальної частини та члени ГО «Пожежне 

братство» провели ремонт приміщень власними силами. 

В Головному управлінні ДСНС у Львівській області повідомили, що до 

проєкту долучилась Трускавецька міська рада, ГО «Пожежне братство» 

та волонтери. 

З цієї нагоди до рятувальників завітали начальник Головного 

управління ДСНС України у Львівській області Юрій Кагітін та міський 

голова Трускавця Андрій Кульчинський. Під час зустрічі лунали слова 

подяки всім, хто долучився до доброї справи.  

Також, під час зустрічі рятувальників та волонтерів нагородили 

подяками, нагрудними знаками та надали чергові спеціальні звання. 

 

*** 

15.06.2022 

Львівська обласна військова адміністрація 

https://loda.gov.ua/news/31818 

Гуманітарна та економічна підтримка ВПО: запрошуємо до участі у 

форумі «Сильні разом» 

Департамент з питань культури, національностей та релігій 

 
У суботу, 18 червня, в Центрі Митрополита Андрея Шептицького 

Українського католицького університету  відбудеться форум «Сильні 



49 

 

разом». Завданням заходу є гуманітарна, інтеграційна та економічна 

підтримка внутрішньо переміщених осіб. 

Форум відбуватиметься одночасно на трьох майданчиках: 

1.Гуманітарні ініціативи України для внутрішньо переміщених осіб. 

2.Принципи та перспективи інтеграції внутрішньо переміщених осіб у 

громади. 

3.ВПО - підсилення для громади: працевлаштування, релокація бізнесу, 

розвиток лідерів. 

На кожному з майданчиків учасники зможуть долучитися до робочих 

груп та напрацьовувати спільні принципи допомоги внутрішньо 

переміщеним особам. 

Для тих, хто не зможе долучитись до форуму у Львові, організатори 

проводитимуть онлайн-трансляції на своїх сторінках у соціальних мережах 

Фейсбук та Інстаграм.  

Організатори форуму:  БО "Українська освітня платформа" та 

Інститут лідерства та управління Українського католицького 

університету. 
Детальна інформація – https://cutt.ly/VJKJ5Vz  

Реєстраційна форма для участі у форумі за посиланням – 

https://cutt.ly/SJKJKvg . 

 

*** 

15.06.2022 

Львівська обласна військова адміністрація 

https://loda.gov.ua/news/31773 

У Червонограді мобільні бригади надаватимуть безкоштовно 

медичні послуги мешканцям та ВПО 

Пресслужба ОДА 

З 15 до 17 червня у Червонограді, за адресою проспект Шевченка, 15 

(намет біля центрального парку) чергуватимуть мобільні медичні бригади зі 

Шпиталь Шептицького. 

Мешканці громади та внутрішньо переміщені особи зможуть 

звернутися до таких медичних фахівців: лікар-терапевт та/або сімейний лікар 

(первинний огляд пацієнтів та скерування до вузькопрофільного спеціаліста 

за потреби), психолог (психологічна консультація і допомога, робота з 

психологічними травмами, ПТСР, тривожністю та депресією), лікар з 

медицини невідкладних станів (запис електрокардіограми, невідкладна 

допомога на місці огляду і при потребі транспортування до найближчого 

лікувального закладу) 

Всі доступні послуги надаватимуть безкоштовно. Також є можливість 

вакцинації від Covid-19. 

 

*** 

15.06.2022 
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Львівська обласна військова адміністрація 

https://loda.gov.ua/news/31749 

Упродовж травня фахівці Гарячої лінії області опрацювали 6200 

звернень від жителів Львівщини та переселенців 

Пресслужба ОДА 

Від початку повномасштабної війни кількість звернень на Гарячу лінію 

області зросла. Так, упродовж травня фахівці опрацювали 6200 телефонних 

дзвінків та повідомлень від жителів Львівщини та внутрішньо переміщених 

осіб. 

Як зазначає керівник Гарячої лінії області Тарас Роп’яник, зараз 

частіше звертаються переселенці. Зокрема, їх цікавлять питання соціального 

забезпечення,  пошуку житла, отримання гуманітарної допомоги. Щодо 

жителів Львівщини, то люди телефонують стосовно курсування 

громадського транспорту, сфери житлово-комунального господарства, якості 

надання послуг. 

Для звернень можна використовувати чат-боти: Viber 

https://chats.viber.com/lodahotline_bot  і Telegram: 

https://t.me/lodahotline_bot . Нагадаємо, чат-бот удосконалили та розробили 

розділ «Часті питання». У рубриках «Переселенцям», «Виїзд за кордон», 

«Документи», «Для підприємців», «Транспорт» та «Інше» містяться відповіді 

на запитання, з якими на «Гарячу лінію області» зверталися найчастіше 

протягом останнього місяця… 

 

*** 

15.06.2022 

Львівська обласна військова адміністрація 

https://loda.gov.ua/news/31718 

На Дрогобиччині вимушено переміщені сім’ї зі сходу отримали 

гуманітарну допомогу у вигляді продуктових наборів 

Пресслужба ОДА 

В Україні продовжують діяти програми соціальної підтримки 

українських сімей, що постраждали внаслідок російсько-української війни, а 

тому були змушені шукати прихисток в інших, більш безпечних місцях 

нашої країни. 

У Дрогобицькому районі проживають понад 35 тисяч осіб зі східних та 

південних частинах України, відтак вони потребують підтримки та 

належного соціального забезпечення. Дрогобицька районна військова 

адміністрація продовжує опікуватись тими, хто внаслідок складних воєнних 

обставин потребує підтримки. 

Нещодавно Дрогобицька районна військова адміністрація за сприяння 

групи компаній «Кернел» – провідного у світі та найбільшого в Україні 

виробника та експортера соняшникової олії, передали для сімей з Донеччини 

харчові продукти першої необхідності. 
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Допомогу отримали сім’ї із Краматорська, котрі зараз мешкають у 

гуртожитку музичного коледжу імені Василя Барвінського Дрогобича та 

внаслідок російської агресії залишились без необхідних засобів існування. 

Нагадаємо, що напередодні було передану продукцію та засоби гігієни 

для трьох дрогобицьких загальноосвітніх навчальних закладів: ліцею №3 та 

№16, а також гімназії №17. 

 

*** 

15.06.2022 

Чернівецька обласна військова адміністрація 

https://bukoda.gov.ua/news/u-pyati-gromadah-bukovini-stvorili-centri-

socialno-pobutovih-poslug-dlya-pereselenciv 

У п’яти громадах Буковини створили Центри соціально-побутових 

послуг для переселенців 

На Буковині створили п’ять мобільних Центрів соціально-побутових 

послуг для внутрішньо-переміщених осіб. Днями у Хотинській, 

Вижницькій, Новоселицькій, Сторожинецькій, Чернівецькій громадах 

закупили відповідне обладнання, саме: пральні машини, машини для сушіння 

одягу, облаштували місця для розігріву їжі. 

Проєкт реалізовано громадською організацією «Фонд «Буковина 

інноваційна». 

«Очікуємо, що це буде першим етапом роботи, адже плануємо спільно з 

партнерами і надалі забезпечувати базові послуги у громадах: побутові, 

психологічні консультації та юридичну допомогу», - каже керівниця 

проєкту Тетяна Мосін. 

Обладнання також будуть використовувати для проведення кулінарних 

майстер-класів для дітей 6-16 років. 

Придбану побутову техніку передали на баланс організацій-партнерів, 

які зможуть мобільно передавати її до найбільш заселених прихистків на 

території своєї громади. Загалом станом на початок червня вказаним 

обладнанням користується 321 особа. 

Партнери проєкту стали громадська організація «Центр розвитку 

громад: Ідея, Дія, Результат» (Вижницька ТГ), комунальна установа 

«Агенція розвитку міста» Хотинської міської ради (Хотинська ТГ), 

громадська організація «Новоселицька агенція економічного розвитку та 

транскордонної співпраці» (Новоселицька ТГ), громадська організація «Ми 

з України» (Сторожинецька ТГ). 

Діяльність здійснювалась у рамках проєкту «Термінова підтримка ЄС 

для громадянського суспільства», що впроваджується ІСАР Єднання за 

фінансової підтримки Європейського Союзу. 

 

 

*** 

15.06.2022 
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Чернівецька обласна військова адміністрація 

https://bukoda.gov.ua/news/u-hotinskij-miskij-biblioteci-pracyuye-klub-

psihologichnoyi-pidtrimki 

У Хотинській міській бібліотеці створили клуб психологічної 

підтримки для переселенців 

У Хотинській міській бібліотеці працює клуб психологічної підтримки. 

Про це повідомляють15 на сторінці Хотинської міської ради у Facebook. 

Тут щосереди о 12:00 фахівці безкоштовно консультують краян та 

вимушених переселенців, які покинули свої домівки через агресію рф. 

Попередня консультація за телефоном - 068-086-91-91. 

 

*** 

15.06.2022 

Офіційний портал Києва 

Київська міська державна адміністрація 

Київська міська рада 

https://kyivcity.gov.ua/news/munitsipalna_knigarnya_syayvo_knigi_initsiyu

ye_zbir_knig_dlya_ukranskikh_pereselentsiv_u_chekhi/ 

Муніципальна книгарня «Сяйво книги» ініціює збір книг для 

українських переселенців у Чехії 

Муніципальна книгарня «Сяйво книги» ініціює збір книг для 

українських переселенців, які знайшли тимчасовий прихисток у Чехії. 

Як зазначає КП «Міський магазин», з перших днів повномасштабної 

російсько-української війни мільйони людей були змушені залишити 

територію держави та виїхати до країн Європи. 

«У цей складний воєнний час ми захищаємо не лише свій суверенітет та 

територіальну цілісність, а й національну ідентичність. Ворог прагне 

знищити нашу культуру, мову та історію. Українці – єдиний народ і мають 

спільно боронити та розвивати свою культуру. Тому ми ініціювали 

благодійну акцію для забезпечення книгами українських біженців, які 

вимушено покинули домівки, щоб вони почувались якомога комфортніше в 

чужому мовному середовищі. Кияни та гості міста можуть придбати 

літературу українською мовою у книгарні або принести з власної домашньої 

колекції. Згодом усі зібрані книги буде передано до бібліотеки міста 

Пршибрам (Чехія). Любимо Україну та підтримуємо своїх», – розповіли в КП 

«Міський магазин». 

Благодійна акція збору книг триватиме до 30 червня за адресою:          

вул. Велика Васильківська, 6, муніципальна книгарня «Сяйво книги». 

Літературу приймають винятково українською мовою. 

 

 

*** 

15.06.2022 

                                                 
15 Див.:   https://www.facebook.com/khotynTG/posts/390487446450384 



53 

 

Інформаційний портал Сумської міської ради 

https://smr.gov.ua/uk/novini/podiji/25345-u-sumakh-pochali-vidavati-vpo-

gumanitarnu-dopomogu-z-za-kordonu-video.html 

У Сумах почали видавати ВПО гуманітарну допомогу з-за кордону. 

ВІДЕО 

У департаменті соціального захисту населення розпочали видачу 

гуманітарної допомогу для внутрішньо переміщених осіб (ВПО) від 

міжнародної організації AVSI. 
Заступник міського голови Віра МОТРЕЧКО повідомила, що 

некомерційна організація AVSI реалізує проєкти розвитку та гуманітарної 

допомоги в 38 країнах. Ще з 2014 вони працюють в Україні та надають 

всебічну підтримку. Нині допомагають продуктами харчування ВПО, які 

прибули до Сум після повномасштабного вторгнення росії. 

Влада громади забезпечила всі умови для організації видачі цієї 

допомоги: є склад, проводиться доставка пакунків у громаду. 

Першу партію – 200 вже розфасованих наборів – отримали днями і 

наразі їх видають людям зазначеної категорії у департаменті соціального 

захисту населення. Після наступних поставок – населення пакунки 

видаватимуться ВПО за такою ж процедурою. 

У Сумській міській територіальній громаді з початку повномасштабного 

вторгнення росії на територію України зареєструвалося 5556 внутрішньо 

переміщених осіб. Віра Мотречко додала, що загалом (починаючи з 2014 

року) ця категорія нараховує понад 10 тисяч осіб. 

Міський голова Олександр ЛИСЕНКО повідомив, що в громаді вже не 

перший місяць проводиться видача різних видів допомоги: і від держави, і 

від громади, і від інших обласних центрів нашої країни, і від міжнародних 

організацій та міст-партнерів. Для організації видачі саме цих пакунків було 

проведено значну роботу: «Першочергово ми зробили заявку, провели 

перемовини, представники організації приїхали до Сум, а вже потім – 

займалися узгодженням логістичних питань щодо місця видачі, персоналу, 

який займатиметься роздачею продуктів та зберіганням їх на складах. Також 

ми надали списки ВПО, першочергово вирішили видавати допомогу тим, хто 

приїхав із найбільш гарячих точок нашої країни, де тривають бойові дії. Це 

була пропозиція представників міжнародної організації. Тому трохи більше 

5500 наборів ми плануємо видати саме для цієї категорії». 

Очільник громади повідомив, що у представників AVSI вже є офіс у 

Сумах, працюють склади, є повне порозуміння та співпраця з міською 

владою. Олександр Лисенко подякував за сприяння в отриманні цієї 

допомоги депутату міської ради Марині НАГОРНІЙ, яка виявила 

ініціативу та безпосередньо брала участь в організації видачі таких пакунків 

для населення. 

Директор департаменту соціального захисту населення Тетяна 

МАСІК сказала, що для того, аби все відбувалося організовано, представники 

підпорядкованого їй структурного підрозділу телефонують внутрішньо 
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переміщеним особам, які стали на облік у нашій громаді після 1 березня 

поточного року, та запрошують забрати пакунки. Наразі люди саме цієї 

категорії є найбільш вразливими, адже потребують і фінансової допомоги, і 

психологічної. Після отримання більшої кількості таких продовольчих 

наборів – буде організовано більш масову видачу. Чиновник запевнила, що 

кожен, хто отримав статус ВПО з 1 березня поточного року, отримає 

продукти. 

Насамкінець міський голова Олександр Лисенко повідомив, що уже 

ведуться перемовини з представниками міжнародної некомерційної 

організації AVSI щодо перспектив довгострокової співпраці з урахуванням й 

інших категорій осіб. 

 

*** 

15.06.2022 

ДРОГОБИЦЬКА МІСЬКА РАДА 
https://drohobych-

rada.gov.ua/%d0%b4%d0%be%d0%bf%d0%be%d0%bc%d0%be%d0%b3%d0%b0-

%d0%b4%d0%bb%d1%8f-%d0%bf%d0%be%d1%80%d0%be%d0%b4%d1%96%d0%bb%d1%8c-

%d0%bf%d0%b0%d0%ba%d1%83%d0%bd%d0%ba%d0%b8-%d0%b7-

%d1%80%d0%b5%d1%87%d0%b0/ 

Для внутрішньо переміщених осіб, що мешкають у Дрогобичі, ГО із 

Донеччини привезла гуманітарну допомогу 

Гуманітарний вантаж, вартість якого становить понад 300 тис грн. у 

Дрогобич особисто привезли представники ГО Донецька обласна 

організація Всеукраїнської організації Союз осіб з інвалідністю України» 

голова Надія Поламарчук та директор ДРУ «Центр комплексної 

реабілітації для осіб з інвалідністю «Донбас» Світлана Фоміна. 

Гуманітарну місію реалізовують у партнерстві з Міжнародною неурядовою 

організацією «Save the Children. 

Допомогу вивантажили на території Ліцею №16 імені Ю. Дрогобича, де 

сьогодні в стінах навчальної установи мешкає понад 100 осіб із числа 

переміщених родин. Зустрів благодійну делегацію заступник міського 

голови Дрогобича з гуманітарних питань Андрій Ковч та директор 

навчальної установи Наталія Чайковська. 

Як стверджує керівник ГО із Донеччини Надія Поламарчук – їхня 

обласна організація виграла проект щодо підтримки гуманітарними 

місіями переселенців 6 областей України, зокрема мова іде про 

забезпечення засобами гігієни. Допомогу інтенсивно розвозять в 

Хмельницьку область, Закарпаття, Львівщину, Івано-Франківщину, Донецьк і 

Луганськ. 

У Дрогобич для потреб ВПО привезли понад 60 ящиків із усім 

необхідним. Це – так звані гігієнічні набори, до яких входять: миючі засоби, 

зубні щітки, зубні пасти, вологі серветки, пральний порошок, туалетний 

папір та все те, що найбільш необхідне для задоволення найелементарніших 

гігієнічних потреб людей. 
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Така допомога надзвичайно важлива в умовах, коли через збройну 

агресію росії велика кількість родин в Україні залишила свої домівки і 

вимушено переселилася в інші регіони. Часто переміщені особи без 

елементарних засобів для існування та засобів гігієни. Тому надзвичайно 

цінуємо таку підтримку від Громадських організацій, які скеровують вантажі 

або ж особисто привозять їх у наше місто. І той факт, що організація із 

Донеччини ділиться допомогою на Західних теренах України є промовистим 

– адже ми єдині і нас не перемогти, – зазначив заступник міського голови 

Дрогобича Андрій Ковч. 

Гігієнічні набори будуть розподілені між мешканцями Ліцею №16 та 

найбільш потребуючими родинами із числа ВПО. 

 

*** 

15.06.2022 

Кропивницька міська рада 

https://kr-rada.gov.ua/news/kropivnitskiy-zaluchatime-do-renovatsiyi-

primishen-dlya-vimushenih-pereselentsiv-agenstvo-z-pitan-bizhentsiv-oon-15-

06-2022.html 

Кропивницький залучатиме до реновації приміщень для вимушених 

переселенців Агенство з питань біженців ООН 

У Кропивницькому та області вже не перший місяць працює Управління 

ООН з координації гуманітарних справ. Однак керівник  польового офісу 

управління гуманітарними справами ООН по регіону Едуард Тауіл вже 

незабаром продовжить свою роботу у Києві з північними областями 

держави, що постраждали від вторгнення російських окупантів, а польовий 

офіс управління гуманітарними справами ООН в Кропивницькому надалі 

представлятиме Тронд Хасбі. 

… 15 червня, він зустрівся із секретарем міської ради Олегом Колюкою 

і, хоч це була зустріч - знайомство, але ключові питання щодо організації 

роботи управління в обласному центрі  не залишилися без уваги. Якщо 

предметом розмови Олега Колюки із Едуардом Тауілом була посильна 

допомога продуктами харчування місцевим гуманітарним центрам, то темою 

сьогоднішньої зустрічі стало розселення внутрішньо переміщених осіб та 

підготовка наданих їм приміщень до зими. 

- Підготовка до опалювального сезону уже розпочалася, зокрема, вчора 

виконавчий комітет міської ради прийняв відповідне рішення. Усі 

відповідальні за цей напрям посадові особи виконують отримані завдання на 

закріплених за ними ділянках роботи. Всі будівлі, де проживають 

внутрішньо переміщені особи в Кропивницькому, мають опалення - 

наголосив Олег Колюка. 

Секретар міської ради звернув увагу, що місто отримало від обласної 

військової адміністрації завдання підготуватися до розселення додаткових 

5,5 тисяч внутрішньо переміщених осіб. Це досить складне завдання, адже 

ресурси міста обмежені. 
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Одним із шляхів реалізації поставленого завдання Едуард Тауіл назвав 

реновацію громадських приміщень, які можна облаштувати під житло Це - 

оптимальний варіант відновлення будівель із поліпшенням умов проживання 

та економією енергоносіїв. Реновація застарілих приміщень  полягає не лише 

в заміні вікон та обклеюванні пінопластом будинку. Насправді ж, це також 

оновлення мереж, заміна теплових пунктів, встановлення сучасних систем і 

лічильників. Безумовно, щоб виконати такий комплекс робіт міському 

бюджету потрібна підтримка. Саме тому Едуард Тауіл пропонує залучити до 

роботи Агентство ООН у справах біженців. Найперше, що має зробити  

міська влада у цій справі — підготувати список таких приміщень у 

Кропивницькому, який далі передадуть в регіональний офіс агентства, що 

базується у Вінниці. 

 

*** 

15.06.2022 

Канівська міська рада 

http://kaniv-rada.gov.ua/news.php?p=6195 

Як отримати грошову допомогу внутрішньо переміщеним особам від 

УВКБ ООН 

Якщо ви переселилися після 24 лютого, та належите до однієї або 

кількох із наступних категорій: 

дитина до 18 років, яка взяла на себе відповідальність як глава 

сім’ї/примусово залучена до праці/раннє материнство/ранній шлюб; 

дитина розлучена із сім’єю/без супроводу/перебуває під опікою у 

закладі; 

людина з інвалідністю (за наявності довідки МСЕК); 

людина похилого віку (від 60 років) самотня або нездатна піклуватися 

про себе; 

людина, яка має серйозне захворювання; 

одинокі батьки/опікуни/неповні сім’ї; 

людина, яка потребує правового захисту через загрозу життю, свободі чи 

фізичній безпеці; 

жінки у групі ризику (жінка без партнера, незаміжня, овдовіла, офіційно 

або неофіційно розлучена); 

роз’єднані війною (якщо один із членів родини – чоловік або дружина – 

залишились на окупованій території). 

Щоб зареєструватися, вам потрібно: 

мати довідку ВПО; 

оригінали всіх документів – паспорт (або інший документ із фото, який 

посвідчує особу: закордонний паспорт, водійські права, пенсійне посвідчення 

тощо); 

ідентифікаційний код; 

документ, який посвідчує інвалідність (за наявності); 
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документ, який посвідчує статус одинокої мами, тата, багатодітної 

родини тощо. 

Сума виплати – 2220 гривень на особу. ЗВЕРНІТЬ УВАГУ: Якщо ви 

були зареєстровані на фінансову допомогу в розмірі 2220 гривень від іншої 

організації, ви не можете реєструватися на допомогу від УВКБ ООН. 

Пункт реєстрації: м. Черкаси, бульвар Шевченка, 460 (читальний зал 

бібліотеки ЧДТУ, вхід із вул. Кобзарська). 

Записатися в електронну чергу, отримати додаткову консультацію 

можна за телефоном 093 191 01 20. 

 

*** 

15.06.2022 

Боратинська сільська рада 

територіальна громада Луцького району Волинської області  

офіційний сайт 

https://boratyn.ukraina.org.ua/news/u-boratynskiy-hromadi-hovoryly-pro-

te-yak-pereselentsi-ta-mistsevi-meshkantsi-mozhut-spilno-diyaty 

У Боратинській громаді говорили про те, як переселенці та місцеві 

мешканці можуть спільно діяти задля розвитку 

З моменту повномасштабного вторгнення росії у Боратинській громаді 

побували понад 2000 вимушених переселенців. Нині у нас проживають 740 

внутрішньо переміщених осіб (ВПО). 

Які виклики та загрози відчувають ВПО та місцеві жителі? Що сприяє, а 

що стоїть на заваді у їх комунікації? Як об’єднати спільні зусилля для 

розвитку? Про все це йшлося під час фокус-груп, що відбулися у п’ятницю, 

10 червня, у Боратинській громаді. Місцеві мешканці та люди, які були 

змушені покинути свої домівки через війну, напрацьовували першочергові 

кроки для згуртування, взаємопідтримки та ефективної роботи у ці складні 

часи. 

Результати дослідження будуть опрацьовані та подані в аналітичному 

звіті, з яким публічно зможуть ознайомитися усі зацікавлені. 

Заходи були організовані Волинським інститутом права в межах 

проєкту «Соціальна інтеграція ВПО через розвиток громад у 

партнерських громадах проєкту USAID «ГОВЕРЛА» у Волинській 

області, що підтримується Агентством США з міжнародного розвитку 

(USAID) USAID Ukraine - USAID Україна через Проєкт USAID 

«ГОВЕРЛА». 
 

 

*** 

16.06.2022 

Вінницька обласна військова адміністрація 

http://www.vin.gov.ua/news/ostanni-novyny/47944-za-p56operedniu-dobu-

u-vinnytskii-oblasti-tranzytom-rozmishcheno-84-osoby 
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За попередню добу у Вінницькій області транзитом розміщено 84 

особи 

За попередню добу у Вінницькій області транзитом розміщено 84 особи, 

з них 59 дітей. Біженці перемістились з Донецької, Запорізької, Херсонської, 

Київської, Луганської, Миколаївської, Дніпропетровської, Одеської, 

Харківської областей. 

Також із міст: Одеса, Прилуки, Буча, Мелітополь, Слов'янськ, 

Волноваха, Ізюм, Вишневе тощо. 

На постійному проживанні з 24.02.2022 перебуває 176 792 внутрішньо 

переміщені особи, з них 1462 – маломобільні  та 52 430 дітей. 

Вільних місць для розміщення внутрішньо переміщених осіб - 1 535. 

Станом на 10.00 16.06.2022 органами соціального захисту видано         

181 507 довідок про взяття на облік як внутрішньо переміщені особи, з 

них 4 831 - скасовано у зв’язку з поверненням на постійне місце проживання. 

 

 

*** 

16.06.2022 

Волинська обласна державна адміністрація 

https://voladm.gov.ua/new/minuloyi-dobi-v-oblasti-rozmistili-ponad-100-

vnutrishnih-pereselenciv/ 

Минулої доби в області розмістили понад 100 внутрішніх 

переселенців 

Вчора на Волині розселили 142 вимушено-евакуйованих особи. 

Загалом, з початку війни прийняли 68 тис. 687 громадян із постраждалих 

регіонів.                                                        

Наразі в області можливо додатково розмістити ще  до 5 тисяч осіб. 

Статус ВПО отримали 60 тис. 720 людей. Це 42 тис. 387 сімей, з яких 

19 тис. 112 – діти. 

 

*** 

16.06.2022 

Житомирська обласна державна адміністрація 

https://oda.zht.gov.ua/news/uarazom-gumanitarnyj-shtab-zhytomyrskoyi-

ova-otrymav-bilshe-1000-tonn-dopomogy/ 

#UAразом: Гуманітарний штаб Житомирської ОВА отримав більше 

1000 тонн допомоги 

Від початку повномасштабного вторгнення російских окупаційних 

військ на територію України до Гуманітарного штабу Житомирської 

обласної військової адміністрації надійшло майже 1010 тонн гуманітарної 

допомоги від 12 країн світу, зокрема Польщі, Румунії, Словенії, Нідерландів, 

Італії, Португалії, Чехії, Швейцарії, Німеччини, Франції, Іспанії, Туреччини 

та інших областей України. 
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Про це інформує Департамент соціального захисту населення 

Житомирської ОВА. 

Гуманітарний штаб працює за трьома напрямками: 

гуманітарна допомога від урядів іноземних держав і міжнародних 

організацій; 

допомога від великого бізнесу військовій адміністрації і громадам; 

допомога від органів влади і громадам. 

 Вантажі, що вже надійшли, складалися з військового спорядження, 

продуктів харчування, медикаментів, засобів гігієни, одягу, взуття, 

автомобілів, реанімобілів, елементів живлення, генераторів тощо. Також 

отримано 50 дизельних та бензинових генераторів. 

Крім того, Житомирщина продовжує розвивати партнерські відносини з 

представництвом Дитячого фонду ООН ЮНІСЕФ згідно з розробленою 

програмою. Одним з останніх вантажів від організації були 5 вантажівок із 

різноманітним речами, медикаментами, спортивним та навчальним 

інвентарем загальною вагою більше 40 тонн. 

Як зазначає Департамент, основним спрямуванням гуманітарної 

допомоги від штабу є підтримка дітей та багатодітних родин, розвиток 

медичної допомоги та освіти, а також волонтерської діяльності. 

Гуманітарний штаб сприяє подоланню складних життєвих обставин, у 

які потрапили жителі області та всіляко допомагає внутрішньо 

переміщеним особам, які перебувають на Житомирщині та в інших 

областях України. Так, надано близько 200 тонн допомоги Київській, 

Чернігівській та Сумській областям. 
Для громад Житомирської області з урахуванням їх потреб передано 

більше 140 тонн різних видів гуманітарної допомоги. 

Гуманітарний штаб при Житомирській ОВА працює в онлайн-

кабінетах у системі гуманітарної допомоги та складів із гуманітарною 

допомогою, у які вносяться дані про надходження, наявність залишків, 

відвантаження, упорядкування та потреб гуманітарних вантажів… 

 

*** 

16.06.2022 

Львівська обласна військова адміністрація 

https://loda.gov.ua/news/31881 

Данська Рада у справах біженців в Україні (DRC) надає безкоштовну 

юридичну підтримку ВПО 

Пресслужба ОДА 

Данська Рада у справах біженців в Україні (DRC) надає безкоштовну 

юридичну підтримку для вимушених переселенців, які проживають на 

Львівщині. 

За результатами зустрічі Львівської ОВА та Львівського 

Субнаціонального кластера напрацювали можливість для тих, хто потребує 

допомоги: юристи Данської Ради у справах біженців в Україні (DRC)  
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консультують безкоштовно людей, які постраждали через воєнні дії росії та 

тих, хто хоче виїхати за кордон. 

Про це повідомив начальник Львівської ОВА Максим Козицький. 

Надають фахову допомогу щодо таких запитів: 

Отримати чи відновити документи (паспорт, довідку переселенця, 

свідоцтво про народження, смерть чи шлюб, права власності на майно тощо); 

Поновити та призначити різні види виплат (переселенцям, пенсії, 

аліменти, допомогу при народжені дитини чи через безробіття та інше); 

Вирішити інші юридичні питання (перетин кордону, оформлення 

тимчасового захисту, відновлення порушених трудових прав, реєстрація 

місця проживання, реєстрація та припинення бізнесу, податкові питання 

тощо). 

Проконсультуватися можна в офісі у Львові. Адреса: вул. Федьковича, 

16. 

Графік роботи: 9:00-17:00 з понеділка по п’ятницю. 

Номер гарячої лінії: 044 333 42 95 (працює послуга зворотного дзвінка) 

Viber: 095 861 30 95 

Telegram: 095 364 28 10 

Нагадаємо, робоча група медико-психосоціальної допомоги (голова – 

Галина Бордун), створення якої ініціювали у Львівській ОВА на початку 

повномасштабної війни, працює над комунікативною стратегією в громадах 

Львівщини, впровадженням та поширенням програм психічного здоров’я та 

медичної допомоги, залучає партнерів і потребує фахових волонтерів, щоб 

допомагати у всіх районах області. 

Якщо ви готові безкоштовно надавати медичні послуги, допомагати 

людям старшого віку чи з інвалідністю, пишіть на цю електронну адресу: 

medpsysocial.aid@gmail.com 
 

*** 

16.06.2022 

Львівська обласна військова адміністрація 

https://loda.gov.ua/news/31898 

З обласного бюджету виділили кошти для компенсації закладам, що 

прихистили переселенців 

Війна продовжує відбирати в людей життя, здоров’я, рідні домівки. 

Держава та місцеві органи влади докладають усіх зусиль, щоб полегшити 

життя тим, хто наразі найбільш цього потребує. 

Люди, які прибули до нашої області з територій, де відбуваються 

активні бойові дії, знайшли тимчасовий прихисток в школах, будинках 

культури та інших закладах, пристосованих для цієї мети. 

Сьогодні з обласного бюджету виділили 618,5 тис. грн для часткової 

грошової компенсації установам, закладам організаціям всіх форм власності 

за тимчасове розміщення (проживання) внутрішньо переміщених осіб на 

території Львівської області. 



61 

 

Зазначені видатки здійснюються в рамках реалізації Комплексної 

програми підтримки внутрішньо переміщених осіб на період дії воєнного 

стану в Україні, на яку в обласному бюджеті передбачено 78 млн гривень. 

Порядок надання часткової грошової компенсації установам, закладам, 

організаціям усіх форм власності за тимчасове розміщення (проживання) 

внутрішньо переміщених осіб на території Львівської області затверджено 

наказом голови Львівської обласної військової адміністрації від 15.04.2022 

№62/22. 
 

*** 

16.06.2022 

Львівська обласна військова адміністрація 

https://loda.gov.ua/news/31860 

У громадах Львівської області встановлять електрогенератори, 

закуплені в межах Проєкту USAID «ГОВЕРЛА» 

Департамент економічної політики    Пресслужба ОДА 

Львівщина отримала в розпорядження 40 електрогенераторів, які 

встановлять у громадах області. Передача відбулась…16 червня, в межах 

спільного проєкту Львівської ОВА та DAI Global LLC USAID («ГОВЕРЛА»). 

Сім громад-партнерів Проєкту отримають по 5 генераторів, потужністю 

від 7,5 до 10 кВт. Йдеться про Бродівську, Добротвірську, Оброшинську, 

Жидачівську, Жовківську, Рава-Руську, Городоцьку, Сокільницьку, Козівську 

та Золочівську громади. 

Ще 5 генераторів перебуватимуть у розпорядженні Львівської обласної 

військової адміністрації. 

«Наше завдання зробити усе, щоб людям було комфортно, а головне – 

безпечно жити на Львівщині. Сьогодні ми отримали 40 генераторів, які 

надалі встановлять на об’єктах критичної інфраструктури в наших громадах, 

які надають найбільшу кількість послуг. Потреба в додаткових джерелах 

живлення вкрай важлива, адже таким чином ми можемо забезпечити 

безперебійну роботу, наприклад, закладів охорони здоров’я області, 

посилити роботу наших служб цивільного захисту. Це додатковий захід 

стабілізації життя на Львівщині у разі влучання ворожої ракети у підстанції 

електроживлення. Дякую команді Проєкту «Говерла» за підтримку та 

допомогу в реалізації різноманітних проєктів на Львівщині», – зазначив 

начальник Львівської ОВА Максим Козицький. 

З початку війни «ГОВЕРЛА» підтримує органи влади та громади, які 

вимушені долати різного роду надзвичайні ситуації. Наступним кроком з 

підтримки ЛОДА щодо вирішення проблематики внутрішньо переміщених 

осіб є придбання Проєктом USAID «ГОВЕРЛА» обладнання, побутової 

техніки, меблів для покращення умов їхнього проживання. 

Крім того, Проєкт уже надав ЛОДА та десяти громадам-партнерам 

комп'ютерну техніку: по 4 ноутбуки, по 2 багатофункціональні пристрої з 

витратними матеріалами до них. 
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«Агентство США з міжнародного розвитку USAID підтримує 

реформу децентрації в Україні від самого початку і за цей час надало 

допомогу у різних формах місцевому самоврядуванню 125 громад по всій 

країні, а також виконавчій владі усіх рівнів на понад $80 млн доларів. Ми 

розпочали співпрацю з Львівською областю минулого року в межах нашого 

Проєкту «ГОВЕРЛА», відібравши 10 партнерських громад для більш тісної 

співпраці. Реагуючи на поточну ситуацію та потреби, які змінюються, ми 

посилили нашу допомогу Львівщині, яка взяла на себе найбільшу кількість 

внутрішньо переміщених осіб. Команда Проєкту активно допомагає області 

з соціально-економічним розвитком, наданні роз'яснень та практичних порад 

щодо актуальних законодавчих змін, а також у подоланні викликів 

пов’язаних з війною. Обладнання, яке ми сьогодні передаємо обласній 

військовій адміністрації та громадам Львівщини – 40 генераторів – це лише 

один з наших спільних кроків на шляху до перемоги, а також сталої та 

безперебійної роботи органів місцевого самоврядування, шкіл, лікарень, 

центрів надання адміністративних послуг. Також громади отримають 

вогнегасники, мотопомпи, ліхтарі, Wi-Fi роутери та інші інструменти, які 

допоможуть їм ефективно реагувати на надзвичайні ситуації», – розповів 

керівник проєктів з місцевого самоврядування та децентралізації влади 

Агентства США з міжнародного розвитку в Україні USAID Марат 

Кюрчевський.  
До слова, зараз «ГОВЕРЛА» працює над закупівлею аварійного 

обладнання для населених пунктів, інших обласних військових адміністрацій 

та Державної служби з надзвичайних ситуацій. 

 

*** 

16.06.2022 

Рівненська обласна державна адміністрація 

https://www.rv.gov.ua/news/relokaciya-biznesu-na-rivnenshchinu-trivaye-

royal-life-pereyihala-u-demidivku 

Релокація бізнесу на Рівненщину триває: «Royаl Life» переїхала у 

Демидівку 

На Дубенщину релокували кавовий бізнес. «Royаl Life» у Києві 

розпочала працювати у 2012 році, а в 2022 році – вже на Рівненщині. 

Роботу бізнес-переселенця побачив начальник Рівненської ОВА 

Віталій Коваль. 

«Фірма спочатку продавала нові та вживані кавові машини, займалася 

ремонтом, сервісом та їх обслуговуванням. Потім започаткували власне 

виробництво кави. А в березні цього року, через війну, змушені були 

розпочинати все з нуля. Уже тут, на Рівненщині, відновлюють виробництво», 

- розповідає Віталій Коваль. 

Дубенщину підприємці обрали не випадково. Керівник «Royаl Life» 

народився в смт Демидівка. Сьогодні фірма починає нарощувати потужності, 

адже до війни виробляли 30 тонн сировини на місяць. 
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Разом з виробництвом переїхали 4 працівників із сім’ями. Тепер на 

підприємстві працюють ще 8 осіб із Демидівки. Мають плани і на 

розширення - до 30 робочих місць, тому що попит перевищує пропозицію. 

«Сьогодні підприємці шукають можливості дофінансування для того, 

щоб придбати обладнання для обсмажування кави. Наголосив їм на тому, що 

є державна програма підтримки релокованих підприємств. Це кредитування в 

державних банках під нульову ставку відсотків», - каже очільник 

Рівненщини Віталій Коваль. 

Він зазначає, що такі релоковані підприємства - це хороший приклад, 

як регіон отримує свою економічну вигоду. Зокрема, «Нова пошта» 

збільшила товарообіг у Демидівці завдяки щоденній відправці кави з цього 

підприємства. А це орієнтовно 500 кг продукції. Таким чином відділення 

збільшило кількість робочих місць. 

Нагадаємо, у Рівненській області уже почали працювати 

передислоковані виробнича кавова компанія «Есмеро-Сервіс» та продавець 

преміальної кави ТМ «Finca Coffee». За підтримки Центру релокації 

бізнесу при Рівненській ОВА вони перевезли на Рівненщину виробництво, 

складські запаси і планують розвивати бізнес тут. 

 

*** 

16.06.2022 

Чернівецька обласна військова адміністрація 

https://bukoda.gov.ua/news/blagodijniki-peredadut-pereselencyam-na-

bukovini-10-tisyach-produktovih-naboriv 

Благодійники передадуть переселенцям на Буковині 10 тисяч 

продуктових наборів 

Міжнародна громадська організація HelpAge International реалізовує 

на Буковині гуманітарний проєкт підтримки вимушених переселенців.  

До кінця літа вони мають намір надати внутрішньо переміщеним особа 

близько 5 тисяч продуктових та 10 тисяч гігієнічних наборів. Також 

передбачено гранти для місцевих організацій, які підтримують таку 

категорію осіб.  

Етапи реалізації гуманітарного проєкту у нашому краї представники 

«HelpAge International» обговорили під час зустрічі із заступницею 

начальника Чернівецької обласної військової адміністрації Іриною 

Ісопенко.  

«Ми маємо з вами взаємодію, яка приносить користь українському 

суспільству. Дякуємо за те, що розумієте потреби вимушених переселенців 

різних категорій. Вдячні вам за пророблену роботу та майбутні спільні 

проєкти», – сказала Ірина Ісопенко.  

Під час зустрічі говорили про доставку допомоги переселенцям, 

підтримку людей з інвалідністю, а також переобладнання приміщень для 

проживання ВПО.  
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Крім того, фахівці «HelpAge International» розповіли про свою місію та 

проєкти, які незабаром планують запускати на Буковині.  

«Ми плануємо охопити допомогою близько 35 тисяч внутрішньо 

переміщених осіб в усій Україні. Фокусуємося на місцях компактного 

проживання вимушених переселенців, надаємо адресну допомогу. Другий 

проєкт, який ми впроваджуватимемо на Буковині, більш довготривалий, аніж 

перший. Плануємо створити у Чернівецькій області два осередки для людей 

похилого віку, де вони могли б активно проводити час, знімати стрес тощо», 

– зазначила програмний менеджер організації «HelpAge» з гуманітарних 

питань Летісія Гарсія. 

 

*** 

16.06.2022 

Чернівецька обласна військова адміністрація 

https://bukoda.gov.ua/news/pereselenci-iz-troh-gurtozhitkiv-u-chernivcyah-

otrimali-dopomogu-vid-dobrochinciv 

Переселенці із трьох гуртожитків у Чернівцях отримали допомогу 

від доброчинців 

Переселенці із трьох гуртожитків у Чернівцях отримали допомогу від 

доброчинців. Пів тисячі внутрішньо переміщених осіб, в тім числі й людям 

похилого віку, роздали продукти. Надала їх благодійна організація HelpAge 

International. 

Як пояснила директорка Департаменту соціального захисту 

населення Чернівецької обласної військової адміністрації Ольга Ходоба, 

кожна людина отримала продуктовий набір, вагою 36 кілограмів. Це три 

коробки, у яких є крупи, макаронні вироби, консерви, олія, цукор, сіль, чай та 

інші харчі. 

Продуктові набори і надалі роздаватимуть у місцях компактного 

проживання переселенців, спеціалізованих пансіонатах та інших установах 

на Буковині. 

Проєкт «Гуманітарний заклик України» HelpAge Ukraine реалізовує 

спільно з благодійним фондом «Право на захист». 

 

 

*** 

16.06.2022 

Управління Держпраці у Полтавській області 

https://pl.dsp.gov.ua/news/konsultuiemo-tykh-koho-poltavshchyna-

prykhystyla-vid-viiny/ 

Консультуємо тих, кого Полтавщина прихистила від війни 

У місцях тимчасового перебування внутрішньо переміщених осіб 

інспектори Управління Держпраці налагоджують з громадянами 

консультативну співпрацю. 
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Переселенці мають нагоду отримати фахову відповідь на свої запитання 

щодо оформлення на роботу, звільнення за попереднім місцем роботи, 

розрахунку при звільненні тощо та про останні законодавчі нововведення на 

період воєнного стану, запровадженого в Україні. Окремо фахівці 

розповідають про форми торгівлі людьми та радять, як убезпечити себе під 

час пошуку роботи. 

Також посадовці повідомляються про різноманітні можливості 

отримання інформаційних послуг та консультаційного супроводу 

інспекторами Управління Держпраці. 
Інспектори знайомлять співрозмовників із можливостями сервісу 

«інтерактивний інспектор», залишають тематичні плакати з інформацією 

щодо того як можна отримати фахову консультацію від Держпраці в режимі 

онлайн. 

Розповідають про можливість звернутись до фахівців за допомогою 

послуги «інтерактивний інспектор» та інформаційного порталу pratsia.in.ua. 

І про те, що відповіді на найпоширеніші запитання є на сторінці Управління 

Держпраці у Полтавській області у Facebook та в однойменному телеграм-

каналі – https://t.me/dsppoltava. 

 

*** 

16.06.2022 

Канівська міська рада 

http://kaniv-rada.gov.ua/news.php?p=6198 

У Каневі більше 150 родин переселенців отримали гуманітарну 

допомогу від Черкаської ОВА 

Гуманітарну допомогу у вигляді продуктових наборів вчергове 

отримували внутрішньо переміщені особи, які нині проживають у 

населених пунктах Канівської міської територіальної громади, у середу 15 

червня ц.р. Відповідну допомогу отримано за сприяння Черкаської обласної 

військової адміністрації. 

Продуктові набори до складу яких входять крупи, макарони, 

консервована м’ясна, овочева продукція та дитяче харчування отримали     

158 родин внутрішньо переміщених осіб.   

˗ Дякуємо за плідну співпрацю Черкаській ОВА, адже в найскладніший 

для України час ви дбаєте про внутрішньо переміщених осіб, які оселилися 

в нашій області. Разом ми робимо все можливе для підтримки наших людей, 

˗ наголосила заступник міського голови Тетяна Жівотова. 

Додамо, видача продуктових наборів триває далі. Їх можна отримати в 

будні дні з 9 до 13:00 години у приміщенні Канівської міської ради за 

адресою: м. Канів, вул. Олега Кошового, 3, вхід з двору. 

 

*** 

16.06.2022 
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КІЦМАНСЬКА МІСЬКА РАДА ОБ'ЄДНАНОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ 

ГРОМАДИ 

http://www.kitsman-rada.gov.ua/info/1377927-na-bukovini-1769-

pereselenciv-otrimali-poslugi-sluzhbi-zaynyatosti.html 

На Буковині 1769 переселенців отримали послуги служби зайнятості 

 

1769 внутрішньо переміщених осіб звернулися до обласної служби 

зайнятості. Станом на 16 червня 2022 року 578 переселенців мають статус 

безробітного, 239 – працевлаштовані. 

Переселенці працюють у галузях харчової та легкої промисловості, 

сільського господарства, торгівлі, транспорту, охорони здоров’я, освіти, 

житлово-комунального господарства Чернівецької області. Найбільше – 

працевлаштовані в’язальниками схемних джгутів та лікарями. Також є 

аналітик з питань фінансово-економічної безпеки, інженер-електронік, 

мастрос-рятувальник, електрогазозварники, вчителі, бухгалтери, слюсарі, 

прибиральники, охоронники, медичні сестри та брати, фармацевти, швачки, 

правники тощо.  

 "Серед буковинських роботодавців, котрі працевлаштували 

переселенців, – представники підприємств, організацій, установ різних форм 

власності. 45 роботодавців отримають компенсацію витрат на оплату праці 

74 працевлаштованих ВПО. Документи роботодавець може подати 

особисто або через портал державних послуг «Дія», – інформує директорка 

Чернівецького обласного центру зайнятості Любов Кожолянко. 

 Державною підтримкою скористалися працедавці з Чернівців, 

Хотинщини, Глибоччини, Кельменеччини, Сокирянщини, Путильщини та 

Новоселиччини. 

 Більше про можливості отримати компенсацію витрат на оплату праці 

ВПО – за посиланням bit.ly/3IAu6Dn  

 Щодо послуг служби зайнятості роботодавцям телефонуйте: (037-2) 52-

39-60. Знайти необхідного фахівця можна на Telegram-каналі «Пошук 

працівників. Чернівці» t.me/search_chn  

 Більше інформації з питань зайнятості за телефоном (037-2) 52-23-76, 

або пишіть у Telegram t.me/+Ywd0Jm4NytkzNDcy.  

 Сектор інформаційної роботи Чернівецького обласного центру 

зайнятості. 

 

*** 

16.06.2022 

Боратинська сільська рада 

територіальна громада Луцького району Волинської області 

офіційний сайт 

https://boratyn.ukraina.org.ua/news/u-boratynskiy-hromadi-vidbulasya-

dialohova-zustrich-z-vnutrishno-peremishchenymy-osobamy 
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У Боратинській громаді відбулася діалогова зустріч з внутрішньо 

переміщеними особами 

14 червня у Боратині відбулася зустріч з вимушеними переселенцями, 

які тимчасово мешкають на території громади. Захід організували, щоб 

ознайомити ВПО із доступними для них послугами та сервісами. 

Зокрема, про можливості працевлаштування, юридичну та психологічну 

підтримку, алгоритм отримання різних видів послуг та допомоги розповідали 

фахівці системи безоплатної правової допомоги, спеціалісти Центру 

зайнятості, практичний психолог, представники Боратинської сільської 

ради та КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги 

Боратинської сільської ради». 
«Такі заходи є надзвичайно важливими і ми плануємо проводити їх 

регулярно, – розповідають організатори. – Важливо не просто розповідати 

людям, як можна отримати допомогу, а чути зворотній зв’язок від них. Ми 

хочемо зрозуміти, що вони відчувають, з якими проблемами зіштовхуються. 

Лише так ми зможемо напрацювати ефективні механізми співпраці». 

Діалогову зустріч організували за підтримки ГО «Всеукраїнська 

Демократична дія». 

 

*** 

17.06.2022 

Канівська міська рада 

http://kaniv-rada.gov.ua/news.php?p=6202 

У Канівську громаду переселенці прибувають більше, ніж 

виїжджають 

Відповідну інформацію повідомила начальник Канівського ЦНАПу 

Наталія Матінова під час традиційної апаратної наради з керівниками 

структурних підрозділів виконавчого комітету та директорами комунальних 

підприємств міста, яка відбулася у п’ятницю, 17 червня ц.р. 

˗ Наразі до Канівської міської територіальної громади за тиждень 

прибуває до 40 вимушено переміщених осіб, а виїжджає до 20, ˗ наголосила 

Наталія Матінова. ˗ Більшість людей прибуває саме з окупованих міст та 

територій. Також відомі випадки, коли люди повертаються до окупованих 

міст, бо бояться за полишене житло та майно. 

 

 

ОГЛЯД ПУБЛІКАЦІЙ ЗМІ 

Центральні 
 

13.06.2022 

OBOZREVATEL 
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https://news.obozrevatel.com/ukr/society/vimusheni-pereselentsi-stali-

chastishe-pereizhdzhati-do-tsentralnih-oblastej-ukraini-rezultati-

opituvannya.htm 

Вимушені переселенці стали частіше переїжджати до центральних 

областей України, – результати опитування 

Анна Паскевич 

Українські переселенці стали частіше переїжджати до центральних 

областей України. Водночас лідером за кількістю біженців залишається 

Львівщина. 

Про це свідчать результати дослідження16, проведеного 1-4 червня 2022 

року центром "Власна думка" за підтримки Інституту соціології НАН з 

ініціативи Офісу президента України. Як зазначають дослідники, за 

підсумками ста днів війни частка переселенців у Львівській області зросла до 

17,1%. 

Так, за підсумками 50 днів війни цей показник становив 12,3%. 

Водночас значно збільшилася кількість переселенців у Кіровоградській, 

Київській, Тернопільській та Чернігівській областях. 

При цьому суттєво зменшилася міграція в Полтавську, Закарпатську, 

Чернівецьку та Хмельницьку області. 

Водночас кількість українців, які виїхали за кордон, суттєво не 

змінилася. Згідно з дослідженням, із тих, хто виїхав за кордон, лише 14,3% 

вже повернулися, а 20,4% – планують повернутися найближчим часом. 

Серед тих, хто залишився в Україні, майже 74,5% не мають бажання 

виїхати до інших країн, і лише 7,0% хотіли б переїхати закордон на тривале 

чи постійне місце проживання… 

 

*** 

13.06.2022 

OBOZREVATEL 

https://war.obozrevatel.com/ukr/zaporizhzhya-prijnyalo-vzhe-130-tis-

pereselentsiv.htm 

Запоріжжя прийняло вже 130 тис. переселенців 

Марія Шевчук 

Запоріжжя прийняло близько 130 тисяч людей, які виїхали з 

Маріуполя та його околиць. Компанія Метінвест турбується про них: у 

місті працюють 6 Центрів реабілітації та інтеграції, де людям надають все 

необхідне та допомагають з працевлаштуванням. Про це розповів 

генеральний директор Запоріжcталі Олександр Мироненко. 

"У нас працюють 6 центрів, до яких люди можуть звертатися, та 

отримати інформацію про те, де вони можуть отримати житло та роботу - не 

тільки в Запоріжжі, але і на інших підприємствах групи, які знаходяться в 

інших містах. За моєю інформацією, ми працевлаштували вже більш ніж 700 

                                                 
16 Див.:  https://i-soc.com.ua/assets/files/news/2022/zvit_100dniv_09.06.2022-is-nanu-1.pdf  
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осіб у Запоріжжі, і ці люди отримали все необхідне для того, щоб 

відновлювати нормальне життя", - розповів він. 

Він підкреслив: і містяни, і компанія стараються надати цим людям все, 

що їм необхідно - від психологічної підтримки до допомоги з 

працевлаштуванням, щоб вони якомога скоріше змогли повернутися до 

звичного життя. 

"Зараз росіяни закрили виїзди, стало важче вибратися з окупованих 

територій. Але волонтери все одно вивозять людей", - повідомив він. 

Як відомо, компанія Метінвест за 100 днів війни Метінвест прийняв на 

соціальних об’єктах Запоріжжя приблизно 6 тисяч переселенців. Ці люди 

отримали житло, психологічну, медичну та гуманітарну допомогу. 

Також Метінвест і ДТЕК, у координації з Фондом Ріната Ахметова, 

створили гуманітарний проєкт "Рятуємо життя". За час його існування з 

Європи до українських розподільчих центрів уже доставлено понад 3000 

тонн наборів першої потреби. Їх отримали більш як 70 тисяч людей – діти, 

люди похилого віку, жінки. Ще 20 000 наборів надані сім’ям мобілізованих 

співробітників і багатодітним родинам. Також із вантажу формують 

стратегічні резерви в містах присутності компанії. 

 

*** 

13.06.2022 

Цензор.НЕТ 

https://censor.net/ua/news/3347594/zaporijjya_pryyinyalo_vje_130_tysyach

_pereselentsiv 

Запоріжжя прийняло вже 130 тисяч переселенців  

Запоріжжя прийняло приблизно 130 тисяч людей, які виїхали з 

Маріуполя та його околиць. У місті працюють 6 Центрів реабілітації та 

інтеграції (створені компанією Метінвест), де людям надають все 

необхідне та допомагають з працевлаштуванням. 

Про це розповів генеральний директор "Запоріжсталі" Олександр 

Мироненко, передає Цензор.НЕТ. 

"У нас працюють 6 центрів, до яких люди можуть звертатися та 

отримати інформацію про те, де вони можуть отримати житло та роботу - не 

тільки в Запоріжжі, але і на інших підприємствах групи, які розташовані в 

інших містах. За моєю інформацією, ми працевлаштували вже більш ніж 700 

осіб у Запоріжжі, і ці люди отримали все необхідне для того, щоб 

відновлювати нормальне життя", - розповів він. 

Він підкреслив: і містяни, і компанія стараються надати цим людям все, 

що їм необхідно - від психологічної підтримки до допомоги з 

працевлаштуванням, щоб вони якомога скоріше змогли повернутися до 

звичного життя. 

"Зараз росіяни закрили виїзди, стало важче вибратися з окупованих 

територій. Але волонтери все одно вивозять людей", - повідомив він. 
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Як відомо, за 100 днів війни Метінвест прийняв на соціальних об’єктах 

Запоріжжя приблизно 6 тисяч переселенців. Ці люди отримали житло, 

психологічну, медичну та гуманітарну допомогу. 

Також Метінвест і ДТЕК, у координації з Фондом Ріната Ахметова, 

створили гуманітарний проєкт "Рятуємо життя". За час його існування з 

Європи до українських розподільчих центрів уже доставлено понад 3000 

тонн наборів першої потреби. Їх отримали більш як 70 тисяч людей – діти, 

літні люди, жінки. Ще 20 000 наборів надані сім’ям мобілізованих 

співробітників і багатодітним родинам. Також із вантажу формують 

стратегічні резерви в містах присутності компанії.  

 

 

 

 

 

 

 

*** 

13.06.2022 

Громадське радіо 

https://hromadske.radio/publications/bezkoshtovno-dlia-pereselentsiv-

predstavnyky-luhanshchyny-vidkryly-kovorkinh-tsentr-u-dnipri 

Безкоштовно для переселенців: представники Луганщини відкрили 

коворкінг-центр у Дніпрі 

Яніна Львутіна, Дніпро, «Громадське радіо» 

Робочі місця із ноутбуками, планшетами та кімнатою для відпочинку. 

Так виглядає новий коворкінг-центр, відкритий за допомогою 

представників Луганської обласної військової адміністрації, які виїхали за 

межі регіону та перебувають наразі у Дніпрі. Про мету відкриття такої 

платформи розповів директор агенції регіонального розвитку в Луганській 

області Євген Іщенко. 
«Люди з Луганської області в своїй більшості не змогли вивезти 

оргтехніку та втратили дуже багато. Тому в цьому коворкінгу можна 

безкоштовно скористатися ноутбуком і попрацювати, наприклад, віддалено 

або ж для власних потреб. Це дуже необхідно для людей. Ми вирішили 

відкрити цей коворкінг-центр для переселенців із Луганської області, які б 

змогли тут безкоштовно користуватися оргтехнікою. Щоб можна було 

роздрукувати або набрати якісь документи, тому що тут є ноутбуки, столи, 

гарне приміщення із кондиціонером. Wi-Fi безкоштовний», — розповідає 

чоловік. 

Сьогодні у Дніпрі проживає понад 19 тисяч переселенців саме з 

Луганщини, каже заступниця директора департаменту Луганської 

обласної військової адміністрації Юлія Головінова. 
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«Вирішили створити більш сприятливі умови для перебування наших 

переселенців, оскільки Дніпро є транзитним пунктом. 30% людей 

залишаються в місті, інші прямують далі — або на захід України, або в 

невеликі міста чи районні центри. Оскільки не всі, на жаль, можуть 

повернутися в свої домівки. Багато будинків по Луганській області вже 

зруйновані, вони потребують відновлення. Ми розуміємо, що не буде дуже 

швидко», — зазначає Юлія Головінова. 

У коворкінг-центрі одночасно можуть працювати до десяти людей. Тут є 

безкоштовний Wi-Fi, комп’ютери, планшети, принтер і кімната для 

відпочинку, де можна випити смачної кави. Для того, щоб потрапити сюди, 

треба заповнити онлайн-форму, тобто попередньо записатися, розповіла 

заступниця директора департаменту Луганської обласної військової 

адміністрації Олена Гемусова. 

«У нас є створена сторінка цього простору у фейсбуці, ми її незабаром 

оприлюднимо. Також створимо Google форму, в якій кожен охочий зможе 

зареєструватися. Тут є десять робочих місць, люди можуть одночасно 

працювати за комп’ютерами. Буде розписаний графік, тобто людина зможе 

зареєструвати свій час і прийти попрацювати, скільки буде потрібно», — 

розповідає Олена Гемусова. 

На створення коворкінг-центру витратили близько півмільйона гривень. 

Це кошти донорів, каже координатор із цифровізації регіонів Швейцарсько-

української програми «Egap» фонду Східної Європи Сергій Гунько. 

Цей центр ми відкрили в рамках нашої співпраці з Луганською 

обласною адміністрацією, оскільки вона є одним із наших реципієнтів 

програми. Ще в 2019 році ми підписали меморандум. Протягом цього року в 

нас була співпраця, ми її продовжуємо. І ось вона виросла в такий коворкінг 

зараз», — розповідає він. 

Далі для переселенців з Луганщини планують створити центр надання 

психологічної допомоги. 

 

*** 

13.06.2022 

Суспільне Новини 

https://suspilne.media/249665-nove-zitta-u-seli-ak-na-bukovini-pereselenci-

znahodat-zitlo-cerez-sajt-dopomagaj/ 

Нове життя у селі. Як на Буковині переселенці знаходять житло 

через сайт "Допомагай" 

Юлія Трач 

Ірина Капуш 

Група програмістів створила сайт “Допомагай”, де переселенці 

можуть знайти житло. Власники описують умови та скількох людей можуть 

прийняти. Сім’я Олени Охріменко евакуювалась із містечка Запорізької 

області, яке було в окупації, у село на Буковину. Знайшли помешкання через 

сайт, тепер облаштовуються у новому будинку. 
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У селі на Вижниччині місцевий житель Михайло Малиш мав два вільні 

будинки. Коли дізнався про сайт, зареєстрував їх — описав стан та скількох 

людей готовий прийняти. Спочатку прихистив людей з Сумщини, зараз у 

будинках живуть сім'ї з Запоріжжя та Луганщини. 

"Якщо в людей біда й вони залишились без житла, то совість не 

дозволяє, щоб будинки пустували, а люди жили в спортзалах чи ще десь", — 

каже Михайло… 

За словами співзасновника сервісу "Допомагай" Андрія Таганського, 

наприкінці лютого розробили гугл-форми: одну заповнювали власники 

будинків, іншу — люди, які шукають житло. За три дні розселили 70 людей. 

Через тиждень розробили сайт та почав працювати call-центр. 

"Ми залучили волонтерів-розробників, також волонтерів-операторів. 

Вони приймають заявки, слідкують за тим, щоб оголошення були 

актуальними, перевіряють безпечність та опрацьовують скарги", — каже 

розробник. 
Андрій говорить, був період, коли в call-центрі працювали 70 людей. 

Наразі кількість волонтерів, які роблять цю роботу – 20. 

До створення проєкту долучилось майже сто людей. 

За словами розробника, за допомогою сайту тимчасове помешкання 

змогли знайти понад дев'ять тисяч людей. 

Розробники просять, якщо люди мають вільну кімнату, квартиру чи 

будинок, залишати своє оголошення про це на сайті17. 

 

*** 

14.06.2022 

TSN.UA 

https://tsn.ua/ato/ne-bilshe-odniyeyi-lampochki-v-kvartiri-u-mariupoli-

rosiyani-pidklyuchili-elektriku-dlya-foto-2086828.html 

У Кропивницькому переселенці влаштували масштабну толоку, щоб 

подякувати містянам за гостинність 

У Кропивницькому переселенці вирішили віддячити місту за 

гостинність і влаштували прибирання на дитячому пляжі. 

Влітку більшість маленьких кропивничан і вимушених гостей 

обласного центру не зможуть поїхати  до моря, тож для них вирішили 

облаштувати комфортну зону відпочинку на місцевій річці Інгул, йдеться в 

ТСН. 

Щойно змовкає сирена повітряноъ тривоги, учасники толоки беруться до 

справи. Ракетна загроза з повітря їх вже не надто лякає - звикли. Більшість з 

цих людей пережили безперевні авіабомбордування та обстріли рідних 

домівок. 

Дмитро ремонтує понівечену лавку на дитячому майданчику і твердить, 

що фізична робота допомагає відволіктися від думок про рідний 

                                                 
17 Див.:  https://dopomagai.org/    
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Сєвєродонецьк. Чоловік вивіз родину, коли місто почали нищити російські 

загарбники. 

«Нас дуже гарно прийняли, люди допомагають, чемні. І щоб хоч якось 

віддячити. Тому вирішили - все, що можемо, хоч прибрати, допомогти…»,- 

твердить чоловік. 

Зо пів сотні луганчан, донеччан та харків‘ян прибирають пляж від 

сміття. Лагодять та фарбують гойдалки та турніки. Корисними хочуть бути і 

ті, для кого власне і прибирають пляж дорослі. Олена - підприємець з 

Краматорська, а берег Інгула дуже нагадує їй рідні краєвиди. «Тут дуже 

красиво. Ходжу, дивлюсь, тут такі дерева, як у нас біля Дінця, дуже 

схоже…», - певна вона. 

Під час війни на Кіровоградщину переїхали понад 80 тисяч людей, які 

тікали від війни. Третина з переселенців - діти. Багатьом доведеться 

затриматись тут надовго, бо ж вдома надто небезпечно. «Вони повинні 

інтегруватися в суспільне і економічне життя того міста, в яке вони приїхали. 

Навести лад, поремонтувати лавки, дитячий майданчик, спортивний 

майданчик, щоб вони спілкувалися, знайомилися та інтегрувалися, та не 

відчували, що вони тут лише гості. Тому що в нас єдина країна» , переконує 

організатор акції Богдан Понаморьов. 
Наче на підтвердження цих слів до ініційованої переселенцями толоки 

долучаються і кропивничани. Кажуть, гуртом все робити швидше. 

 

*** 

14.06.2022 

OBOZREVATEL 

https://news.obozrevatel.com/ukr/society/fond-rinata-ahmetova-peredav-

pereselentsyam-na-sumschini-partiyu-produktiv.htm 

Фонд Ріната Ахметова передав переселенцям на Сумщині партію 

продуктів 

Марія Шевчук 

Сумщина, яка ледь не щодня потерпає від ворожих обстрілів, продовжує 

приймати переселенців з найгарячіших точок нашої країни. Передусім це 

люди, які евакуювалися з Харківської, Донецької та Луганської областей. 

Щоби забезпечити внутрішньо переміщених осіб продуктами 

харчування, Фонд Ріната Ахметова доставив до Сумщини перший вантаж 

із гуманітарною допомогою. 

Дві тисячі продуктових наборів будуть розподілені серед населених 

пунктів області в координації із Сумською обласною військовою 

адміністрацією. До складу наборів увійшли продукти тривалого зберігання, 

зокрема: макаронні вироби, згущене молоко, борошно, цукор, пшенична 

крупа та консервоване тушковане м‘ясо… 

 

*** 

15.06.2022 
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Суспільне Новини 

https://suspilne.media/250556-u-sumah-pereselenci-otrimali-produktovi-

nabori/ 

У Сумах переселенці отримали продуктові набори 

Юлія Ніколаєва 

Лілія Христенко 

Спагеті, рис, консерви та олія – пакунки з такими продуктами роздають 

у Сумах переселенцям. Таких людей в обласному центрі з 2014 року — 

понад 10 тисяч, з них – 5,5 тисяч перебралися сюди з початку 

повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Звідки ця допомога надійшла 

та як її отримують люди, які через російську агресію змушені були залишити 

свої оселі, – у матеріалі Суспільного… 

Цю допомогу для внутрішньо переміщених людей надіслали італійці. 

"Благодійний фонд "AVSI". Вони допомагають 38 країнам, і з 24 

лютого включили й нас у цю роботу. Надходить гуманітарна допомога в 

місто Суми, ми її забираємо вже готову зі складу, запаковану. Перший транш 

ми отримали вчора. Привезли його сюди, до соцзахисту, і сьогодні, вже з 

дев’ятої ранку, видаємо", — розповідає заступниця міського голови Віра 

Мотречко. 

За словами міського голови Сум Олександра Лисенка, таку співпрацю з 

італійським благодійним фондом планують на довготривалий термін. 

"Вони вийшли з такою пропозицією, і ми погодили це. Зараз отримуємо 

п’ять з половиною тисяч наборів. Їх отримають ті, хто під час цієї війни, із 

початку березня, приїхали до міста Суми і тут залишилися. Це в першу 

чергу. Потім ми будемо працювати по інших категоріях. Вони пропонують 

нам довгострокову співпрацю, поки в нас будуть проблемні моменти", — 

розповів він. 

Цю допомогу отримують ті люди, які вже мають статус переселенців. 

"Більше ніж 10 тисяч, у тому числі з 1 березня, — 5500 осіб. Це — ті, 

які стали на облік як внутрішньо переміщені особи із інших міст України, з 

території нашої області. Вони подають документи. Ми ставимо їх на облік в 

єдину інформаційну базу по Україні внутрішньо переміщених осіб. Вони 

отримують довідки і пишуть заяви на виплату грошової допомоги, яка 

виплачується від держави. Це дві тисячі на кожну особу, три тисячі, коли це 

— особа з інвалідністю, і три тисячі, коли це — дитина", — розповідає 

директорка Сумського міського департаменту соціального захисту 

населення Тетяна Масік. 
Щоб уникнути скупчень у міському департаменті соцзахисту 

населення людей, яким підготували гуманітарну допомогу, попереджали про 

видачу телефоном. 

 

*** 

15.06.2022 

Суспільне Новини 
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https://suspilne.media/250473-mediki-cervonogo-hresta-nadaut-dopomogu-

pereselencam-na-ternopilsini/ 

Медики Червоного Хреста надають допомогу переселенцям на 

Тернопільщині 

Ірина Терлюк 

Медики Червоного Хреста надають допомогу переселенцям, які 

проживають на Тернопільщині. В області працюють 6 мобільних бригад, до 

яких входять сімейні лікарі та психологи. Вони їздять до сіл, в яких є 

внутрішньо переміщені особи, привозять їм необхідні ліки та консультують. 

Про це розповіла сімейна лікарка Галина Ракосій. 

За її словами, одна з мобільних бригад надавала допомогу у селі Семенів 

Теребовлянської громади. Медики приїхали до фельдшерсько-акушерського 

пункту. Там була черга. На лікарів чекали місцеві жителі і переселенці… 

 

*** 

15.06.2022 

Суспільне Новини 

https://suspilne.media/250409-u-gromadi-na-bukovini-vimusenih-

pereselenciv-konsultuut-likari-z-grecii/ 

У громаді на Буковині вимушених переселенців консультують лікарі з 

Греції 

Христина Тимофійчук 

Хотинська громада Чернівецької області долучилася до міжнародного 

проєкту “Лікарі світу”. Медики організації з Греції їздять у віддалені села 

громади та консультують вимушених переселенців. 

Про це у коментарі Суспільному сказав голова громади Андрій Дранчук 

Медики впродовж декількох днів живуть в громаді та виїжджають у 

віддалені населені пункти. Також передали медичне обладнання для 

Хотинської лікарні. 

Дранчук каже, що організація зараз розташована в Румунії, тому коли в 

громаді буде багато охочих отримати консультації, лікарі приїдуть знову. 

Вирішили долучитися до проєкту, оскільки в громаді проживає понад три 

тисячі вимушених переселенців — консультації та діагностики 

розвантажують роботу місцевих лікарів. 

 

*** 

15.06.2022 

Суспільне Новини 

https://suspilne.media/249295-bezkostovne-zitlo-dla-pereselenciv-v-odesi-

donka-z-batkom-prijmaut-ludej-z-garacih-tocok/ 

Безкоштовне житло для переселенців в Одесі: донька з батьком 

приймають людей з гарячих точок 

Діана Зубар 
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       Волонтерка Марія Макарова разом з батьком Костянтином відкрили в 

Одесі соціальний центр для переселенців. Спочатку він мав бути місцем для 

українських пенсіонерів, які хочуть відвідати Одесу, проте після початку 

повномасштабного вторгнення сім'я вирішила робити прихисток для людей із 

гарячих точок. Про це розповіла кореспондентка Суспільного, яка побувала в 

центрі. 

За три місяці повномасштабної війни у центрі прийняли 40 людей, 15 з 

яких наразі живуть там. Приїжджають переселенці з різних гарячих точок 

України – з Миколаєва, Херсона, Маріуполя та Харкова. Багато хто прибуває 

майже ні з чим, розповів Костянтин Макаров, тож їх забезпечують всім 

необхідним: 

"Коли почалася війна, то буквально одразу десь на другий-третій день 

прийшло рішення, що треба просто робити це негайно, бо є матеріали. Але не 

було кому робити й моя донечка, вона кинула в соцмережах такий призов, 

щоб хто може, допомогли і це було настільки дивно, що прийшли люди, яких 

ми не знали". 

Наразі в центрі є всього дві кімнати, санвузол, їдальня та кухня. Всі 

меблі, техніку та оснащення для кімнат волонтерка Марія Макарова шукала 

самостійно через соцмережі. 

Загалом всіх переселенців розміщають в центрі не більше ніж на два 

місяці. Волонтерка Марія Макарова каже, цього часу достатньо або 

влаштуватися на роботу та знайти житло. 

"Коли звертається людина, в першу чергу, єдине дійсно, що мені 

потрібно – це підтвердження, що він з якоїсь гарячої точки і цього достатньо, 

я готова його розмістити. Я уточнюю у людей, або у родини, не має значення, 

що їм необхідно в першу чергу, щоб я встигла підготуватися до їх приїзду, 

купити щось необхідне", – зазначила волонтерка… 

У одній з кімнат зараз живе 9 людей – це три родини… 

Зараз також додатково проводять ремонтні роботи в третій кімнаті: 

потім там зможуть приймати ще п’ятьох людей. Ремонт допомагає робити 

переселенець з Миколаєва Віталій Гуменюк, він також живе в цьому 

центрі… 

 

*** 

16.06.2022 

Голос України 

http://www.golos.com.ua/news/163806 

Кіровоградщина: Прихистки, де перебувають переселенці, отримали 

побутову техніку 

Петро МЕЛЬНИК 

Отримане, з урахуванням потреб, передали в 11 закладів освіти: дитячі 

садки та гуртожитки фахових коледжів, у яких перебувають внутрішньо 

переміщені особи. 
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Заклади освіти міста Олександрії на Кіровоградщині, де проживають 

вимушені переселенці, отримали побутову техніку в рамках проекту 

"Демократичне врядування у східній Україні" (DG East) за програмою 

Агентства США з міжнародного розвитку USAID, який здійснює 

компанія "Кімонікс Інтернешенл Інк". 

Холодильники, сушильні машини, бойлери, пилососи, електрочайники, 

м'ясорубки, мікрохвильові печі, електричні плити, витяжки, телевізори, 

праски, генератори, комп'ютери та оргтехніку громада отримала безплатно. 

Отримане, з урахуванням потреб, передали в 11 закладів освіти: дитячі садки 

та гуртожитки фахових коледжів, у яких перебувають внутрішньо 

переміщені особи. 

Найближчим часом в Олександрії очікують ліжка, матраци, постільну 

білизну та інше устаткування, повідомили в Олександрійській міській раді. 

 

 

 

 

*** 

16.06.2022 

Інститут масової інформації (ІМІ) 

https://imi.org.ua/monitorings/yak-pratsyuyut-mariupolski-zmi-

pereselentsi-interv-yu-z-redaktoramy-dvoh-najbilshyh-media-i46239 

ЯК ПРАЦЮЮТЬ МАРІУПОЛЬСЬКІ ЗМІ-ПЕРЕСЕЛЕНЦІ: 

ІНТЕРВ’Ю З РЕДАКТОРАМИ НАЙБІЛЬШИХ МЕДІА ОКУПОВАНОГО 

МІСТА 

Три ефірних телеканали Маріуполя припинили свою роботу в 

окупованому і на 98% знищеному в ході бойових дій міста. З маріупольських 

ЗМІ на виїзді працюють сайти 0629, МRPL.CITY, а також телеканал 

МТБ в онлайн-режимі. Чим живуть і як виживають медіа Маріуполя, чи 

мають стратегію розвитку? Деталі в інтерв’ю керівників двох найбільших 

ЗМІ окупованого Маріуполя: сайту 0629 і телеканалу МТБ. 

Медіадно 

В Маріуполі досі немає електрики, зруйновано систему водопостачання, 

немає газу і нормального зв’язку.  Зате притягнули російське мобільне 

телебачення. Це великі телевізори на базі автомобілів. Ці “ТБ на колесах” 

вливають у вуха людей пропагандистські новини, водночас телеграм-канал 

міськради Маріуполя визнали екстремістським.  

“Ще одна пересувна пропагандистська машина з'явилася на Східному 

мікрорайоні”, — написав 24 травня на своїй сторінці у фейсбуці блогер і 

журналіст Вячеслав Твердохліб. Новини йому надсилають мешканці 

окупованого Маріуполя.  

24 лютого через масштабне вторгнення армії РФ та повну блокаду міста 

у Маріуполі припинила роботу редакція газети “Приазовский рабочий”, тим 
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часом зараз в місті виходить фейкова версія газети, яка не має нічого 

спільного з оригіналом… 

“Ще на початку квітня я звернулася з листом до НСЖУ з заявою, що 

українське видання "Приазовський робочий" припинило випуск. Наш 

останній номер вийшов 23 лютого. Ми майже встигали віддати до друку 

черговий номер від 25 лютого, але в наші плани втрутилася війна. Тож, 

шановні читачі, прошу не сприймати все те, що нині видає 

колабораціоністська влада, як нашу позицію — українська редакція 

"Приазовського робочего" не має відношення до жодного рядка цієї 

новоспеченої газети,” — озвучила18 свою позицію у фейсбуці головна 

редакторка ПР Олена Калайтан. 

Робота онлайн 

Газети та телебачення переходять в онлайн. Для телевізійників цей 

процес проходить достатньо просто, розповідає Микола Осиченко, 

директор Маріупольського Телебачення (МТБ). 

“Це діджитал ресурси, фейсбук, телеграм-канал mrpl.city з 38 тисячами 

підписників, це сайт mrpl.city. Бо, крім телебачення, у нас був і сайт, і навіть 

телевізійні журналісти перепрофілювалися. Рік тому запрацював наш канал у 

соцмережі ТікТок, там у нас 18 тисяч підписників. Для місцевого 

телебачення це багато. Також деякі наші ролики набрали від одного до трьох 

мільйонів переглядів», — ділиться подробицями роботи на онлайн-

платформах директор МТБ Микола Осиченко. 

Ефірне телебачення не функціонує, окупанти знищили таку можливість, 

але онлайн-версії і веб-формати доволі успішно працюють. “Журналісти, які 

у мене зараз працюють дистанційно, віком до 30 років. Оператори у нас 

старші, їм близько 40, а ось молоді журналістки дуже швидко 

пристосувалися, вони живуть у цифровому світі, вони завжди “висять” у 

телеграмі, інстаграмі, ТікТоці, їм було дуже просто перебудуватися”, — каже 

директор МТБ Осиченко. 
“Усі мої люди, що зараз за кордоном, ті, що звільнилися, абсолютно 

чесно кажуть, що працювати не будуть, не можуть. Але я не зустрічав ще 

жодної людини з моїх працівників, які б не казали, що як тільки можна буде 

повернутися, вони готові їхати назад, відбудовувати МТБ”, — каже Микола 

Осиченко, директор МТБ. 

Техніку вивели з ладу заздалегідь 

З перших днів масштабного вторгнення МТБ продовжувало роботу. У 

день вторгнення колектив телебачення перейшов у надзвичайний режим, 

виходили в ефір, робили включення, анонси та відеоролики. 

“Але коли ми зрозуміли, що електрику відключено по всьому місту, і не 

тільки мовлення неможливе, бо немає електрики на каналі, вежі, будинках 

людей, тобто нас ніхто не може бачити, ми розкомутували ефірну матрицю, 

витягли звідти кілька необхідних запчастин, без яких ефірна стає набором 

безсенсовних моніторів та пультів, і сховали це у трьох різних місцях. При 

                                                 
18 Див.:   https://www.facebook.com/kalaitan.e/posts/5564243613603876  
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цьому ховали різні люди, кожен із них не знав, де ховає інший. Де все це 

лежить, у підсумку, знав тільки я”, — розповів подробиці майже детективної 

історії Миколай Осиченко. Вже потім, як показав сумний досвід, нічого з 

цих заходів телевізійникам не знадобилося. “Усе вигоріло, вигоріла якраз 

“ефірка”, туди прилетіло, на жаль.Чи, скоріше, все ж, на щастя”, — каже 

Осиченко. 

Студійні камери та освітлення з каналу не вивозили, адже вивезти 

громіздку професійну техніку вже було неможливо і небезпечно. “Ніхто не 

вірив, що буде ось так. Ми думали, що заблокуємо канал і це спрацює. Ми 

підняли наш ліфт, заблокували його, зачинили броньовані двері, і думали, що 

таким чином убезпечили канал”, — розповідає Микола Осиченко. Знімальні 

групи і їхній директор розраховували, що коли все закінчиться і наші 

відіб’ють усі атаки, телебачення знов буде працювати.  

“Техніку ми додому не забирали, єдине, що прихопив наш головний 

камерамен — це квадрокоптер, але й це не врятувало, бо вони з дружиною та 

котом при бомбардуванні вискочили з дому, в чому були, і більше туди не 

повернулися. Ще декілька відеокамер хлопці забирали додому: ми 

розраховували, що будемо їздити, щось намагатися знімати, документувати, 

але не змогли, камери так і залишилися у розбитих будинках”, — розповідає 

Микола Осиченко. 
МТБ займало цілий поверх старої п’ятиповерхової будівлі Будинку 

побуту в Приморському районі Маріуполя. Зі свідчень людей, що жили 

поряд з офісом МТБ і були на зв’язку з директором телеканалу, мародери, 

після того як згоріла частина офісу, винесли звідти все — мікрофони, 

залишки техніки, меблі, професійне освітлення. “В цьому бачу плюс, канал 

не дістався в робочому вигляді окупантові. Єдине, що залишилося в 

Маріуполі і точно десь випливе, це наша пересувна телевізійна станція: вона 

стояла в гаражі на одному з металургійних комбінатів. Але справа в тому, що 

в цій машині, крім двигуна, нічого особливо і немає, всю техніку, пульти, 

матриці ми розібрали, все, що там залишилося — це відсіки, двигун і великі 

літери на капоті “Маріупольське Телебачення”, — розповів директор МТБ. 

Маріупольська громада в Запоріжжі 

У будь-якому ЗМІ головне — це команда. У колективі МТБ, на щастя, 

всі живі. Наразі невідома доля двох людей з технічного персоналу. Але 

більшість колективу виїхала за межі Маріуполя, частина людей за кордоном.  

“Частина людей зі мною в Запоріжжі. Ефірного мовлення, звичайно, 

немає, я написав листа до Нацради, бо ми не можемо вести мовлення, і вони 

призупинили дію ліцензії на час окупації міста. Тож будь-які спроби 

мовлення з використанням нашого логотипу, нашої частоти там тепер є 

незаконними”, — каже Микола Осиченко. 

“Чого нам не вистачає? Дому. Я не можу говорити про гонорари, це не 

найважливіше, хоча ми готові виконувати будь-яку медійну роботу за 

договором. Найбільша допомога від міжнародних фондів — впливати на всіх 
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рівнях, щоб швидше війна закінчилася нашою перемогою”, — каже 

Осиченко. 
Декілька знімальних груп, які мали змогу виїхати з блокадного 

Маріуполя, базуються у Запоріжжі. Вони забезпечені камерами, частково 

ноутбуками, є монтажна станція, освітлювальні прилади.  “Дуже важко зараз, 

мабуть, як і будь-якому ЗМІ, з бензином. Для того, щоб поїхати на зйомку, 

потрібно вигадувати якусь систему, як їхати, хто повезе, на чому їхати, бо 

нашу службову машину “віджали” на блокпосту "ДНР". Тоді колега 

намагався виїхати, але їх просто викинули з автомобіля, повідомивши, що 

“ваш автомобіль націоналізували”, — розказує Микола Осиченко. 

Поки що значна частина маріупольських медійників лишається жити і 

працювати в Запоріжжі, Дніпрі й Одесі. Лишаються колеги і на окупованих 

територіях, і у гарячих точках Донеччини, на фронті, у полоні, дехто 

вважається зниклим. Так чи інакше, ті, хто залишаються в країні, 

продовжують працювати, відновлюють роботу редакцій. 

Почуття єдності — дуже важливе, особливо для тих, хто тільки-но 

виїхав з блокади, говорить Микола Осиченко. “Нас тут небагато, але ми 

відчуваємо маріупольську громаду, і ніхто не хоче їхати далі, бо ми 

розуміємо, як би нас не зустрічали, ми там не вдома. Тут ми одним 

колективом, у роботі, це, можливо, якийсь самообман психологічний, ти наче 

продовжуєш працювати там, де і працював, і від цього виникає якесь легке 

відчуття дому. У кожного, звичайно, маса своїх причин, але одна з них 

вагома — це колектив і спільна робота тут, вона якось бадьорить”, — 

підсумував Микола Осиченко. 

“Було відчуття того, що воно буде великим і страшним” 

Ніякої особливої інформації про ймовірний початок масової атаки з боку 

РФ на територію України, або ж про можливу блокаду Маріуполя у сайту 

0629 не було. Єдина різниця між медіа і читачами була в тому, що вогонь під 

інформаційним котлом запалав ще за 5-6 місяців до початку великої війни. 

“Майже кожного дня ми спілкувалися з іноземними ЗМІ, які нас питали про 

війну, ми робили аналітичні матеріали і самі питали експертів, чи буде війна. 

Ми були морально і психологічно готові до того, що буде, і було відчуття 

того, що щось насувається і що воно буде великим і страшним», — згадує 

Анна Мурликіна, редакторка сайту 0629. 
Журналісти сайту були готові до того, що доведеться евакуюватися. 

Адже 0629 був у центрі уваги з 2014 року. А десь за місяць до початку 

повномасштабного вторгнення російський військ до України, майже після 

кожної публікації про загрозу наступу, на пошту надходили анонімні листи з 

погрозами. “Я пришла на роботу, і чесно сказала всім, що ви можете виїхати 

прямо сьогодні і зараз. Я пам’ятаю, в якій небезпеці ми всі жили, коли не 

полишали місто, працюючи у 2014, і коли кожної суботи і неділі натовп 

розлючених людей з битами приходив громити офіс. Я вважала, що ризик 

буде занадто великим цього разу, бо ми знов почали отримувати погрози”, — 

ділиться спогадами Анна Мурликіна. 
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Одна з журналісток сайту, Марина Молошна, пішла до тероборони у 

складі ЗСУ. Зараз вона десь у Київській області боронить свободу України. 

Майже всі інші працівники звільнилися і роз’їхалися — частина за кордон, 

частина в інші регіони країни. “Зараз наш колектив — це я і випускова 

редакторка, моя сестра Альона Калякіна. Ми працюємо вдвох і це дуже 

важко, тому що ми без вихідних вже три місяці. Нам не вистачає 

психологічної стабільності, а ось грошима нас підтримали IREX (міжнародна 

організація з розвитку, один з великих проєктів  IREX в Україні націлений на 

розвиток інфомедійної грамотності, — авт.) та фонд Розвитку Демократії 

Чехії. Інших інших джерел фінансування у нас немає”, — розповідає в 

інтерв’ю редакторка Анна Мурликіна.  

Зараз редакція на стадії підписання угоди, грант на фінансову 

підтримку погодили, цих грошей сайту вистачить до кінця року. Медіа, яке 

фінасувалося виключно за рахунок бізнесу, тепер такої можливості немає, 

розповідає редакторка Анна Мурликіна. “Комерційний відділ сайту 

припинив існування, так само як малий і середній бізнес Маріуполя. Якщо 

Маріуполь буде звільнено, а в цьому я не маю сумніву, і нам доведеться 

повертатися і відновлювати роботу, висвітлювати події, то ми будемо 

потребувати відновлення обладнання”, — каже редакторка 0629 і 

сподівається, що хоча б дехто  з журналістів повернеться в колектив. Колег 

Анна називає своєю родиною, бо вони такі само близькі та важливі, як сім’я. 

“Вижити, дочекатися перемоги, а потім будувати” 

“Якщо розглядати медіа як бізнес, то мені треба знати, яку кількість 

співробітників медіа може фінансувати”, — продовжує розмову редакторка 

сайту 0629. Один з міжнародних донорів запропонував редакторці 

розробити стратегію розвитку, отримати фінансову підтримку і найняти 

людей в допомогу редакції, яка зараз складається всього лише з двох осіб. 

“Добре, от я зараз їх візьму, а у нас немає офісу, і ми не маємо наміру 

його орендувати, бо це великі гроші, а маємо економити. Або ось я можу 

взяти на роботу 2-3 журналістів, щоб себе розвантажити, але спершу мені, 

все одно, треба купити їм обладнання. А коли повернуться мої журналісти, 

що робити з цими? Оця невизначеність на фронті і з моїми людьми, які зараз 

у мене є, але не працюють, заважає мені робити довгострокову, та й навіть 

короткострокову стратегію теж.Тож моя стратегія — вижити і не втратити 

розум, та способність щось робити», — розповіла редакторка. 

За умов війни можна будувати плани на тиждень-два, не більше, 

кажуть медійники, а у майбутнє якщо і зазирають, то недалеко. “Ми 

обговорили стратегію розвитку з донорами, про майбутнє, про те, що нам 

буде необхідно, але все це потрібно буде тоді, коли мешканці Маріуполя і 

його журналісти почнуть повертатися. Я маю таке уявлення, що нам треба 

буде з'являтися одразу, не чекати, коли там з'являється вода, газ, ми маємо 

бути там і робити репортажі звідти одразу”, — розповіла про плани Анна 

Мурликіна, і додала, що зараз завдання журналістів — розповідати історії 

людей, їхні свідчення, та фіксувати факти колабораціонізму та зради.  
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Загалом у планах МТБ та сайту 0629 — працювати далі, вести онлайн-

ресурси, адже маріупольці хоч і розкидані по всьому світу, їх все одно тягне 

читати про те, що відбувається у рідному місті. 

 

*** 

16.06.2022 

Карітас України 

https://caritas.ua/news-en/mizhnarodna-vidpovid-na-vijnu-zustrich-

partneriv-karitasu/ 

Міжнародна відповідь на війну – зустріч партнерів Карітасу 

Olga Bisyk 

13-15 червня команда підтримки реагування на надзвичайні ситуації 

Карітасу та їх партнери в Польщі та Україні провели зустріч у Варшаві. У 

відповідь на заклик Карітасу України та Карітасу Польщі, організації 

Карітас з усього світу засвідчили свою підтримку з реалізації програм 

допомоги постраждалим від війни в Україні. 

У зустрічі партнерів взяли участь понад 50 делегатів від організацій, що 

входять до мережі Карітасу Європа та ширшої конфедерації Caritas 

Internationalis, які підтримують гуманітарну допомогу в Україні та Польщі. 

Це можливість разом обміркувати поточний стан реагування на кризу та 

спланувати наступні кроки. 

З презентаціями проектів які впроваджуються в України виступили 

представники Карітасу України та Карітасу Спес. 

Забезпечення безпечного притулку постраждалим від війни, 

продовольча допомога та підтримка у сфері охорони здоров’я – ось завдання, 

які ставить перед собою Карітас України на найближчі місяці. З початку 

війни організація вже допомогла понад 1 000 000 осіб. 

«Наші бенефіціари отримали понад 664 тис. продуктових та понад 268 

тис. гігієнічних наборів. Медичну допомогу надано майже 33 тис. осіб, 

безпечний притулок – 27 тис., психологічну підтримку – майже 9 тис. 

потребуючих», – розповів Григорій Селещук, керівник гуманітарного 

відділу Карітасу України. «Хоча всі ми хочемо повернутися до нормального 

життя, ми повинні пам’ятати, що війна все ще триває в багатьох регіонах 

нашої країни. Ми бачимо потребуючих – це найбільша мотивація працювати 

не лише в Карітасі, а й у будь-якій гуманітарній організації. Ми вже почали 

переходити від реагування на надзвичайні ситуації до планових дій. Ми 

знаємо, які потреби, і намагаємося на них реагувати», – резюмувала Тетяна 

Ставнича, президентка Карітасу України. 

Частиною Партнерської зустрічі став Благодійний форум за підтримки 

Bank Pekao S.A. Foundation,– конференція за участю експертів з питань 

державного управління, недержавного сектору та бізнесу. У першій частині 

учасники підсумували поточну діяльність з надання допомоги українським 

біженцям у Польщі. Обговорювали потенціал, а також труднощі інтеграції 
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біженців у польське суспільство, а також сфери міжгалузевої співпраці у 

наданні допомоги. 

На сьогодні сукупна вартість допомоги наданої постраждалим від війни 

склала понад 140 мільйонів злотих (включаючи засоби гігієни, медичні 

товари, ліки, інвалідні візки, генератори електроенергії та багато іншого). 

Серед заходів – запуск логістичних центрів для ефективної передачі 

допомоги Україні. Найближчим часом Карітас Польщі планує організувати 

літні канікули для українських дітей та запустити в Україні програму 

грошової допомоги, подібну до програми «Сім’я для сім’ї», яка 

впроваджується на Близькому Сході, вартістю 1 мільйон євро, а також проект 

надання психологічної допомоги (також вартістю 1 млн євро). 

Президент Карітасу Польщі о. д-р. Марцін Іжицький також 

повідомив про запуск Центрів для мігрантів та біженців у Польщі, де 

біженці з України знаходять підтримку (матеріальна допомога, підтримка у 

пошуку роботи, тощо). Він пояснив, що швидке реагування на гуманітарну 

кризу в Україні стало можливим завдяки мережевій структурі «Карітас», 

що базується на спільній роботі парафіяльних та єпархіальних підрозділів, 

які працюють у міжнародних федераціях Caritas Europa та Caritas 

Internationalis. «Ми можемо наперед планувати нашу підтримку, і вона буде 

ефективною», – пояснив директор Карітасу Польщі. 

Війна в Україні швидко перестала мати суто регіональний розмах, її 

соціальні, політичні та економічні наслідки відчуваються і будуть 

відчуватись у всьому світі. Її міжнародний контекст, включаючи прогнози 

соціально-економічних питань, поточні та майбутні пропозиції щодо 

відповідей, обговорювали під час другої частини Благодійного форуму        

о. В’ячеслав Гриневич (директор Карітасу Спес), Тетяна Ставнича 

(президент Карітасу України), Марія Німан (генеральний секретар 

Карітасу Європи) та Девід Томас (менеджер програми Всесвітньої 

продовольчої програми в Україні). Теми обговорення включали продовольчу 

кризу та наслідки напруженості ланцюгів поставок на широку міжнародну 

спільноту. У висновках акцентовано увагу на необхідності посилення 

міжнародного співробітництва, у тому числі пошуку нових каналів розподілу 

продовольства, в умовах загроз постачанням продовольства з України та в 

Україну, спричинених війною і, зокрема, блокадою чорноморських портів. 

 

*** 

16.06.2022 

Децентралізація 

https://decentralization.gov.ua/news/15083 

Команда Проєкту USAID «ГОВЕРЛА» обговорила питання 

забезпечення житлом внутрішньо переміщених осіб у Добротвірській 

громаді 
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…представники USAID Україна та Проєкту USAID «ГОВЕРЛА» 

відвідали Львівську область та провела низку зустрічей з керівництвом 

області та представниками місцевого самоврядування. 

Під час візиту до Добротвірської громади, яка є партнером Проєкту 

USAID «ГОВЕРЛА», було обговорено питання забезпечення житлом 

внутрішньо переміщених осіб. Воно є надзвичайно актуальним для 

місцевого самоврядування регіону, адже війна змусила багатьох людей 

шукати прихисток у Львівській області. 

Так, Добротвірська громада планує будівництво житлового комплексу 

для внутрішньо переміщених осіб. У рамках реалізації цього проєкту 

житлом будуть забезпечені 35 сімей ВПО, які втратили житло і мають намір 

оселитися в громаді. 

Команда Проєкту зустрілася з головою Добротвірської громади 

Тарасом Келебердою та відвідала земельну ділянку, де заплановано 

будівництво вказаного житлового комплексу. 

«Найважливішою метою децентралізації є наближення послуг до 

населення та забезпечення сприятливих та комфортних умов для проживання 

на відповідній території. Сьогодні в умовах війни також постають питання 

роботи з внутрішньо переміщеними особами. Перед нами стоїть дуже 

широкий спектр задач у цьому напрямку і ми вдячні Проєкту USAID 

«ГОВЕРЛА» за надану підтримку», - зазначив Тарас Келеберда. 

«Потреба у житлі внутрішньо переміщених осіб є одним із викликів 

війни, на які місцеве самоврядування повинне реагувати. Проєкт USAID 

«ГОВЕРЛА» радо підтримує Добротвірську громаду у супроводі проєкту із 

забезпечення житлових потреб громадян, які потребують цього, а тому числі 

ВПО. Наші експерти завжди готові надати підтримку у розробці необхідної 

містобудівної документації та правового супроводу», - наголосила Наталія 

Гнидюк, заступниця керівника Проєкту USAID «ГОВЕРЛА». 

Проєкт USAID «ГОВЕРЛА» надає експертний юридичний супровід 

процесу будівництва житла для внутрішньо переміщених осіб у громаді. 

Муніципалітет також отримує підтримку Проєкту у розробці детального 

плану території для розміщення кварталу індивідуального та 

багатоквартирного житла. Додатково USAID «ГОВЕРЛА» планує підтримку 

громади в розробці програми місцевого економічного розвитку. 

 

*** 

16.06.2022 

Суспільне Новини 

https://suspilne.media/251002-dnipropetrovsina-do-krivogo-rogu-16-

cervna-evakuuvali-bilse-300-pereselenciv/ 

Дніпропетровщина: до Кривого Рогу 16 червня евакуювали більше 300 

переселенців 

Юлія Трофімова 
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У Кривому Розі 16 червня прийняли 303 людини з гарячих точок. Про це 

повідомив голова військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул у 

своєму Telegram-каналі. 

Зокрема, 14 людей евакуювали з Апостолового. Ще 23 – з села Білоусове 

Херсонської області. 

Загалом, зазначив Олександр Вілкул, у місті вже понад 48,5 тисяч 

офіційно зареєстрованих переселенців, а разом з незареєстрованими – понад 

60 тисяч людей. 

 

*** 

16.06.2022 

Суспільне Новини 

https://suspilne.media/250965-u-dnipri-blagodijnij-fond-kompensue-

pereselencam-grosi-za-orendu-zitla/ 

У Дніпрі благодійний фонд компенсує переселенцям гроші за оренду 

житла 

Благодійний фонд "Карітас Донецьк" у Дніпрі готує новий проєкт, 

збираються компенсувати 150 родинам переселенців гроші за оренду житла. 

Про це повідомляють кореспонденти Суспільного, які відвідали фонд. 

"Карітас Донецьк" у Дніпрі працює з 2014 року. У центрі надають 

переселенцям допомогу за різними напрямками. Тут, зокрема, можна 

отримати гігієнічні засоби та продукти тривалого зберігання, консерви, 

крупи, дитяче харчування, солодощі. 

Також у фонді надають фінансову допомогу. Менеджер Дмитро 

Тимчак розповідає про новий проєкт: “Наразі ми плануємо допомагати 

людям з орендою житла до трьох місяців. Тобто ми розраховуємо, що за три 

місяці люди тут, у Дніпрі, влаштуються та знайдуть якесь джерело доходу”. 

Також в центрі годують переселенців… 

У фонді допомагають людям з одягом, іграшками, ліками. “Можна тут 

отримати прихисток, де люди можуть перебувати два-три дні, щоб зібратися 

з думками. Так само ми створили проєкт “Людська гідність”, і ми даємо 

грошову допомогу в розмірі 6600 гривень. Вже надали таку допомогу 30 

мільйонів гривень”, – розповідає директор Василь Пантелюк. 

Загалом із 24 лютого фонд приготував 4000 обідів та роздав 9000 

наборів гуманітарної допомоги. 

 

*** 

16.06.2022 

Суспільне Новини 

https://suspilne.media/250511-de-ta-ak-otrimati-produktovi-nabori-dla-

pereselenciv-u-cernivcah/ 

Де та як отримати продуктові набори для переселенців у Чернівцях 

Наталія Спатарь 
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У Чернівцях за понад два місяці вимушені переселенці отримали майже 

12 тисяч наборів з продуктами та засобами гігієни. Пакунки дають людям, які 

не проживають у комунальних закладах. 

Про це Суспільному сказали у департаменті соціальної політики 

Чернівецької міськради. 

Вміст набору змінюється. У травні та червні у кожен пакунок входили 

макарони, рис, кукурудзяне борошно, вівсяні пластівці, олія, цукор, чай, два 

види печива та круасани. Також там є зубна паста, мило, шампунь та 

серветки. 

Сім'я до трьох людей може отримати один пакунок на місяць. Більші 

родини отримують два пакети. 

Міська рада один продуктовий пакет закуповує за 250 гривень, пакет з 

гігієною — за 100 гривень. 

Як отримати допомогу 

Для отримання пакунків потрібно мати довідку внутрішньо 

переміщеної особи. Її можна отримати під час реєстрації на вулиці Героїв 

Майдану, 7 (вхід з двору). Також там потрібно заповнити гуманітарну анкету 

та показати документ, який посвідчує особу. 

Продуктові набори надають за цією ж адресою з понеділка по пятницю з 

9:00 до 17:00. 

Пакунки не зможуть отримати переселенці, які харчуються і 

проживають у комунальних закладах міста. 

Що відомо 

Через повномасштабне вторгнення Росії на територію України до 

Чернівецької області вимушено переїхало приблизно 90 тисяч людей. Про 

це Суспільному сказала директорка департаменту соцзахисту ОВА Ольга 

Ходоба. 

 

*** 

16.06.2022 

Суспільне Новини 

https://suspilne.media/250922-z-ivano-frankivska-vidpravlat-na-vidpocinok-

u-zakordonni-tabori-ditej-pereselenciv-ta-miscevih/ 

З Івано-Франківська відправлять на відпочинок у закордонні табори 

дітей-переселенців та місцевих 

Ольга Клим 

Діана Коржук 

З Івано-Франківська відправлять на відпочинок у закордонні табори 

дітей-переселенців та місцевих. Про це Суспільному розповіла директорка 

департаменту освіти та науки міськради Вікторія Дротянко. 

З її слів, прийняти дітей зголосилися в таборах Румунії та Польщі. На 

початку липня, каже Вікторія Дротянко, оздоровлюватися за кордон 

поїдуть приблизно 70 дітей. Їх супроводжуватимуть вчитель та голова 

батьківського комітету. 
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"Торік в нас було звичайне таборування та оздоровлення, яке цього року 

не зможемо провести з певних причин. Ми спілкуємося з нашими 

партнерами з-за кордону та просимо взяти на оздоровлення наших і 

внутрішньо переміщених, і дітей з громади, батьки яких зараз воюють. 

Також просимо за дітей-сиріт, дітей позбавлених батьківського піклування. 

Зараз ми ведемо перемовини, підготували вже відповідні матеріали для того, 

щоб наші закордонні партнери їх розглянули та все ж таки запросили наших 

дітей на таборування", — каже Вікторія Дротянко. 

Зараз на території громади з 10:00 до 13:00 працюють 11 таборів у 

міських ліцеях. Там діти можуть вивчати англійську, французьку та польську 

мови, веб-дизайн чи християнську етику. Наразі ці табори відвідали майже 

260 дітей, розповіла Вікторія Дротянко. 

"Ці табори трохи відрізняються від звичних. У них немає харчування, 

немає сну, там — обмежений час перебування. Ми не знали, чи буде попит на 

них, але, як виявилося, протягом місяця діти із задоволенням відвідують 

школи. Найбільше долучаються, звісно, до мовних таборів", — додала 

Вікторія Дротянко. 

 

 

 

*** 

16.06.2022 

Суспільне Новини 

https://suspilne.media/250933-u-seli-visoka-pic-na-zitomirsini-prozivae-

bilse-pivtori-sotni-pereselenciv-ludi-prodovzuut-pribuvati/ 

У селі Висока Піч на Житомирщині проживає більше півтори сотні 

переселенців – люди продовжують прибувати 

Таміла Бутко 

У селі Висока Піч Тетерівської громади Житомирщини станом на          

16 червня проживає більше півтори сотні переселенців. Люди продовжують 

прибувати до села зі сходу та півдня України. Про це Суспільному розповіла 

Катерина Котвіцька, староста Високопічського старостинського округу. 

За її словами, люди в основному проживають в будинках та квартирах, 

які їм надали жителі Високої Печі. 

"Вчора (15 червня – ред.) ми прийняли сім’ї, які приїхали з 

Харківської області. Найближчими днями у селі Висока Піч поселяться ще 

дві родини з Донеччини. Більшість переміщених осіб проживають у 

кватирах, де господарі у від’їзді. Є тільки 3 сім’ї, які живуть разом із 

господарями. Кожного тижня ми забезпечуємо ці сім’ї продуктами", – 

розповіла Катерина Котвіцька… 

Як розповіла Суспільному очільниця обласного департаменту 

соціального захисту населення Олена Грищук, станом на дев’яте червня з 

моменту повномасштабного вторгнення Росії в Україну в межах 
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Житомирщини отримали довідку внутрішньо переміщеної особи                  

96 тисяч 810 людей. 

За інформацією Житомирської обласної військової адміністрації, 

розміщеною19 на сайті 14 червня, на Житомирщині знайшли прихисток        

38 088 родин, з яких 567 – багатодітні. 

 

*** 

16.06.2022 

Суспільне Новини 

https://suspilne.media/250720-novi-kursi-dla-pereselenciv-zapracuvali-u-

hmelnickomu/ 

Нові курси для переселенців запрацювали у Хмельницькому 

У Хмельницькому запрацювали нові курси для внутрішньо-

переміщених осіб. Про це Суспільному розповів директор громадської 

організації "Підтримка України" Олександр Вербіцький. За його словами, 

переселенцям пропонується сім безкоштовних курсів за різними 

напрямками. Вікових обмежень немає. По звершенню навчання слухачам 

допомагають у працевлаштуванні. Чому навчають переселенців, дізнавалось 

Суспільне… 

Організатор курсів, керівник громадської організації "Підтримка 

України" Олександр Вербіцький каже: перелік спеціальностей, які дають 

курси, пов'язаний із нинішньою ситуацією на ринку праці. Це стосується і, 

зокрема, української мови. 

"Велика кількість людей переїхала, і роботодавці думали, що зараз не 

буде такою великою проблемою знайти персонал. А виявилось, що велика 

кількість людей, які переїхали, не мають саме тих навичок, які зараз часто 

потрібні на ринку, і які ми можемо дати. Що найцікавіше – одним із таких 

навичок була українська мова. В нас запущені зараз наступні курси: 

українська мова, комп’ютерна грамотність, дизайн, тобто фотошоп 

ілюстратор. Також плануємо запустити ще бухгалтерію і маркетинг в 

соціальних мережах", - каже Олександр Вербіцький. 

За його словами, наприкінці курсів слухачів навчатимуть, як правильно і 

де шукати роботу. 

"Ми будемо залучати спеціалістів з найму, тобто рекрутингові агентства, 

які можуть допомогти, які можуть пояснити, які будуть брати цих людей собі 

в базу для того, щоб допомогти їм знайти роботу. А також спеціалістів, які 

працюють на фріланс біржах", - додає чоловік. 

 

*** 

17.06.2022 

БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ 

«БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД «ВОСТОК-СОС» 

                                                 
19 Див.:   https://oda.zht.gov.ua/news/zhytomyrshhyna-pryhystyla-blyzko-40-tysyach-rodyn-pereselentsiv/ 
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https://vostok-sos.org/zaproshuyemo-na-onlajn-dyskusiyu-potreby-vpo-v-

umovah-povnomasshtabnoyi-agresiyi-rf-vyklyky-2022-roku/ 

ЗАПРОШУЄМО НА ОНЛАЙН-ДИСКУСІЮ «ПОТРЕБИ ВПО В 

УМОВАХ ПОВНОМАСШТАБНОЇ АГРЕСІЇ РФ. ВИКЛИКИ 2022 РОКУ» 

Формат: онлайн дискусія у Zoom. 

Дата: 17 червня 2022 року 
Час: 14:00 (тривалість близько 2 годин) 

Спікерка від Восток SOS: Оксана Куянцева – менеджерка з 

гуманітарних програм. 

Під час дискусії ми обговоримо такі питання: 

– Які потреби ВПО є першочерговими сьогодні? 

– Які особливі виклики (соціальні, економічні та психологічні) для 

«двічі» ВПО? 

– Що повинні зробити суспільство, держава та міжнародна спільнота для 

створення адекватної відповіді на виклики, пов’язані з поточною ситуацією з 

ВПО? 

– Що є терміново необхідним та на чому треба зосередитись в 

стратегічній перспективі? 

Посилання на подію тут20. 

Захід пройде в рамках проєкту «Пункт 7» у партнерстві                        

ABA ROLI Ukraine, Восток SOS та Center for Civil Liberties / Центр 

Громадянських Свобод. 

 

 

Регіональні 
 

13.06.2022 

Моя Вінниця 

https://www.myvin.com.ua/news/15564-vinnytskyi-miskyi-tsentr-

sotsialnykh-sluzhb-otrymav-hihiienichni-nabory-vid-fondu-narodonaselennia-

oon-v-ukraini 

Вінницький міський центр соціальних служб отримав гігієнічні 

набори від Фонду Народонаселення ООН в Україні 

До Вінницького міського центру соціальних служб надійшов 

гуманітарний вантаж від Фонду Народонаселення ООН в Україні - UNFPA 

Ukraine. Для жінок, які належать до вразливих груп населення, передали 500 

гігієнічних наборів. У рюкзаках найнеобхідніше – засоби індивідуальної 

гігієни для жінок, білизна, пральні порошки тощо. 

Два роки поспіль Вінниця є переможцем конкурсів «Міста, вільні від 

домашнього насильства» та «Міста і громади, вільні від домашнього 

                                                 
20 Див.:   https://www.facebook.com/events/s/%D0%BE%D0%BD%D0%BB%D0%B0%D0%B8%D0%BD-

%D0%B4%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%96%D1%8F-

%D0%BF%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%B8-%D0%B2%D0%BF%D0%BE-%D0%B2-

/2269232223244693/ 
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насильства», які організовує представництвом фонду ООН у галузі 

народонаселення в Україні - UNFPA Ukraine https://ukraine.unfpa.org/uk . З 

перших днів війни Фонд підтримує та надає гуманітарну допомогу 

Вінницькій громаді. 

«Фонд продовжує допомагати нашому місту і ми щиро дякуємо 

партнерам за підтримку в цей непростий час. Гігієнічні набори найближчим 

часом передамо жінкам, які тікають до Вінниці із зони активних бойових 

дій. Часто ці люди приїжджають абсолютно без нічого, тож ми повинні 

підставити плече допомоги. Дуже важливо, щоб кожна людина, кожна жінка 

мала змогу та необхідні засоби для підтримки особистої гігієни», - каже 

директорка Вінницького міського центру соціальних служб Наталія 

Добровольська. 

 

 

 

 

 

 

*** 

13.06.2022 

Вінниця.info 

https://www.vinnitsa.info/news/na-vinnychchyni-zareyestruvaly-ponad-176-

tysyach-vnutrishn-o-peremishchenykh-osib.html 

На Вінниччині зареєстрували понад 176 тисяч внутрішньо 

переміщених осіб 

Станом на 13 червня у Вінницькій області на постійному проживанні 

перебуває 176 тисяч 782 внутрішньо переміщених особи, з них 1433 особи 

– маломобільні, 52 289 осіб – діти. 

Про це повідомив21 голова Вінницької ОВА Сергій Борзов. 

За попередню добу транзитом розміщено 88 осіб, з них 59 - діти. 

Переселенці перемістились з Донецької, Миколаївської, Запорізької, 

Херсонської, Сумської, Київської, Чернігівської, Луганської областей. 

 

                                                 
21 Див.:    https://www.facebook.com/borzov.s.s  
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*** 

13.06.2022 

Kharkiv Today 

https://2day.kh.ua/ua/kharkow/skilky-zhyteliv-kharkivskoyi-oblasti-staly-

pereselentsyamy-cherez-viynu 

Скільки жителів Харківської області стали переселенцями через 

війну 

Незалежна міжнародна комісія ООН з розслідування в Україні має 

намір встановити факти порушення міжнародного гуманітарного права. 

Зустріч із делегацією Незалежної міжнародної комісії ООН з 

розслідування в Україні відбулася у Харкові 12 червня. Про це повідомили у 

Харківській обласній військовій адміністрації22. 

На заході розглянули вчинені військовослужбовцями Російської 

Федерації злочини у Харківській області та порушення прав людини на 

тимчасово окупованих територіях. 

"Бойові дії тривають щодня. Фактично Харків і частина районів 

знаходяться під перманентними артилерійськими обстрілами. Приблизно 26 

громад з 56, а це майже третина території, частково або повністю окуповані. 

З початку російської агресії Збройним силам України разом з іншими 

військовими підрозділами вдалося звільнити понад 20 населених пунктів. 

Але ситуація залишається складною, зокрема, у гуманітарному плані", — 

розповів заступник голови Харківської ОВА Роман Семенуха. 

За словами директора обласного департаменту соціального захисту 

населення Юрія Шпараги, внаслідок пошкодження житла або його повного 

знищення з'явилося понад 306 тисяч внутрішньо переміщених осіб. З них 

186 тисяч зараз перебувають на території Харківської області. 

                                                 
22 Див.:   https://kharkivoda.gov.ua/news/116084 
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"Хочу зазначити, що нам вдалося евакуювати дві соціальні установи з 

Ізюмського та Богодухівського районів — психоневрологічний інтернат та 

дитячий будинок. Також нам вдається перераховувати заробітну плату 

співробітникам на тимчасово окуповані території", — поінформував Юрій 

Шпарага. 

Представники комісії планують провести зустрічі з жертвами злочинів 

та внутрішньопереміщеними особами для встановлення фактів порушення 

міжнародного гуманітарного права. 

Окрім обговорення ходу слідчих дій, під час зустрічі говорили про 

примусову депортацію та надання психологічної підтримки постраждалим 

від воєнних дій. 

"Для нас дуже важливо все, що ми почули. Інформації дуже багато, тому 

потрібен певний час, щоб її проаналізувати та засвоїти. Нам пощастило, що у 

складі нашої делегації також є досвідчені слідчі, які допоможуть нам 

розібратися у ситуації", — підсумував голова. комісії ООН із розслідування 

Ерік Мосе. 

 

*** 

13.06.2022 

Моя Вінниця 

https://www.myvin.com.ua/news/15553-ponad-tysiachu-pereselentsiv-

shukaiut-robotu-iaki-vakansii-aktualni-na-vinnychchyni 

Понад тисячу переселенців шукають роботу: які вакансії актуальні 

на Вінниччині 

На Вінниччині 216 переселенців знайшли роботу за допомогою служби 

зайнятості, ще 1187 – продовжують шукати роботу. Про це розповіла 

директорка Вінницького обласного центру зайнятості Галина 

Скоковська. 
 

За її словами, 1580 людей з інших регіонів мають статус безробітного та 

отримують допомогу. Її максимальний розмір – майже 10 тис. грн. 

Від чого залежить сума та розмір виплати допомоги з безробіття? 

"Розмір допомоги по безробіттю залежить, зокрема, від страхового 

стажу особи та тривалості безробіття, доходу, статті звільнення. На період дії 

воєнного стану такі особи у разі звільнення з останнього місця роботи, навіть 

якщо не мають документів, що підтверджують періоди трудової діяльності, 

страхового стажу, заробітну плату, можуть отримати статус безробітного та 

соціальні виплати. Визначення розміру допомоги буде здійснюватися на 

підставі відомостей, які містяться в Державних реєстрах", – каже Галина 

Скоковська. 

Додає, до отримання необхідних відомостей допомога по безробіттю 

призначається таким особам у мінімальному розмірі тривалістю 180 

календарних днів. А вже після надходження необхідних відомостей 
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тривалість виплати допомоги по безробіттю та її розмір переглядаються 

відповідно до законодавства. 

"Максимальний розмір допомоги по безробіттю не може перевищувати 

розміру 1,5 мінімальної заробітної плати, встановленого законом на 1 січня 

календарного року, тобто - 9750 гривень. Мінімальний розмір допомоги по 

безробіттю – 1000 грн. Виплата допомоги по безробіттю може здійснюватися 

без особистого відвідування безробітним, який перебуває на тимчасово 

окупованій території або на території, на якій ведуться бойові дії, за 

умови підтвердження наміру перебування у статусі безробітного будь-якими 

засобами комунікації, у тому числі електронними, не рідше ніж один раз на 

30 календарних днів", – каже Галина Скоковська. 

Вакансії, які потребують переселенці 

Найбільше внутрішньо переміщені особи шукають роботу – 

держслужбовців, менеджерів (зі збуту, постачання, логістики), бухгалтерів, 

продавців, вчителів та вихователів, касирів, економістів, підсобних 

робітників. 

Вакансії, які потребують роботодавці 

Станом на 12 червня до центру зайнятості надійшло 982 актуальних 

вакансії. 

Найбільше роботодавцям необхідні: продавці продовольчих товарів, 

бухгалтери, швачки, кухарі, підсобні робітники, водії автотранспортних 

засобів, слюсарі-ремонтники, електромонтери з ремонту та обслуговування 

електроустаткування, слюсарі з ремонту колісних транспортних засобів, 

електрогазозварники, робітники з комплексного обслуговування 

сільськогосподарського виробництва, інспектори (пенітенціарна система). 

Середня заробітна плата у вакансіях, які роботодавці подавали до 

обласної служби зайнятості, складає 7,7 тис. грн. На кожне вільне робоче 

місце претендує, у середньому, 17 безробітних. 

 

*** 

13.06.2022 

The Village Україн 

https://www.the-village.com.ua/village/city/city-news/326947-ukrayintsyam-

z-timchasovo-okupovanih-teritoriy-vidavatimut-po-6600-griven-yak-otrimati 

Українцям із тимчасово окупованих територій видаватимуть по 

6600 гривень. Як отримати 

АНАСТАСІЯ КОРОПЕЦЬКА 

Благодійний фонд ADRA Ukraine запускає нову програму фінансової 

підтримки українців, де людям з тимчасово окупованих територій 

виплачуватимуть по 6600 гривень. 

Гроші можуть отримати мешканці Донецької, Луганської, Херсонської 

та Запорізької областей.  

ХТО САМЕ ОТРИМАЄ ДОПОМОГУ? 

особи, що самостійно забезпечують життєдіяльність домогосподарства; 
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вагітні жінки або ті, що годують немовлят; 

багатодітні родини; 

діти групи ризику (діти із зони активних бойових дій, або з хронічними 

захворюваннями, або сироти й інше); 

особи старше 50 років з особливими потребами; 

особи з інвалідністю; 

 особи з тяжкими хронічними захворюваннями та пораненнями 

внаслідок бойових дій. 

Гроші отримати зможуть українці, які раніше не отримували фінансових 

виплат від будь-яких інших організацій. 

Подати заявку на отримання допомоги можна на гарячій лінії фонду:  

+38 067 333 1752 

+38 093 170 6739  

+38 050 615 5750  

Працює гаряча лінія щодня, крім суботи, з 8:00 до 20:00. 

 

*** 

13.06.2022 

Про Захід 

https://prozahid.com/desiat-vymushenykh-pereselentsiv-znajshly-robotu-v-

tsnapakh-zakarpattia/ 

Десять вимушених переселенців знайшли роботу в ЦНАПах 

Закарпаття 

У центрах надання адміністративних послуг Закарпаття продовжують 

працевлаштовувати вимушених переселенців. Про це інформує заступник 

голови ОВА Олександр Пацкан. 

«Десять фахівців, котрі перемістилися в наш регіон і шукали роботу в 

ЦНАПах, вже успішно працюють. Більшість із них влаштувалися в Ужгороді 

та Сваляві», – наголосив Олександр Пацкан. 

За його словами, зараз у населених пунктах області є ще 8 вакансій 

адміністраторів і реєстраторів. Працевлаштовують переселенців за сприяння 

Міністерства цифрової трансформації та Закарпатської ОВА. 

Закарпатська ОВА 

 

*** 

13.06.2022 

Моя Вінниця 

https://www.myvin.com.ua/news/15562-yamariupol-rodyna-u-vinnytsi-

vidkryly-ozdorovchyi-tsentr 

«ЯМаріуполь. Родина» - у Вінниці відкрили оздоровчий центр 

З 13 червня у Вінниці запрацював оздоровчий центр 

«ЯМаріуполь.Родина». У ньому родини з Маріуполя зможуть відпочивати. 
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Про це повідомив23 радник Маріупольського міського голови Петро 

Андрющенко. 

Окупаційна місцева влада робить для маріупольців нічого. Лише грабує 

і бреше. Законна влада для Маріупольців в евакуації відкриває сімейний 

відпочинок. Для всіх і безкоштовно. 

Просто різниця між окупантами і українською владою. Ми дбаємо про 

своїх. Тому, що Маріуполь не стіни або дороги. Це – люди. 

Від сьогодні стартував «ЯМаріуполь. Родина». Дякуємо міській владі 

Вінниці та нашим партнерам за підтримку та допомогу. ЯМаріуполь 

демонструє як ніщо інше, що України єдина. Назавжди», – йдеться у 

повідомленні. 

 

*** 

14.06.2022 

Інтернет-видання «БУГ» 

http://bug.org.ua/news/volyn-otrymala-majzhe-4-mln-grn-kompensacziyi-

za-tymchasove-rozselennya-pereselencziv-670841/ 

Волинь отримала майже 4 млн грн компенсації за тимчасове 

розселення переселенців 

Тим, хто безкоштовно розміщував у себе переселенців, уряд розподілив 

майже 51 мільйон гривень компенсації. Частина цих коштів передбачена й 

для Волинської області. 

Про це йдеться у розпорядженні24 Кабміну від 3 червня. 

У документі вказано, що військові адміністрації мають забезпечити 

компенсацію видатків власникам житлових приміщень приватного 

житлового фонду, які безоплатно розміщували в них внутрішньо 

переміщених осіб. 

Компенсацію за тимчасове розміщення внутрішньо переміщених осіб, 

які були вимушені покинути домівки у період воєнного стану, спрямували на 

покриття витрат за квітень поточного року. 

Волині передбачено на ці потреби 3,9 мільйона гривень. 

 

*** 

14.06.2022 

Карітас України 

https://caritas.ua/news-en/dopomoga-v-zhovtyh-vodah/ 

Допомога в Жовтих Водах 

Olga Bisyk 

Команда Карітасу Кам’янське вдруге завітала до міста Жовті Води 

Кам’янського району. 

                                                 
23 Див.:  https://t.me/andriyshTime/1423  
24 Див.:   https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-vidilennya-koshtiv-z-rezervnogo-fondu-derzhavnogo-byudzhetu-na-

kompensaciyu-vitrat-za-timchasove-rozmishchennya-vnutrishno-peremishchenih-osib-i030622-446 
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Як відомо, це місто є сьомим за чисельністю населення у 

Дніпропетровській області та центром уранової промисловості нашої країни. 

Можливо тому люди, постраждалі від війни, обирають його своїм 

прихистком. 

На сьогоднішній день у Жовтих Водах за офіційною статистикою 

оселилися близько 4,5 тисяч вимушених переселенців, для яких отримання 

гуманітарної допомоги є вкрай важливим та актуальним. Саме тому 

колектив Карітасу Кам’янське, аналізуючи потреби переселенців в 

громадах району, вирушив до цього міста з підтримкою. 

Для отримання допомоги з такого великого числа переселенців були 

обрані найвразливіші категорії постраждалих від війни – це родини з дітьми. 

Завдяки злагодженій та організованій роботі наших працівників, за три 

години було охоплено допомогою 521 людину, це і діти та дорослі. 

Вимушені переселенці отримали повноцінні продуктові набори, а для 

малюків Карітас надав великий вибір дитячого харчування та підгузків… 

 

*** 

14.06.2022 

05366.com.ua - Сайт міста Кременчуга 

https://www.05366.com.ua/news/3406706/zvit-po-kremencuku-za-13-

cervna-zareestrovano-24-750-vpo 

Звіт по Кременчуку за 13 червня: зареєстровано 24 750 ВПО 

Эвелина Яблонська 

Звіт по Кременчуку за 13 червня, 110-ий день війни опублікував 

Міський голова Віталій Малецький: 

У Кременчуці за минулу добу тричі оголошувалася повітряна тривога. 

Ворог завдає ракетних ударів по всій території України. Не ігноруйте 

сигналів тривоги - почувши їх, відразу йдіть в укриття! Від цього залежить 

ваше життя. 

Правоохоронці продовжують посилене патрулювання вулиць міста. 

Поліція розкрила факт нанесення тяжких тілесних ушкоджень, 

підозрюваного затримано. Нагадую, у місті з 22:00 до 5:00 діє комендантська 

година, в цей час залишайтеся вдома. 

У Кременчуці в Єдиній інформаційній базі даних внутрішньо 

переміщених осіб за місцем проживання станом на ранок 14 червня 

зареєстровано 24 750 осіб. 

Протягом минулої доби до Центру тимчасового розміщення 

«Кременчук» звернулося чотири осіб, усі були розселені. Всього з початку 

війни до цього Центру звернулися 14 033 особи. 

Від початку війни кременчужанами надано 1174 приватних житла для 

безоплатного розміщення 3 662 внутрішньо переміщені особи. 

Вчора внутрішньо переміщеним особам видано 476 продуктових 

наборів. Всього видано 24 116 продуктових наборів. 
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Для отримання допомоги звертайтеся на гарячу лінію «Гуманітарний 

Кременчук» (телефон 0 800 33 22 21). За весь час на гарячу лінію звернулося 

26478 осіб, за попередню добу - 217 осіб. 

Для потреб внутрішньо переміщених осіб Центру тимчасового 

розміщення «Кременчук» (вул. Єднання України, 7) наразі необхідні: 

- матраси, ковдри, подушки, постільна білизна; 

- продукти харчування; 

- підгузки дитячі; 

- засоби гігієни та мийні засоби; 

- посуд (сковорідки, каструлі, чайники, інше); 

- літній одяг та взуття. 

А також завжди потрібна допомога сильних чоловіків та жінок з добрим 

та чуйним серцем. У великій війні немає малої допомоги! 

За минулу добу в Кременчуці народилося четверо немовлят, у тому 

числі одне – у родині переселенців. 

32 постраждалі від війни цивільні особи прибули на лікування в заклади 

охорони здоров'я міста. Всього у медичних закладах Кременчука 

перебувають на лікуванні 37 цивільних осіб, які постраждали від війни 

(шестеро на лікуванні в денному стаціонарі та 31 - на стаціонарі з 

цілодобовим перебуванням)… 

 

 

 

 

 

 

*** 

14.06.2022 

Нова Доба 

https://novadoba.kiev.ua/2022/06/14/10587 

Внутрішньо переміщена особа – нею може стати кожен з нас. 

(Права і статус біженця) 

Газета “Нова Доба”, разом із Адвокатським об’єднанням 

“Крижанівський та партнери” продовжують серію безкоштовних 

юридичних консультацій для громадян України, які потрапили у складні 

життєві обставини. Сьогодні це внутрішньо переміщені особи. 

Які підстави для скасування діï довідки про взяття на облік внутрішньо 

переміщеної особи (ВПО чи біженця)? Чи повинна ВПО повідомляти про 

зміну місця проживання? Роз’яснює адвокат Сергій Крижанівський 

Ці питанні регулюють норми Закону України «Про забезпечення прав і 

свобод внутрішньо переміщених осіб» (далі – Закон) та Порядку 

оформлення і видачі довідки про взяття на облік внутрішньо 

переміщеної особи, затвердженого постановою Кабінету Міністрів 
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України від 01 жовтня 2014 року № 509 «Про облік внутрішньо 

переміщених осіб» (далі – Порядок). 

Відповідно до частини другої статті 9 Закону ВПО зобов’язана, 

зокрема: 

– дотримуватися Конституції та законів України, інших актів 

законодавства; 

– 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 (далі – уповноважений орган) за новим місцем 

проживання протягом 10 днів з дня прибуття до нового місця проживання. У 

разі зміни місця проживання заявник звертається за видачею довідки до 

уповноваженого органу за місцем фактичного проживання/перебування, а 

раніше видана йому довідка вилучається. 

У разі добровільного повернення до покинутого постійного місця 

проживання ВПО зобов’язана повідомити про це уповноважений орган за 

місцем отримання довідки не пізніше як за три дні до дня від’їзду; 

Важливо! Відповідно до пункт 91 Порядку заявник має право подати 

до уповноваженого органу повідомлення про зміну фактичного місця 

проживання/перебування або про добровільне повернення до покинутого 

постійного місця проживання через Портал «Дія». 

– у разі виявлення подання ВПО 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 Законом. 

Згідно зі статтею 12 Закону підставою для скасування діï довідки про 

взяття на облік ВПО та внесення відомостей про це в Єдину інформаційну 

базу даних про внутрішньо переміщених осіб є обставини, за яких ВПО: 

1) подала заяву про відмову від довідки; 

2) скоїла кримінальне правопорушення: дії, спрямовані на насильницьку 

зміну чи повалення конституційного ладу a6o на захоплення державної 

влади; посягання на територіальну цілісність i 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; вчинення кримінального правопорушення проти 

миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку або військового 

кримінального правопорушення; 

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 приймає керівник уповноваженого 

органу за місцем проживання особи та повідомляє ВПО протягом трьох днів 

з дня прийняття такого рішення. 
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Звертаємо увагу, якщо ВПО не повідомила про повернення до 

покинутого місця постійного проживання згідно з Законом рішення про 

скасування дії довідки приймають на підставі інформації про тривалу 

відсутність (понад 60 днів) особи за місцем проживання, яка дає обґрунтовані 

підстави вважати, що ВПО повернулася до покинутого місця постійного 

проживання. 

Інформацією, яка дає обґрунтовані підстави вважати, що внутрішньо 

переміщена особа повернулася до покинутого місця постійного проживання, 

є: 

– дані, отримані з відповідних державних реєстрів; 

– дані, отримані в результатi обміну інформацією уповноваженого 

органу з органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування, 

громадськими об’єднаннями, волонтерськими, благодійними організаціями, 

іншими юридичними та фізичними особами, які надають допомогу ВПО 

відповідно до статті 16 Закону. 

У разі наявності у ВПО обґрунтованих причин для продовження строку 

її відсутності за місцем проживання понад 60 днів така особа звертається з 

відповідною письмовою заявою за місцем проживання до уповноваженого 

органу. У такому разi строк відсутності такої особи за місцем проживання 

може бути збільшено до 90 днів. 

Уповноважений орган на підставі прийнятого рішення невідкладно 

вносить до Єдиної інформаційної бази даних про внутрішньо переміщених 

осіб відомості про скасування дії довідки про взяття на облік ВПО. 

 

 

*** 

14.06.2022 

Veжa 

https://vezha.ua/dlya-pereselentsiv-ta-malozabezpechenyh-yak-na-sabarovi-

pratsyuye-punkt-gumanitarnoyi-dopomogy/ 

Для переселенців та малозабезпечених: як на Сабарові працює пункт 

гуманітарної допомоги 

Діана Праведна 

У Вінниці, на Сабарові, діє пункт, де переселенці та малозабезпечені 

вінничани можуть безкоштовно отримати одяг, харчування та дитячі візочки.  

Як повідомляє25 Вінницька міська рада, пункт працює з перших днів 

повномасштабної війни. Облаштували його у приміщенні Вінницького 

міського клубу за адресою вулиця Черняховського, 74. 

Зазначено, що необхідні речі збирала громада Сабарова і кількох 

сусідніх сіл. Вони роздають їх переселенцям, а також малозабезпеченим 

людям. 

                                                 
25 Див.:   https://www.vmr.gov.ua/u-sabarovi-diie-punkt-de-pereselentsi-ta-vinnychany-mozhut-bezkoshtovno-

otrymaty-odiah-kharchuvannia-toshcho 
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Голова комітету мікрорайону Валентина Мельник розповідає історію 

початку роботи пункту: 

– З перших днів повномасштабного вторгнення рф, люди самі почали 

приносити до нашого клубу закрутки, одяг, картоплю і дрова. Чоловіки 

відразу зорганізувалися у місцеву самооборону. Водночас друзі з Кельце, 

Польща, надсилали для дітей усе необхідне. Це дитячі підгузки, харчування, 

манежі та візочки. 

Ми приймали цих людей навіть посеред ночі, по дзвінку. Приходили до 

клубу і одягали, бо люди утікали від бомб у чому були. Поселяли скрізь, де 

була можливість. Дехто живе в нас досить довго, дорослі навіть знайшли 

роботу, а діти навчаються у вінницьких школах онлайн, – зазначає 

Валентина Мельник. 

Вона додає, що в одному з будинків увесь нижній поверх перетворили на 

велику кухню, де готують їжу для територіальної оборони. А зношений одяг 

віддають волонтерським центрам для виготовлення захисних сіток. Тим 

часом волонтери, які дізнавались про діяльність жителів мікрорайону, самі 

знаходили їх і привозили хліб та молоко з районів. 

Наразі на території Сабарова проживає 200 переселенців. Якась частина 

затримується надовго, а інші лише на кілька днів чи тижнів. Сюди 

приїжджали люди з Києва, Ірпеня, Бучі, Вознесенська, які вже поїхали. Та 

зараз сюди приїхали люди з Харкова, Херсона, Донеччини, Краматорська та 

Сєверодонецька. 

 

 

 

 

*** 

14.06.2022 

Моя Вінниця 

https://www.myvin.com.ua/news/15565-pid-vinnytseiu-vidkryly-tsentr-

simeinoho-vidpochynku-mariupoltsiv-serhii-morhunov 

Під Вінницею відкрили Центр сімейного відпочинку маріупольців - 

Сергій Моргунов 

…13 червня, біля Вінниці відкрили перший в Україні оздоровчий центр 

“Я – Маріуполь. Родина”. Зранку у комплекс заїхали 35 сімей з дітьми. 

Загалом за вісім змін тут зможуть оздоровитися майже тисяча маріупольців. 

Міський голова Сергій Моргунов на своїй сторінці у фейсбук та у телеграм-

каналі розповів про оздоровчий центр, який є спільним проєктом 

муніципалітетів Маріуполя і Вінниці за сприяння Нацполіції. 

“Ще коли ми обговорювали з Вадимом Бойченком створення у Вінниці 

центру підтримки маріупольців, запропонував організувати й психологічну 

реабілітацію саме для дітей. І ми це зробили”, - говорить Вінницький 

міський голова Сергій Моргунов. 
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Очільник міста зазначив, що Національна поліція надала у 

користування свій заклад посеред хвойного лісу. Вінницька міська рада 

допомогла з підготовкою комплексу до роботи, організацією харчування, а 

вінницька молодь – з прибиранням території. Також для маленьких гостей 

запланували різні екскурсії, майстер-класи та активності. Колеги з 

Маріупольської міської ради оновили наповнення будиночків, встановили на 

території спортивний та дитячі майданчики. 

«Ми змогли зробити це спільно, і є перший заїзд на 12 днів. І ми дуже 

хочемо, щоб дітки відволіклись від страхіть війни. Вінничани мають 

допомогти своїм розумінням і ставленням, люди пережили жахливу 

трагедію, і важливо допомогти їм повернутися до спокійного життя» , - додав 

Сергій Моргунов. 

“Ми вдячні команді Вінницької міської ради, яка відгукнулася і в стислі 

терміни ми відкрили Центр підтримки у Вінниці. Але ми пішли далі й 

відкрили ще оздоровчий центр. Щоб дорослі й діти хоча б трохи пожили в 

режимі тиші, яку ми так довго чекали. Бо вони пережили великі жахи”, - 

говорить Маріупольський міський голова Вадим Бойченко. 

Вадим Бойченко підкреслив, шо у 2014 році місто було під окупацією 

терористів т.зв. ДНР, і саме 13 червня маріупольці мали б відзначати восьму 

річницю визволення: «Я вірю, що ЗСУ подарують нам також ще один День 

визволення, коли ми будемо повертати своє місто. Ми хочемо жити в свободі 

та мирі. Ці люди їхали і залишились без нічого, але вони вірили в нашу 

державу. І настав той етап, коли українці мали об’єднатись та створити такі 

центри підтримки». 

Начальник Головного управління Національної поліції у Вінницькій 

області Іван Іщенко зауважив, що територія оздоровчого центру 

перебуватиме під постійним наглядом правоохоронців. “Національна поліція 

забезпечує безпеку сімей. Тут постійно будуть патрулювати поліцейські та 

чергувати ювенальні поліцейські, щоб діти відчували себе повністю 

захищеними. Для нас було дуже приємно надати табір. Поліція буде 

супроводжувати дітей та матерів на всіх заходах, які будуть для них 

проводитись”, - уточнив він. 

Також голова Вінницької обласної ради В’ячеслав Соколовий зазначив, 

що на Вінниччині залишається близько 170 000 тисяч переселенців. 

“Війна нас об'єднала, тож кожен на своєму місці працює і допомагає, 

щоб подолати це жахіття. Вінничани з Маріуполем! І я впевнений, коли 

маріупольці будуть повертатись додому, то і тоді вінничани не будуть стояти 

осторонь. Ми будемо допомагати відновлювати місто”, - говорить В’ячеслав 

Соколовий. 

 

*** 

14.06.2022 

Місто Прилуки 
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https://prk.city/news/5596-

gumanitarna_dopomoga_dlya_vpo_vid_fondu_mizhnarodnoyi_solidarnosti 

Гуманітарна допомога для ВПО від Фонду міжнародної солідарності 

Понад 16 тонн гуманітарної допомоги - необхідних речей, від Фонду 

міжнародної солідарності доправили прилуцькій громаді. …14 червня, 

вантаж доправили для переселенців. 

На засіданні міського гуманітарного штабу з питань забезпечення 

належного обліку, контролю та подальшого перерозподілу гуманітарної 

допомоги на території м. Прилуки, було прийнято рішення, що даний 

вантаж має бути розподілений виключно між внутрішньо переміщеними 

особами, адже в Прилуках знайшли прихисток більше 3 тисяч українців, 

яких з дому вигнала війна. А їм потрібна допомога.   

До гуманітарного вантажу увійшли продукти харчування, засоби гігієни, 

засоби господарського та медичного призначення, електрогенератори. 

Загальна вартість допомоги - 164 811,66 злотих. 

За сприяння Прилуцької районної військової адміністрації у вирішенні 

транспортних питань вдалося доправити цей вантаж. 

В міськраді наголосили, що отримані генератори будуть надаватися по 

мірі необхідності в особливо важливі структурні підрозділи. А розподіл 

гуманітарних наборів займе певний час, оскільки гуманітарному штабу 

доведеться попрацювати над веденням документації по складанню, наданню 

наборів для ВПО. 

 

*** 

14.06.2022 

Чортківський медичний фаховий коледж 

https://chdmc.org.ua/2022/06/14/raz-dobrom-zigrite-serce-povik-ne-ostigne/ 

Раз добром зігріте серце повік не остигне 

Дещо інше в теперішній час життя вирує у гуртожитку Чортківського 

медичного фахового коледжу, який називається студентським. Там зараз 

знайшли свій прихисток родини з територій України, де йде війна. Ці люди 

– наші особливі гості, тому ми маємо опікуватися ними як своїми рідними. 

Разом з нами вимушених переселенців підтримують морально і матеріально 

різні спільноти та громадські організації. Ми вже згадували двічі вдячними 

словами місію Червоного Хреста з Румунії, писали про опіку Бучацької 

Єпархії УГКЦ, і зокрема правлячого Єпископа Владики Димитрія 

Григорака тощо. А цими днями волонтери катедрального Собору 

Верховних Апостолів Петра і Павла разом із парохом та нашим 

студентским капеланом о.Андрієм Лемчуком завезли пакунки (сімейні 

бокси), які були сформовані з допомоги, переданої в Собор з різних країн 

європейського світу. 

     Звичайно, ніщо не може замінити цим збідованим людям їхнього 

покинутого, а часом втраченого назавжди, дому, але може бодай на йоту ми 

зможемо спільно добром своїх сердець зігріти їхній світ. 
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*** 

15.06.2022 

Інформаційний портал «Гречка» 

https://gre4ka.info/suspilstvo/69805-startuvav-druhyi-etap-prohramy-

yunisef-dlia-pereselentsiv-z-ditmy-iak-zareiestruvatysia-video 

Стартував другий етап програми ЮНІСЕФ для переселенців з 

дітьми – як зареєструватися (ВІДЕО) 

…15 червня, стартував другий етап програми «Спільно», в рамках якої 

вимушеним переселенцям з дітьми виплачують одноразову грошову 

допомогу. 

Як повідомляє Кіровоградська обласна адміністрація, допомогу надає 

Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ) за підтримки Міністерства соціальної 

політики. 

«Допомога надається сім’ям незалежно від наявності статусу 

внутрішньо переміщених осіб, які перебувають у будь-якому регіоні 

України», – йдеться у повідомленні. 

Участь у програмі зможуть взяти родини, які: 

виховують трьох і більше дітей до 18 років; 

мають принаймні одну дитину з інвалідністю віком до 18 років. 

Фінансову підтримку надають за умови, що люди ще не отримували 

грошової допомоги від ЮНІСЕФ чи іншої міжнародної гуманітарної 

організації після 24 лютого 2022 року. Сума допомоги складається з 

розрахунку 2 220 гривень на місяць на кожного члена домогосподарства, але 

не більше як на п’ятьох осіб. 

Допомога виплачується на банківський рахунок за три місяці одним 

платежем. Тобто якщо в родині п’ятеро людей (або більше), то нарахування 

ЮНІСЕФ складе 33 300 гривень. 

Подати заявку на програму грошової допомоги можна самостійно на 

сайті register.unicef.org. 

Деталі можна уточнити на сайті програми «Спільно»26 або за номером 

гарячої лінії 0-800-600-017 (щодня з 8:00 до 22:00, безоплатно)… 

 

*** 

15.06.2022 

Львівський портал 

https://portal.lviv.ua/news/2022/06/15/u-lvovi-vidkryly-tsentr-pidtrymky-

dlia-pereselentsiv 

У Львові відкрили центр підтримки для переселенців 

Анастасія Диняк 

У Львові на вулиці Костя Левицького, 67 відкрили міський центр 

підтримки для вимушено переміщених українців, у якому люди можуть 

отримати допомогу з пошуком житла чи роботи, а також з іншими 

                                                 
26 Див.:   https://www.unicef.org/ukraine/spilno-cash-transfers 
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питаннями. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі міської 

ради. 

Так, новий центр є розширеною версією того, що функціонував на 

вулиці Князя Романа. Відтепер вимушені переселенці можуть отримати 

допомогу з питань пошуку помешкання й соціальної підтримки, пошуку 

роботи, освіти і дозвілля, медицини, відновлення документів тощо. 

«Люди, які рятуючись від війни опинилися у Львові, з перших днів 

отримують тут допомогу і підтримку. Зараз певні процеси почали набирати 

системного характеру, і ми вирішили, що доцільно об’єднати всю допомогу 

від міста в єдиному центрі»,  – зазначив мер міста Андрій Садовий. 

За даними керівника міського управління соціального захисту Ігоря 

Кобрина, у Львові наразі проживає майже 100 тисяч вимушено 

переміщених українців, які офіційно зареєструвалися. Неофіційно – ще 

декілька десятків тисяч осіб. 

Центр підтримки працює за таким графіком: понеділок-четвер – з 9.00 

до 18.00 год., п’ятниця – з 9.00 до 16.00 год. (без обідньої перерви). 

Контакти: 0505554461 

 

*** 

15.06.2022 

Медіа Дрогобиччина 

https://drogmedia.net.ua/2022/06/15/u-truskavtsi-pereselentsi-riatuvalnyky-

otrymaly-zhytlo/ 

У Трускавці переселенці-рятувальники отримали житло 

У Трускавці завершили проєкт з облаштування тимчасового житла для 

переселенців з числа працівників ДСНС. “Сім кімнат – не надто багато, 

проте насправді це є символічний добрий почин, який дає надію на краще”, – 

кажуть в Трускавецькій міській раді. 

Приміщення, які пустували, стали житловими кімнатами. Відбулося це 

завдяки добрій волі керівництва ГУ ДСНС України у Львівській області, 

волонтерів та меценатів. Трускавецька міська рада також підтримала цей 

добрий почин, виділивши на реалізацію програми кошти з міського бюджету 

(144 000 грн.). За ці гроші придбали будівельні матеріали. 

Особовий склад пожежно-рятувальної частини м. Трускавця та 

члени   ГО «Пожежне братство» ремонт приміщень проводили власними 

силами. Кімнати психологічного розвантаження, як їх назвали в частині, 

призначені для внутрішньо переміщених осіб з числа працівників ДСНС 

України, які прибули для проходження служби в районі обслуговування         

7 ДПРЗ ГУ ДСНС України і забезпечують пожежну та техногенну безпеку 

міста Трускавець. 

14 червня, з нагоди відкриття тимчасового житлового «комплексу» 

для переселенців-пожежників на території Трускавецького міського відділу 

ГУ ДСНСУ у Львівській області та Державної пожежно-рятувальної 

частини №7 ДПРЗ ГУ ДСНСУ у Львівській області зібралися 
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рятувальники. Їх привітали очільник обласного управління, генерал Юрій 

Кагітін, очільник міського відділу ДСНС Микола Лучковський, міський 

голова Трускавця Андрій Кульчинський. У своїх промовах вони 

наголошували на необхідності державно-приватного партнерства, гуртування 

у цей складний час, місії робити добре свою роботу кожен на своєму 

місці.Кращим працівникам служби та волонтерам були вручені подяки та 

пам’ятні медалі. 

 

*** 

15.06.2022 

Про Захід 

https://prozahid.com/za-dobu-na-volyni-prykhystyly-majzhe-70-

pereselentsiv/ 

За добу на Волині прихистили майже 70 переселенців 

Волинь продовжує приймати осіб з регіонів, що постраждали від 

збройних дій російського окупанта. Зокрема, вчора в області розселили 69 

внутрішньо-переміщених громадян.  

Слід зазначити, що з початку війни на Волині прийняли 68 тис. 545 

людей.                                                                    

Наразі в області можливо додатково розмістити ще  5000 осіб. 

Статус ВПО отримали 60 тис. 706 осіб. Це становить 42 тис. 375 

сімей, у яких 19 тис. 114 – діти. 

Працюємо. Допомагаємо. Перемагаємо. 

Волинська ОВА 

 

 

 

 

*** 

15.06.2022 

Inshe.tv 

https://inshe.tv/nikolaev/2022-06-15/686523/ 

На Миколаївщині жителі 24 громад тепер можуть отримати 

виплати як ВПО 

Оновлено актуальний перелік громад у районах бойових дій, на ТОТ та 

тих, що в оточенні. 

Про це повідомили27 у Міністерстві з питань реінтеграції 

тимчасово окупованих територій України, передає Інше ТВ. 

До переліку28 додалася ще одна громада – Привільненська сільська у 

Баштанському районі. 

Тепер їх 24. 

                                                 
27 Див.:   https://www.minre.gov.ua/news/onovleno-aktualnyy-perelik-gromad-u-rayonah-boyovyh-diy-na-tot-ta-

tyh-shcho-v-otochenni-3 
28 Див.:   https://www.minre.gov.ua/sites/default/files/field/docs/dodatok_do_nakazu_vid_10.05.pdf 
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… 

Усі внутрішньо переміщені особи, які перемістилися з цих громад, 

отримають грошову допомогу від держави, запевняють у МінТОТ… 

 

*** 

15.06.2022 

ZHITOMIR TODAY 

http://zhitomir.today/news/society/u_zhitomiri_zminili_poryadok_vedennya

_kvartirnogo_obliku_vpo-id49783.html 

У Житомирі змінили порядок ведення квартирного обліку ВПО 

У Житомирі 15 червня члени виконкому затвердили Порядок ведення 

квартирного обліку внутрішньо переміщених осіб,  розподілу та надання 

житлових приміщень, призначених для тимчасового проживання 

внутрішньо переміщених осіб. 

«Відповідно до 582 постанови в зв'язку з зміною законодавства 

прийнятого від 29.04.2022 року постановою №495 змінилися терміни взяття 

на облік, змінилися деякі інші законодавчі порядки. Весь порядок 

опрацьовано з юридичним департаментом, відміняється пунктами цього 
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рішення попередній порядок, і комісія, яка тепер не буде розглядати 

документи ВПО, тому що все чітко врегульовано постановою. За бальною 

системою ВПО беруться на квартирний облік не за датою постановки, а за 

кількістю балів, які нараховуються на підставі поданих документів», – 

повідомила в. о. начальника відділу по обліку та розподілу  жилої площі 

міської ради Наталія Дідківська. 

Наталія Дідківська пояснила, що житло ВПО першочергово буде 

надаватися за кількістю балів, які нараховують сумою різних факторів. 

«Є підстави пріоритету, які нараховуються сім'ям з трьома і більше 

дітьми: з трьома дітьми – 27 балів, з двома – 26, з однією – 25. А також, 

загальні критерії: якщо це сім'я в якій один з батьків загинув внаслідок 

збройної агресії рф, нараховується 3 бали на сім'ю, якщо це сім'я з дітьми з 

інвалідністю – 3 бали на кожну дитину, якщо сім'я постраждала внаслідок 

війни – 2 бали на сім'ю, багатодітні – 2 бали на сім'ю. Ці бали сумуються на 

підставі довідок, на підставі рішень виконкому, на підставі поданих 

документів. В пункті 15 цього положення пріоритетність надання чітко 

врегульована», – пояснила Наталія Дідківська. 

Нагадаємо Житомирщина прихистила близько 40 тисяч родин 

переселенців. 

 

*** 

15.06.2022 

The Village Україн 

https://www.the-village.com.ua/village/city/cityplace/327011-lviv-urban-

camp-street-culture-2022 

У Львові відкрили Urban Camp для внутрішніх переселенців: із 

заняттями спортом і майстер-класами 

Від команди Street Culture, яка запускала урбан-парки в Києві та Харкові 

ЯРОСЛАВ ДРУЗЮК 

Простір для внутрішньо переміщених українців Urban Camp почав 

роботу у Львові. Команда Street Culture & Urban Reform, яка раніше 

відкрила урбан-парки в Харкові та Києві, запустила центр за підтримки 

львівської міськради в колишньому приміщенні спортивної школи. The 

Village Україна показує, який вигляд має Urban Camp. 

Urban Camp відкрили в колишньому комплексі для занять із тенісу у 

львівській спортивній школі, розташованій поблизу Центрального вокзалу. 

Команда Street Culture & Urban Reform облаштувала в ньому місце для 

проживання 35 людей, загалом його послугами вже скористалися до 200 

людей. Переважно це жінки та діти з Маріуполя, Харкова, Запоріжжя, а 

також центральних областей України. 

На території обладнали зони для зустрічей, активного відпочинку й ігор. 

«Ми впевнені, що дозвілля є одним із найважливіших аспектів житла, нехай і 

тимчасового. Особливо це важливо для дітей», – розповідають The Village 

Україна в команді. 
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Для дітей і дорослих щовихідних влаштовують активності: наприклад, 

танці, спільні роботи в саду, заняття з тенісу, сесії фізіотерапії, а також 

майстер-класи з вуличних культур, які проводить команда Street Culture: з 

брейкінгу, графіті та керування дронів. 

Резидентам кемпу за бажанням і безоплатно надають триразове 

харчування. Також за необхідності звертаються за послугами до психологів, 

які працюють із дітьми та дорослими. 

Раніше команда Street Culture & Urban Reform відповідала за запуск 

центрів вуличної культури в Харкові, а також урбан-парку на київському 

ВДНГ. «Частина колективу після початку війни опинилася у Львові та 

вирішила допомагати тим, хто був змушений тікати від війни», – 

пояснюють в Urban Camp. Додають, що згодом планують відкрити ще один 

кемп у Львові, а також нові майданчики в Києві та Харкові. 

Зареєструватися на проживання в Urban Camp можна на сайті кемпу29 – 

для цього треба заповнити заявку з актуальною інформацією й очікувати на її 

підтвердження. Діяльність Urban Camp можлива завдяки донатам – команда 

приймає пожертви на спеціальний рахунок30. 

 

*** 

16.06.2022 

Про Захід 

https://prozahid.com/pereselentsi-povertaiutsia-dodomu-v-uzhhorodi-

zalyshaiut-ti-komu-povertatysia-nema-kudy-foto/ 

Переселенці повертаються додому. В Ужгороді залишають ті, кому 

повертатися нема куди (Фото) 

Тетяна ЛІТЕРАТІ 

В Ужгороді стало помітно менше людей – це відмічають усі тутешні, 

порівнюючи з весняними місяцями, коли до міста щодня приїздили тисячі 

нових вимушених переселенців. У зв’язку з цим «Про Захід» вирішив 

дізнатися про нинішню ситуацію з реєстрацією, проживанням, харчуванням 

внутрішньо переміщених осіб. Чи справді більшість із них вже покинули 

Ужгород і повернулися до своїх домівок – читайте далі. 

Почнемо з того, що ми, мабуть, так ніколи і не дізнаємося, скільки точно 

вимушених переселенців оселилися в Ужгороді навесні 2022 року. Мобільні 

оператори, посилаючись на свої дані, повідомляли, що «бачать» у місті 

близько 100 тисяч нових абонентів. Однак цю цифру не можна вважати за 

кількість тих, хто осів у місті, адже чимало переселенців були тут транзитом, 

дорогою в країни ЄС. Кількість тих, хто зареєструвався, аби отримати 

безкоштовне житло, харчування, гуманітарну допомогу, статус внутрішньо 

переміщеної особи теж не є показником, адже чимало людей не потребували 

допомоги держави і не реєструвалися з різних причин. 

                                                 
29 Див.:   https://uc.in.ua/    
30 Див.:  https://next.privat24.ua/payments/form/%7B%22token%22%3A%22eb39bed0-d9aa-47b1-bc1b-

e1be3f1b420e%22%7D  
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Тож, якщо брати офіційні дані, в Ужгороді нині проживає 23 569 

внутрішньо переміщених осіб – саме стільки отримали статус ВПО в 

департаменті соціальної політики Ужгородської міської ради. Усі 

зареєстровані мають право на виплати від держави: 2000 грн – повнолітній 

працездатній особі, 3000 грн – дитині або особі з інвалідністю щомісячно. 

Прийняти заяви на отримання статусу та нарахування виплати від такої 

великої кількості людей було надскладною задачею для департаменту…», – 

розповідає Алла Келемец. 

Нині департамент соціальної політики Ужгородської міської ради 

приймає по близько 50 вимушених переселенців щодня. Це як новоприбулі, 

так і ті, хто вичекав і лише зараз звернувся для оформлення статусу 

внутрішньо переміщеної особи. Однак більшість відвідувачів приходить, 

аби вияснити, чому вони досі не отримали виплат для ВПО. Як пояснюють у 

департаменті, їхня функція полягає лише у призначенні виплат, далі ж ці 

нарахування подаються до Міністерства соціальної політики, там 

перевіряють дані, перераховують кошти «Ощадбанку», звідки вони 

розподіляються по тих банках і рахунках, які вказали заявники. Тобто процес 

цей досить тривалий, іноді займає до місяця очікування. Натомість у 

вимушених переселенців гроші закінчуються, вони потребують виплат вже 

зараз. 

Зокрема гроші їм потрібні на харчування, оскільки Ужгородська міська 

рада припинила безкоштовно харчувати переселенців, котрі проживають у 

закладах освіти, гуртожитках, спорткомплексах міста тощо. Як пояснив 

заступник ужгородського міського голови Василь Пинзеник, харчувати і 

надалі усіх вимушених переселенців, котрі проживають у навчальних 

закладах, є занадто великим тягарем для міського бюджету. Тому було 

прийняте рішення харчувати безкоштовно лише дітей віком до 18 років 

(йдеться про одноразове харчування – обід). Дорослим навчальні заклади 

пропонують соціальні обіди за помірною ціною в 40 грн. Для тих, хто не має 

грошей, у місті продовжують діяти волонтерські їдальні, зокрема на 

«Світанку», де волонтерам допомагає міжнародна благодійна організація 

«WorldCentral Kitchen». 

Щодо проживання, то нині на постійній і безоплатній основі в 12 

школах Ужгорода, кількох гуртожитках УжНУ (в тому числі й гуртожитку 

Природничо-гуманітарного коледжу УжНУ), спорткомплексі «Юність» та в 

«ПАДІЮНі» проживає близько 4 тисяч осіб. Ця цифра щодня змінюється, 

оскільки щодня хтось виїжджає або хтось приїздить. Як правило, 

залишаються проживати в таких умовах ті, хто нині просто не має куди 

повертатися. Як повідомили нам в Ужгородській міській раді, місто поки не 

має плану, як почати готувати школи до нового навчального року, що має 

шанси стартувати у звичному режимі. Альтернативи для розселення 

вимушених переселенців наразі Ужгород немає, тож люди житимуть так, 

поки не матимуть іншого варіанту. 
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Доволі гостро зараз стоїть і проблема з гуманітарною допомогою. Як 

розповів нам заступник ужгородського міського голови Артем Погорєлов, 

кількість допомоги, яку надсилають до міста з інших країн, різко 

скоротилася. Центр гуманітарної допомоги «Совине гніздо» продовжує 

працювати, однак уже не цілодобово і з цільовим підходом. Наприклад, одяг, 

якого було з перших днів війни нанесено дуже багато, можна обрати у будь-

який день, хоча є певна нестача літнього варіанту. Щодо іншого виду 

допомоги, то нині найбільший запит є на продукти харчування та гігієнічні 

засоби. У «Совиному гнізді» працюють так: отримавши вантаж гуманітарної 

допомоги, розфасовують його і проводять певні соціальні дні, наприклад, 

дитячі (коли за попередньою реєстрацією роздають лише речі й харчування 

для малят) або загальні (коли роздають продуктові, гігієнічні набори тощо). 

Для того, аби бути в курсі проведення таких днів, вимушеним переселенцям 

радять слідкувати за сторінкою «Центр гуманітарної допомоги Совине 

гніздо» у соцмережі «Facebook». 

Ми не могли не запитати заступника ужгородського міського голови, 

відповідального за цей напрям роботи з вимушеними переселенцями, чому 

на роботу «Совиного гнізда» частенько скаржаться через нестачу 

гуманітарної допомоги?...Артем Погорєлов пояснив, що в перші місяці 

війни, коли допомога активно надходила на Закарпаття,частину її пересилали 

до інших міст, що були на межі гуманітарної катастрофи. «І тоді, і нині 

Ужгород щодня отримує по кілька листів від керівників міст, що 

постраждали від війни, з проханням допомогти. Хіба ми могли відмовити? У 

нас хоч переселенці могли собі купити в магазинах ті шампунь, мило і зубну 

пасту, а в постраждалих містах нічого цього не було. Тож ми вважали своїм 

обов’язком допомогти тим, кому це було необхідно. Так, іноді нашим 

переселенцям не всього вистачало. Бо хоч і приїздила велика машина, але й 

людей приходило дуже багато…», – каже заступник мера міста.             

Нині гуманітарної допомоги до Ужгорода справді привозять значно 

менше, за місяць було лише 2 вантажівки. Скидається на те, що людський 

ресурс за кордоном потроху вичерпується, ініціатива згасає. Допомагає те, 

що до отримання невеличких партій цільової допомоги підключилися 

місцеві благодійні фонди та волонтерські організації, котрі також час від 

часу мають змогу допомогти внутрішньо переміщеним особам.  

З усього видно, що Ужгород трохи скинув обертів у допомозі 

вимушеним переселенцям, однак і ситуація нині вже не та, що була у 

березні-квітні. Наші переселенці адаптувалися, оформлюють статуси, 

отримують виплати, мають безкоштовний прихистокта можливість 

харчуватися якщо не безоплатно, то за дуже помірну ціну. Їх готові приймати 

тут стільки, скільки буде необхідно. А після перемоги життя і реалії 

покажуть, яким шляхом нам усім рухатися далі.  

 

*** 

16.06.2022 
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0522.ua - Сайт міста Кропивницького 

https://www.0522.ua/news/3408457/zakladi-osviti-de-prozivaut-vimuseni-

pereselenci-otrimali-pobutovu-tehniku 

Заклади освіти, де проживають вимушені переселенці, отримали 

побутову техніку 

Дмитро Вишневецький 

15 червня до Олександрії прибула фура з побутовою технікою для 

закладів освіти, де проживають вимушені переселенці, які виїхали із зони 

бойових дій. 

Обладнання громада отримала безкоштовно у рамках проєкту 

«Демократичне врядування у східній Україні» (DG East) за програмою 

Агентства США з міжнародного розвитку USAID, що імплементується 

компанією “Кімонікс Інтернешенл Інк”. 
Це: холодильники, сушильні машини, бойлери, пилососи, 

електрочайники, м’ясорубки, мікрохвильові печі, електричні плити, витяжки, 

телевізори, праски, генератори, комп’ютери та оргтехніка. 

Побутові прилади з урахуванням потреб передали в 11 закладів освіти: 

дитячі садочки та гуртожитки фахових коледжів, у яких перебувають 

внутрішньо переміщені люди. 

Окремим напрямком підтримки є надання комп’ютерної техніки для 

Олександрійського ЦНАПу, до якого передано 4 комплекти оргтехніки. 

Найближчим часом в Олександрію надійдуть ліжка, матраци, постільна 

білизна та інше устаткування. 

 

*** 

16.06.2022 

Kolo.news (Новини Полтави) 

https://kolo.news/category/suspilstvo/31872 

Скільки на Полтавщині переселенців та де вони живуть 

Ольга Правденко 

На Полтавщині нині проживає 186 352 переселенці (станом на 13.06). 

Це офіційно зареєстрована кількість внутрішньо-переміщених осіб, 

повідомив «Колу» прессекретар голови Полтавської ОВА Максим 

Ковальов. 

Де мешкають ВПО на Полтавщині 

Полтава – 46365 осіб; 

Кременчук – 26116; 

Лубни – 8038; 

Миргород – 7293; 

Горішні Плавні – 7664. 
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Всього по містах – 95476 осіб, всього по районах – 90876 ВПО. 

 

 
 

Приймають ВПО 54 заклади освіти області, де розміщено 5709 осіб. 

 

*** 

16.06.2022 

Новости Кропивницкого 

http://topnews.kr.ua/society/2022/06/16/184809.html 
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У Кіровоградській ОВА представили проєкти із технологіями 

швидкого будівництва житла для ВПО 

15 червня, під головуванням заступника начальника Кіровоградської 

ОВА Сергія Поліщука відбулось засідання обласної робочої групи з питань 

будівництва житла для ВПО на якому представники ТДВ «Об’єднання 

Дніпроенергобудпром» зі Світловодська представили власні проекти зі 

зведення такого житла. 

«На жаль, кількість внутрішньо переміщених осіб, які приїжджають на 

Кіровоградщину тільки збільшується. Звісно, ми радо та гостинно приймаємо 

усіх, хто вимушений покидати свої домівки через війну, та маємо створити 

комфортні умови для усіх громадян, аби вони почували себе як удома. Тому 

це вже третє наше «знайомство» з будівельними компаніями, оскільки 

Кіровоградщина є однією із 16 регіонів України, де реалізовуватиметься 

програма Президента з будівництва житла для переселенців», - сказав 

Сергій Поліщук. 

Заступник гендиректора ТДВ «Об’єднання Дніпроенергобудпром» 

Олег Марон розповів, що спільно із ПП «БМЗ Бетон» підготували до 

презентації 3 варіанти пропозицій до проєктів будівництва житла для 

переселенців як у Кропивницькому, так і в районних центрах. 

«В усіх варіантах пропонуємо технологію швидкозбірних 

залізобетонних каркасів у будинках від 4 до 6 поверхів. У основі технології – 

тришарова комплексна утеплена панель, ми її проєктуємо та виробляємо», - 

акцентував Олег Марон. 

Як додав керівник заводу «БМЗ Бетон» Володимир Коваленко, 

підприємство може виготовляти близько 20 тисяч квадратних метрів житла в 

місяць, а також паралельно з цим є можливість виробляти конструкції для 

промислових будівель, таких як котельні, помпові та електропідстанції. 

Також він зазначив, що підприємство може виступати як генпідрядником, так 

і субпідрядником у забудовника. 

Джерело: https://0522.ua 

 

*** 

16.06.2022 

Карітас України 

https://caritas.ua/news-en/organizuvaty-dityam-dozvillya-najkrashha-

pidtrymka-v-chasy-nestabilnosti-ta-vyklykiv/ 

Організувати дітям дозвілля  – найкраща підтримка в часи 

нестабільності та викликів 

Olga Bisyk  

Психолог Карітасу Краматорськ Марина Мартиненко отримала 

підтримку від Офісу Дій в рамках стипендіальної програми, метою якої є 

сприяння сталому розвитку ініціатив та громадських діячів в умовах нових 

викликів. В межах цієї програми спеціаліст продовжує працювати з 
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родинами переселенців в місцях локального поселення ВПО                       

м. Червонограда Львівської області. 

В процесі роботи з дітьми та родинами переселенців, опираємося на 

важливий досвід роботи з родинами в зоні бойових дій на сході України, 

який отримували протягом 4 років. Використовуємо перевірені та дієві 

методики як то «Безпечний простір» НаУКМА- корекційно-розвиткова 

програма формування стійкості до стресу у дітей дошкільного віку та 

школярів. Ця програма показала себе, як ефективний інструмент, який 

охоплює 7 блоків, для трьох вікових груп. Стрес сам по собі – не хороший, і 

не поганий, стрес – це природний механізм, що переводить тіло та розум у 

“режим бойової готовності”. Знайти шляхи, як наповнити себе ресурсом, щоб 

бути спроможним долати життєві виклики – цьому вчимо дітей на заняттях. 

Важливим є те, що дітям треба дати час на адаптацію та з розумінням 

поставитись до їхніх переживань та поведінки, яку вони демонструють як 

відповідь на події, які вони пережили та переживають зараз. Створення 

середовища безпеки, творчості, гри та прийняття – крок для покращення 

цього процесу. 

Усі діти заслуговують на середовище, яке задовольняє їхні потреби бути 

здоровими, відчувати себе безпечно. Активності у безпечному середовищі 

допомагають хлопчикам і дівчаткам налагодити позитивні стосунки з 

однолітками та подолати стрес. 

Слід зазначити, що гра, як інструмент для роботи з дітьми, які пережили 

стрес є неоціненною. Використання образів в грі має низку психологічних 

переваг. По-перше, створюються найбільш благополучні умови для 

особового зростання дитини, змінюється відношення до свого “Я”, 

підвищується рівень самоприйняття. Цьому сприяють обмеження 

перенесення емоційних переживань дитини, пов’язаних з низькою 

самооцінкою, невпевненістю в собі, неспокоєм про себе, зменшується 

напруженість, з’являється можливість екологічно проживати різні емоції 

(агресію, наприклад). Використання ігор в роботі психолога цінна й тим, що 

дозволяє побачити, з чим в грі асоціюється у дитини травма, проблема, 

досвід минулого, що заважає йому нормально жити. 

Велика вдячність Офісу Дій за можливість у межах стипендіальної 

програми підсилити як проєкт, спрямований на допомогу родинам ВПО так і 

можливість для здобуття нових навичок, побудови нових зв’язків, 

саморозвитку. Заплановані активності реалізовуються згідно з планом та в 

повному обсязі. 

 

*** 

16.06.2022 

The Village Україн 

https://www.the-village.com.ua/village/city/city-news/327085-u-lvovi-

vidkrili-pershiy-kvartal-modulnogo-mistechka-dlya-pereselentsiv-leo-states 
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Під Львовом відкрили перший квартал модульного містечка для 

переселенців Leo States 

ВЕРОНІКА МАСЕНКО 

Благодійний проєкт Leo States відкрив перший квартал модульного 

містечка для вимушених переселенців у Львівській області. У тимчасове 

житло вже заселилися перші сім’ї, загалом 40 людей. 

Містечко почали створювати в березні на території івент-холу 

Garden.Prostir у селі Хоросно. Власники івент-холу виділили Leo States 

землю в безоплатну аренду. 

Перший квартал складається із 10 модульних будиночків. На території є 

WiFi, також облаштували дитячий майданчик, зони для барбекю та 

відпочинку. 

Leo States планують створити до 1000 модульних будинків до кінця 

року. Зокрема, ще два містечка для переселенців мають з’явитися у 

Львівської області, також планують будувати в Закарпатській, 

Тернопільській і Київській областях. Перевагу під час заселення будуть 

надавати сім’ям ЗСУ, жінкам з дітьми та людям похилого віку. 

Раніше на Львівщині відкрили три модульні містечка за сприяння 

міськради. Прихисток у них отримали понад 1000 переселенців. Перших 

біженців заселили 19 квітня, друге містечко відкрили на початку травня, а 

третє містечко – Маріяполіс – відкрили 19 травня… 

 

 

 

 

 

 

 

*** 

16.06.2022 

Дзвін 

https://dzvin.media/news/u-talnivskij-gromadi-prodovzhuyut-

zabezpechuvaty-pereselencziv-gumanitarnoyu-dopomogoyu/ 

У Тальнівській громаді продовжують забезпечувати переселенців 

гуманітарною допомогою 

На Тальнівщині продовжують активно працювати мобільні точки видачі 

гуманітарної допомоги. Цього разу продуктовими наборами забезпечили 

понад 250 сімей по 16 селах громади. Вкотре завдяки співпраці депутата 

Черкаської обласної ради Ігоря Новицького та Всеукраїнської Аграрної 

Ради, до Центру гуманітарної допомоги, що в Тальному, надійшла велика 

кількість продовольства для потреб внутрішньо переміщених осіб громади, 

розповідає видання “Вісті Черкащини“31. 

                                                 
31 Див.:   https://viche.ck.ua/talnivshhina/u-talnivskij-gromadi-prodovzhuyut-zabezpechuvaty-pereselencziv-

gumanitarnoyu-dopomogoyu/ 
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Допомогу було доставлено у Кобринову Греблю, Онопріївку, Заліське, 

Антонівку, Павлівку Другу, Кобринове, Гуляйку, Соколівочку, Степне, 

Червоне, Лащову та Веселий Кут. Про те, щоб внутрішньо переміщені 

особи у цих населених пунктах отримали допомогу, попіклувалася 

волонтерка, депутатка міської ради, редакторка газети «Новий Дзвін» 

Анна Драгун. Саме по цих населених пунктах вона розвозила продуктові 

пакунки. Розповідає, що люди були дуже задоволені, із вдячністю 

отримували допомогу. У найбільш віддалених селах прохали, щоб привозили 

ще, адже проблема з пальним та відсутність власного транспорту не дають 

можливості їм зробити це самостійно. Тому, як зауважує пані Анна, 

обмінювалися контактами з переселенцями та домовлялися, що періодично 

привозитимуть необхідне. 

– Люди були з різних міст із Бучі, Ірпеня, Ворзеля, багато з Луганської, 

Донецької та Харківської областей. Саме в той час у Заліському поселилася 

жінка з 5-ма дітьми з Миколаївщини. Відповідно ми забезпечили цю 

багатодітну сім’ю продуктовими наборами, а потім ще й допомогли їм 

засобами гігієни та одягом для дітей. Загалом, у кого було потреба в засобах 

гігієни, одязі чи ліках, то ми відгукувалися на прохання. І потім люди 

забирали все необхідна вже з міста, або ж передавали кимось, хто їхав на 

села, – каже Анна Драгун. 

Кілька днів потому гуманітарну допомогу доставили також у Білашки, 

Тальянки, Легедзине та Вишнопіль. З фасуванням та роздачею продуктів у 

цих селах допомагала волонтерка та депутатка міської ради Наталія 

Гончар. 

– Люди були дуже вдячні, що ми привезли допомогу прямо у село, де 

вони проживають, адже дехто отримував таку допомогу вперше, бо не мав 

змоги раніше приїжджати до міста. Діти разом із дорослими отримували 

продуктові набори. У пачках із сухими сніданками були іграшки, тож вони із 

задоволенням їх розглядали. У Тальянках одна жіночка-переселенка казала, 

що навіть напише подяку, бо зараз для них ця допомога та підтримка є дуже 

важливою. А от для нас, як волонтерів, їхня вдячність навзаєм стимулює до 

подальшої праці, до розуміння того, що ми робимо корисну і хорошу справу, 

– розповідає пані Наталія. 

Таку допомогу переселенці системно отримують і в Тальному. До того 

ж, як інформують у Центрі гуманітарної допомоги, уже заплановані 

наступні виїзди по інших селах. Тільки чекають на поповнення запасів і 

будуть працювати далі, адже люди потребують допомоги, тому, за 

можливості, їх потрібно підтримувати. 

 

*** 

16.06.2022 

День за днем 

https://denzadnem.com.ua/shepetivshhyna/116288 

Переселенці у Славуті вивчають українську мову 
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13 червня 2022 року в рамках Освітнього хабу Славутської міської ТГ 

стартував другий етап безкоштовного експрес-курсу вивчення української 

мови «Смакуй українською та релаксуй». 

Навчальні зустрічі для тимчасово переміщених громадян з Бородянки, 

Харкова, Херсона, Донбасу, Ірпеня, Курахова організовано на базі 

Державного професійно-технічного навчального закладу «Славутський 

професійний ліцей». 

«Мета цих курсів — популяризувати українську мову, 

перезавантажитися та отримати психологічну підтримку. Проводять заняття 

працівники КУ «ЦПРПП»(Алла Поліщук, Жанна Перуцька, Антоніна 

Степанюк, Тетяна Нечипорук), учителі української мови та психологи 

закладів загальної середньої освіти», — пояснили32 організатори. 

 

*** 

16.06.2022 

Чернівецький промінь 

https://promin.cv.ua/2022/06/16/na-bukovyni-pereselentsi-zvertaiutsia-do-

tsentru-zainiatosti-skilkokh-uzhe-pratsevlashtuvaly.html 

На Буковині переселенці звертаються до центру зайнятості: 

скількох уже працевлаштували 

Переселенці працюють у галузях харчової та легкої промисловості, 

сільського господарства, торгівлі, транспорту, охорони здоров’я та освіти 

1769 внутрішньо переміщених осіб звернулися до обласної служби 

зайнятості. Станом на 16 червня 2022 року 578 переселенців мають статус 

безробітного, 239 – працевлаштовані. 

 Про це повідомляє Чернівецька ОВА. 

 Переселенці працюють у галузях харчової та легкої промисловості, 

сільського господарства, торгівлі, транспорту, охорони здоров’я, освіти, 

житлово-комунального господарства Чернівецької області. Найбільше – 

працевлаштовані в’язальниками схемних джгутів та лікарями. Також є 

аналітик з питань фінансово-економічної безпеки, інженер-електронік, 

матрос-рятувальник, електрогазозварники, вчителі, бухгалтери, слюсарі, 

прибиральники, охоронники, медичні сестри та брати, фармацевти, швачки, 

правники тощо. 

 «Серед буковинських роботодавців, котрі працевлаштували 

переселенців, – представники підприємств, організацій, установ різних форм 

власності. 45 роботодавців отримають компенсацію витрат на оплату праці 

74 працевлаштованих ВПО. Документи роботодавець може подати особисто 

або через портал державних послуг «Дія», – інформує директорка 

Чернівецького обласного центру зайнятості Любов Кожолянко. 

                                                 
32 Див.:   

https://www.facebook.com/SL.SLAVUTA/posts/pfbid0yGi3FNQ3vnM6TdVNg3NvE77wfJmZV3AeEpaW8hN7M

wWFFNDYKEyHKRA8ta2Fksdkl 
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 Державною підтримкою скористалися працедавці з Чернівців, 

Хотинщини, Глибоччини, Кельменеччини, Сокирянщини, Путильщини та 

Новоселиччини. 

 Більше про можливості отримати компенсацію витрат на оплату праці 

ВПО – за посиланням https://bit.ly/3IAu6Dn  

 Щодо послуг служби зайнятості роботодавцям телефонуйте: (037-2) 52-

39-60. Знайти необхідного фахівця можна на Telegram-каналі «Пошук 

працівників. Чернівці» https://t.me/search_chn  

Більше інформації з питань зайнятості за телефоном (037-2) 52-23-76, 

або пишіть у Telegram https://t.me/+Ywd0Jm4NytkzNDcy 

 

*** 

16.06.2022 

Провінція 

https://pro-vincia.com.ua/novini/news_podyi/63516-pereselenc-z-

donechchini-proponuyut-stvoriti-v-cherkasah-ntegracyniy-hab.html 

Переселенці з Донеччини пропонують створити в Черкасах 

інтеграційний хаб 

Як інформують у ЧМР, заступниця міського голови Марина Гаркава 

зустрілася з головою ГО «Крила» Яною Синицею. 

Яна – переселенка другого порядку, в 2014 переїхала з Донецьку, нині ж 

війна змусила покинути Краматорськ. Так волею долі Яна опинилася на 

Черкащині. 

Завітавши до Черкаського міського гуманітарного центру, який було 

створено на початку війни, зрозуміла – саме тут, на цій землі, вона може бути 

корисною. 

Останні вісім років Яна долала стереотипи про східні регіони, займалася 

розвитком територій, внутрішнім туризмом, гуртувала людей навколо 

спільних інтересів. 

Продовжувати цю справу планує і на Черкащині. Саме з цією 

пропозицією вона і звернулася до міської влади. А також з ідеєю створення 

інтеграційного хабу, як проєктно-ресурсного центру із акумуляції, 

координації та стратегічної роботи, спрямованої на розвиток Черкас. 

 

*** 

16.06.2022 

Varosh 

https://varosh.com.ua/vijna/koly-vykladachi-ta-uchni-vymusheni-

pereselenczi-yak-praczyuye-osvitnij-hab-inspiration-cafe-v-uzhgorodi/ 

Коли викладачі та учні — вимушені переселенці: як працює освітній 

хаб Inspiration Cafe в Ужгороді 

З першими вибухами російських бомб 24 лютого, освітній процес у 

країні різко зупинився. Багато шкіл опинилися в окупації або ж були 

знищені. Ті, котрі вціліли, втратили вчителів та учнів, які почали жити в 
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умовах воєнного часу — пішли на фронт, ховалися у бомбосховищах, 

евакуювалися в інші регіони або країни. 

За даними Закарпатської ОВА, зараз в області навчається понад             

3 тисячі школярів з інших регіонів. 

Аби діти вимушених переселенців могли завершити навчання, в 

Ужгороді заснували освітній хаб Inspiration Cafe. Його засновники — з 

приватного ліцею Educator в Києві. У хабі безкоштовно навчають понад 

сотню  дітей різних класів за методикою свого ліцею. 

Чому обрали саме Ужгород? Як налагоджують процес навчання? Як 

бачать майбутнє української освіти після Перемоги? Спілкуємося з Іриною 

Бордусенко, генеральною директоркою ліцею Educator в м.Києві, його 

засновницею Владиславою Бандурко та Миколою Гошовським, вчителем 

географії та ідейним натхненником створення освітнього хабу в 

Ужгороді. 

 

—  Пане Миколо, чому у вас виникла ідея створити освітній хаб в 

Ужгороді? 

 

Микола: — Я сам родом із Закарпаття, із Чопа, 20 км звідси. 

До 16 років влітку на 3 місяці щороку приїжджав сюди. Після 

університету була пауза, тож зараз Ужгород майже не впізнав. 

Коли почалася війна, у мене були два шляхи — робити те, що я можу і 

люблю у Києві, або кудись їхати. Я відчув, що пора повертатися. Ще 4 роки 

тому думав про це, але тоді залишився. Кажуть, що коли кудись їдеш або 

тікаєш, тебе має вести якась мрія. 

 

От мене вела сюди мрія — заснувати школу або освітній хаб для 

дітей, які переїдуть. Аби вони мали місце, де можуть пустити корені. 

 

—  Чому освітній хаб отримав таку назву “кафе”? 

 

Ірина: — Ми враховували той факт, що діти не хочуть повертатися до 

навчання або їм було важко це зробити. Тому ми ставили ціль — надихнути 

учнів продовжувати, а також створити умови, які б водночас відрізнялися від 

звичної діяльності у школі, але й були б сприятливими для навчання. У школі 

немає солоденького і чаю до нього, а тут —  є.  Тому у нас формат хабу-кафе, 

який дає можливість і навчатися, і просто спілкуватися та проводити час 

разом. 

 

—  Наскільки реально організувати навчальний процес для дітей 

вимушених переселенців? Ви ставите собі за мету все таки навчання чи 

більше інтеграцію у середовище? 
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Наше кафе ставить перед собою 4 аспекти діяльності — 

академічний, психологічний, фізичний та соціалізацію. 

 

Академічний аспект. 

Ірина: — На старті навчання ми провели опитування і виявили, що у 

багатьох дітей з нового семестру не було взагалі ніякого навчання. Ніякого. 

Тобто ні у березні, ні у квітні не було ні відправлення завдань у чати на 

вайбер, ні zoom-конференцій. Це відбувалося з різних причин — зруйнована 

школа, не всі вчителі мали можливість організувати уроки, не у всіх учнів 

був зв’язок. 

Тому наша академічна мета — надолужити пропущене. І навіть попри 

дозвіл Міністерства освіти і науки просто виставити оцінки за 1 семестр, 

ми все таки хочемо дати дітям можливість повноцінно завершити навчальний 

рік, опанувати важливі теми або розділи. А вчителям, які також переїхали, 

—  можливість працювати. 

У цьому нам допомагають наші київські партнери, які надали нам 

онлайн-платформу Liko Education. Кожен наш учень має свій аккаунт, 

працює у звичному для себе темпі та “закриває” всі теми, які пропустив за 2 

семестр. А на заняттях у хабі має можливість розібрати з вчителем ті теми, 

які були незрозумілі або викликали труднощі. 

 

Микола: —  Через навчання, тобто академічну складову, ми прагнемо 

також навчати дітей soft- та hard skills. Звичайно, ми йдемо в рамках 

МОНівської програми, але також, намагаємося, щоб дитина брала не тільки 

теоретичні знання, але й зрозуміла, як це застосовується у житті. 

Так ми виходимо на профорієнтаційну діяльність. Аби дитина, змогла 

знайти своє покликання та втілити свою мрію. Ми хочемо, щоб академічна 

складова нашої роботи перебувала у тісному зв’язку з реальним життям. 

 

Психологічний аспект. 

Ірина: — Будемо чесними, на жаль, багато дітей побачили те, що не 

мали бачити. У нас у штаті є психологиня, яка пройшла навчання щодо 

роботи з дітьми, які пережили травматичні події. З кожним класом вона 

проводить групові заняття — “психологічне коло”. І за результатами цієї та 

інших вправ робить свої висновки про психологічний стан дітей. 

Діти мають можливість через арттерапії або інші формати 

“пропрацювати” свої болі та емоційний стан. Наприклад, приховану агресію, 

яку спостерігаємо у багатьох. 

Кожна дитина — це індивідуальність. І, враховуючи, що її торкнуло у 

аспекті війни, психологиня визначає, як діяти далі. Якщо дітям потрібна 

додаткова підтримка, то проводить й індивідуальну роботу. 

Окрім психолога, є ще й тютор, закріплений за кожним класом, який є 

психологом-коучем для дітей.   
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Микола: — Академічна складова — це розум, психологічна — це душа, 

і третє — тіло. А тіло — це спорт, тобто фізична складова нашої роботи. 

Багато хто з дорослих каже, що зараз у дітей багато психологічних проблем, 

вони замкнені, “сидять у мобілках”. Погодьтеся, коли людина втомилася 

після пробіжки, то її менше будуть тривожити сумні думки. 

Ми домовилися, щоб діти нашої школи займалися на стадіонах. При 

чому, не просто ходили туди на заняття, а проводили масові загальношкільні 

ігри, де проявляється цінність кожного — від маленького до великого. Де б 

вони вчилися виробляти командну стратегію роботи. 

І четверте — соціалізація. Коли мозок, душа, тіло людини у гармонії, 

вона прагне знайти себе серед людей, хоче соціалізуватися — знайти собі 

рівних. І так починають вибудовуватися соціальні кола, нетворкінг. 

Компонент соціалізації є для нас надзвичайно важливим. Ми включаємо 

до нього й проєктну діяльність.Тобто, коли діти індивідуально чи в 

командах, можуть писати свої проєкти по напрямках — творчі, наукові, 

квести і будь-що. 

Наші вчителі стають менторами, залучаємо також й ужгородців, місцеву 

бізнес-еліту, чи наукову, соціальну тощо. 

 

Ми хочемо допомогти соціалізувати дітей не тільки тут, в школі, але 

й у місцевій громаді. Бо дехто з дітей ще і рік, і два, не поїде додому. Бо в 

нас багато дітей з тих регіонів, куди довгий час не можна буде 

повернутися, в нас багато дітей з Донецької, Луганської, Херсонської та 

Миколаївської областей. І якщо вони тут зможуть знайти своє місце, то і 

батькам буде легше. 

 

Можливо, діти настільки соціалізуються, що вступлять тут у вищий 

навчальний заклад, будуть жити в гуртожитку, поки батьки зможуть 

повернутися тощо. 

 

—  Запускати новий освітній благодійний проєкт в умовах війни доволі 

важко. Як зуміли швидко стати на рейки у нових умовах? 

 

Владислава:  — Ми цілком свідомі, що як благодійний проєкт ми 

конкуруємо із ЗСУ на кошти. Тому наше головне завдання — не 

конкурувати, а навпаки, підтримати ЗСУ. Тому ми працюємо ще й в інших 

проєктах, щоб мати можливість переказувати гроші нашим захисникам. 

Завдання, яке нам треба було вирішити — як за обмежені кошти навчити 

максимальну кількість дітей. 

Завдяки карантину ми знайшли ті форми змішаного навчання, які в 

Україні ще не є досить популярними, але довели свою ефективність в інших 

країнах. 
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Освітня платформа Liko Education дає можливість учням самостійно 

проходити уроки у зручний для них час. Тобто, все, що стосується шкільної 

програми, затвердженої МОН, є на платформі. 

Вчитель більше ментор. Його завдання —  впевнитися, що учень працює 

на платформі, обговорити щось цікаве з уроків, розібрати незрозуміле, а 

також пояснювати, як ці речі пов’язані із життям. 

По суті, це індивідуальне навчання. Його можна використовувати й для 

тих шкіл, де класи переповнені, і вчителі на уроках навіть не встигають у очі 

кожній дитині подивитися. Тому ця програма забирає з вчителів оце 

“виконати програму”, “вкластися у кількість тем”, а дає можливість більш 

цінно спілкуватися з дітьми. 

 

—  Як організоване навчання у хабі? 

 

Ірина: — Ми продовжуємо ту модель, яка працює у нас у ліцеї в Києві. 

Викладачі та учні — вимушені переселенці, які приїхали з інших міст, з 

“гарячих точок”.  Ми проводили окреме навчання для вчителів, в тому числі 

й по онлайн-платформі, аби зрозуміти, як навчати за нею. 

Зараз у нас навчається 110 учнів, але це не стала цифра, учні додаються. 

Також є діти, які завершують онлайн-навчання у своїх школах і паралельно 

ще до нашої ходять. 

У нас є всі класи — з 1 по 11, тому працюємо у 2 зміни. У класі не 

більше, ніж 10 дітей. 

В день —  4-5 уроків. У нас обов’язкові українська та англійська мова, 

біологія, географія, хімія, математика, а все інше намагаємося давати у 

комплексі. Творчі предмети, як от музика та мистецтво пов’язані з 

проєктною діяльністю. 

Кожен день має свій напрямок. Наприклад, понеділок, середа та 

п’ятниця — академічне спрямування, вівторок — масовий спортивний захід 

на стадіоні, по четвергах — проєктна діяльність для учнів 5-11 класів. 

У червні ми завершуємо шкільну програму, а у липні плануємо більше 

проєктної діяльності, спорту та психології. 

 

— Чи вдалося налагодити проєктну роботу, враховуючи, що діти до 

цього проєктами ніколи не займалися? 

 

Ірина: — Ми ще на початку вирішили, що обов’язково будемо навчати 

наших школярів проєктній діяльності. Залучаємо учнів з 5 по 11 клас. 

Ми вже запросили 6 гостей-підприємців, які поділилися своїми успіхами 

та шляхом становлення у бізнесі. 

Діти послухали, зацікавилися, тепер серед викладачів вони обрали 

наставників і будуть робити проєкти за своїми напрямками. Наставники 

будуть їх консультувати, допомагати досліджувати тему. В кінці липня буде 

захист цих проєктів із запрошеними місцевими журі. 
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Так, для дітей це нова діяльність, проєктами вони ніколи раніше не 

займалися. Тому цікаво спостерігати, як вони ставлять перед собою цілі і 

йдуть до них. Ми ж тільки підтримаємо. Тож готуємося до захистів, робота 

кипить.    

 

— Як діти себе тут почувають? Чи складно їм було адаптуватися? 

 

Микола: — На моїх уроках діти дуже проактивні! Інколи дуже 

відчувається, що діти пережили деякі травматичні події під час війни. 

Наприклад, один школяр сказав, що хоче щоб його проєкт стосувався 

травмпунктів: “Треба щоб їх було більше, щоб травмована людина не чекала 

довго”. Діти 6 класу зазвичай так не мислять, очевидно учень пережив якусь 

ситуацію, що була з цим пов’язана.   

У нас є правило, кожен вчитель — друг. Він не на “ти”, не грає з тобою 

на гітарі після уроків на лавці. Але він близький, і учень може звернутися до 

нього по допомогу. Тому у нас довірливі стосунки з дітьми. 

 

Владислава: — Звичайно, є й труднощі взаємодії, є учні, яким треба 

більше емоційної підтримки або більше часу, щоб відновитися. 

 

Ірина: — Можемо сказати, що адаптація закінчилася десь на 10 день 

відвідування хабу. Бо спочатку вони були такі сором’язливі, а потім вже були 

більш розкутими і активніше вели комунікацію, інколи аж занадто. 

 

— Цьогоріч задля безпеки абітурієнтів і неможливість проведення 

традиційного ЗНО, МОН запровадили складання Національного 

мультипредметного тесту. Чи мають можливість випускники 

підготуватися до тесту? 

 

Ірина: — Так, наші одинадцятикласники готуються до тесту, акцент йде 

саме на потрібні для його написання предмети. Пощастило, що ці наші діти 

мали можливість навчатися й під час війни, тож не мають величезних 

прогалин у знаннях. Вчителі-предметники раз на тиждень пишуть з ними 

пробний тест, а на наступному уроці — працюють над помилками.  

 

— Як відбувається взаємодія з ужгородцями? 

 

Ірина: — Взаємодія з ужгородськими викладачами відбувається більше 

через формат екскурсій в університет, плануємо найближчим часом на 

кафедри фізики, хімії. Це дуже цікаво дітям. 

З ужгородськими дітьми зустрічаємося на заходах у місті. Наприклад, на 

День захисту дітей 1 червня ми були разом з ГО “Щасливі діти”. Наші 

вчителі там проводили майстерки тощо. 
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— Чому для школи обрали саме Ужгород? 

 

Владислава: — Пан Микола був на зустрічі з місцевими підприємцями в 

Ужгороді і за її результатами сказав, що у цих людей є велике бажання 

розвивати край, зробити його більш привабливим. Ми розуміємо, що для 

свідомих батьків освіта їхніх дітей — це один з ключових індикаторів 

привабливості регіону.  

Ми зараз знайомимося із Закарпаттям, дивимося, з ким можна будувати 

стосунки. Ми за відкритість і труднощі нас не лякають. 

 

— Як вам результати, за підсумками місяця роботи? 

 

Владислава: — Ми оцінюємо наш хаб як успішний. Для нас важливими 

є відгуки дітей та батьків, і вони дуже позитивні. Ми бачимо, як всі почали 

потроху оживати. Діти стають активнішими, досліджують світ, а батьки 

включаються в те, що роблять їхні діти. І тому наше завдання – аби діти 

повернулися до нормального життя — виконується. 

Завдяки партнерству з ГО “Дівчата” ми створюємо творчу лабораторію 

на базі освітнього хабу, аби діти могли займатися творчістю не за розкладом, 

а тоді, коли відчувають у цьому потребу. Тому з’явилися і нові партнери, які 

вважають нашу діяльність важливою. 

        Ми ні на хвилину не шкодуємо, що відкрили хаб саме тут. 

 

— До якого часу буде діяти освітній хаб? 

 

Владислава: — Школа діятиме 3 місяці, з червня по липень, завдяки 

фінансовій підтримці БФ “Єнамін”. Можливості для фінансової підтримки і 

надалі наразі шукаємо. Мета зараз – дати дітям можливість закінчити 

навчальний рік, адаптуватися до нових умов, і повернути бажання вчитися. 

Міський голова Харкова заявив, що на відбудову міста треба буде 2-3 

роки, а у нас багато дітей звідти. Є з Маріуполя, Рубіжного, Попасної, а це 

теж міста, які зазнали серйозних руйнувань. 

З вересня ці діти вже підуть, скоріш за все, у школи, можливо, навіть 

тут, в Ужгороді. І через інтеграцію у нас, вони мають можливість знайти собі 

товаришів уже. 

Також ми шукаємо зараз можливості співфінансування для відкриття 

своєї школи в Ужгороді.    

 

— Як оцінюєте в цілому освітню атмосферу в Ужгороді? 

 

Владислава: — Подобається відкритість колег-вчителів, які прийшли до 

нас на знайомство. Ми, зокрема, там  познайомилися з Ельвірою Лесишин, 

головою ГО “Інноваційна освіта Закарпаття”. 
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Перший день, коли ми тільки приїхали в Ужгород, був дисонанс. Була 

якраз неділя, люди гуляли по набережній і я спіймала себе на думці: 

“Страшно, що тут не відчувається війна. Якщо тут затриматися надовго, 

можна про неї забути”. Зараз вже все ок. Але така розслабленість дуже 

контрастувала з тими містами, звідки ми приїхали. 

Дуже відчувається вплив і повага УжНУ на розвиток освіти Закарпаття. 

Великий і потужний університет — це, насправді, ще й великі можливості 

для розвитку і шкільної освіти, і побудови партнерств. 

 

— Ірина: — Я теж скажу про відкритість вчителів, бо з ними ми 

найбільше працюємо. До роботи в хабі ми залучаємо і викладачів 

університету. Дійсно, коли ми робили оголошення для знайомства з 

ужгородськими викладачами, то багато відгукнулося. І було зрозуміло, що це 

небайдужі люди, які готові працювати й заряджати. Тому тут не все так 

погано з освітою, її можна рухати. 

Цікаво було спостерігати ще за поєднанням роботи з міжнародними 

напрямками, зі Словаччиною, Угорщиною. Це величезна перевага Ужгорода 

— близькість до кордонів. Я впевнена, що не тільки на культуру, але й на 

освіту йде величезний вплив. Драйвить, що є небайдужі колеги. І це дає віру, 

що все буде добре. 

 

Микола: — Я ще в Києві говорив, що у нас величезна проблема відтоку 

мізків. Наші діти з Києва теж потім вступають у вузи за кордоном. І поки 

пройшло мало часу, щоб відстежити, скільки з них повернеться. Приїхавши в 

Ужгород, я розумію, що тут це виклик номер один. Бо люди можуть піти 

просто потаксувати за кордон і їм цих грошей вистачає. 

Я розумію, якщо ми зробимо так, що закарпатці не виїдуть, то цю 

модель можна застосувати для всієї України. Але це величезна глиба, тому 

треба багато працювати. Але, як кажуть місцеві “не меригуйтеся, все буде 

добрі”. 

Я хоч і родом звідси, але після Києва мені тут важко ментально. Тут все 

якось повільніше. І тут треба або самому уповільнюватися, або 

налаштовувати темп для інших. 

 

— Освіта в умовах війни — це реально? 

 

Владислава: — Це — необхідність. Ми в ліцеї не робили канікули, ми з 

24 лютого перейшли на онлайн-навчання. На третьому тижні учні почали 

збирати підписи, щоб відмінити домашнє завдання, бо війна. А ми сказали: 

“Навпаки, це має бути мотивація стати сильнішими й розумнішими, аби 

піднімати країну”. Тож домашнє завдання їм таки доводиться робити. 

 

Навчання для дітей зараз — це краща терапія. Їм легше переносити 

всі події, якщо вони задіяні у чомусь, якщо спілкуються з однолітками. 
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Їх треба відволікати від того, щоб кожну хвилину скролити стрічку 

новин. 

 

Ірина: — У час війни як ніколи актуально робити те, що найкраще 

виходить. У нас найкраще виходить навчати. А діти підуть за дорослими. 

Тож намагаємося бути прикладом. 

 

— Зараз на тимчасово окупованих територіях, попри те, що канікули, 

окупанти намагаються впровадити російську систему навчання, залучити 

на свій бік вчителів. Як ви до цього ставитеся? І що, на вашу думку, треба 

робити зараз і вже після Перемоги? 

 

Ірина: —  Мої рідні зараз на окупованій території Херсонщини, під 

обстрілами. Тому, те, що відбувається мені дуже близьке. Так, я стежу за тим, 

що відбувається, як вчителів примусово змушують викладати російською. 

Зараз там, через підвищення кваліфікації, окупанти пропонують освоїти 

українським вчителям російську програму, а потім викладати. 

Мене захоплює те, що багато вчителів, попри шалений тиск, не 

піддаються на ці умови. Громада, звідки я родом, прийняла рішення довести 

у онлайн-форматі навчання за українською програмою, а російську не 

починати. 

На мою думку, якщо кожен вчитель буде дотримуватися своїх цінностей 

та принципів,  навіть ризикуючи залишитися без зарплати, то ми точно 

подолаємо це. 

 

Бо окупований — це не значить не наш. 

 

І враховуючи, як ЗСУ виборюють кожен сантиметр нашої землі, то 

впевнена, що ці території зовсім скоро повернуться. 

Я також захоплююся батьками, які на окупованих територіях 

продовжують вірити в українську освіту й в Україну, шукають можливості 

онлайн-навчання, хоч інтернет там дуже поганий. 

 

Завдання вчителів зараз — вистояти, не піддаватися на чужі впливи 

і триматися наших цінностей. У нас освіта крута, ми знаємо, куди 

рухаємося, у нас багато перспектив, інновацій. Цей непростий період нам 

треба витримати, і все буде добре, я впевнена. 

 

Владислава: — Є такий класний проєкт — Всеукраїнська школа онлайн. 

У них є трекер, який фіксує, з яких регіонів діти підключаються до 

платформи. І не дивлячись на те, що частина Донецької та Луганської 

областей окупована вже 8 років, я знаю, що багато дітей, які живуть і 

навчаються там, продовжують дистанційно вчитися українською. Так само на 



127 

 

платформі відстежували, звідки підключалися діти з початком війни. Це були 

і Донецька, і Запорізька, і Херсонська області, і Крим. 

Минулого, й позаминулого року в Україні діяла програма, за якою діти з 

окупованих територій могли вступати в українські виші. І дійсно багато дітей 

цим користується і виїжджає. 

 

Моя думка, що ніколи ще можливість повернення наших Донбасу і 

Криму не була такою реалістичною. Я, як людина, яка переїхала з 

Донецька, це відчуваю. 

 

Зрозуміло, що пропаганда діє, на жаль, потужно, але їй можна 

протистояти. Наше завдання — показати, що є різні точки зору.  Україна — 

це можливість для нас бути вільними у своєму виборі, де люди можуть мати 

різні погляди, можуть вільно висловлювати свою думку, сприймати думку 

інших. Думка, яка пролунала з телевізора чи від вчительки — це не єдина 

правда. Ти маєш сам шукати, порівнювати, аналізувати. 

Наша дітвора колись робила проєкт “Окупація очима підлітків” про 

Донбас і Крим. Тоді вони знайшли дуже багато дітей, які хочуть виїхати з 

окупованих територій та отримати український паспорт, але їхні батьки 

проти і не дають свій підпис. Наша колега, теж вчителька, допомагала цій 

молоді і деяким вдалося отримати паспорт. 

Ці приклади насправді демонструють, що Крим і Донбас з нами, там є 

багато людей, які чекають, що Україна повернеться. Не кажучи вже про ті 

території, які окуповані кілька місяців. 

Можливо, це буде дивно чути від дівчини з Донбасу, але я думаю, що 

разом з окупантами поїдуть і ті, кому Україна не мила. 

Частина вчителів у нашому ліцеї, 23 наших колег, це люди приїхали з 

Донецької, Луганської областей, Криму. І десь близько 2 тижнів тому вони 

запропонували подумати, як можуть виглядати навчальні програми для дітей, 

які жили багато років під окупацією, щоб вони знову розуміли реальність. В 

тому числі йдеться і про програму з української мови, історії України. Тому я 

бачу їх готовність їхати і працювати. 

 

Єдине, що нам треба робити зараз — зберігати стійкість, вірити в 

перемогу. А далі, я впевнена, буде багато вчителів, які будуть готові 

їхати, навчати дітей та показувати альтернативу. 

 

Матеріал створено за сприяння ГО «Львівський медіафорум» у межах 

проєкту «ЛМФ Підтримка мережі журналістів». 

Гичка Галина, Varosh 

 

*** 

17.06.2022 

Інтернет-видання «Полтавщина» 
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https://poltava.to/news/66579/ 

КОМПАНІЯ «АВАНТАЖ» ПРЕЗЕНТУВАЛА ПРОЕКТИ БУДИНКІВ 

ДЛЯ ПЕРЕСЕЛЕНЦІВ У ПОЛТАВІ 

Ян ПРУГЛО, «Полтавщина» 

Держава має профінансувати будівництво невеликих будинків, а 

обласна та міська рада прокласти мережі з водопостачання (відведення) та 

електроенергії 

Харківська компанія «Авантаж» показала кілька проектів будинків 

для переселенців у Полтаві. Це невеликі будинки з квартирами «під ключ». 

Нове житло має бути недорогим, але комфортним. Постійні будинки мають 

утворити компактний квартал з усією необхідною інфраструктурою 

(наприклад, школою та дитячим садочком). Проекти пройшли погодження на 

рівні Києва. 

Активну участь у проектних роботах ведуть полтавські партнери 

«Авантажа» — компанія «Стандарт Буд». Там підкреслили, що великий 

досвід харків’ян у будівництві дозволить збудувати у Полтаві квартали, які 

поки не мають аналогів. Архітектор комплексу Олексій Гальченко — ГАП 

Архітектурного бюро «Стандарт». 

Участь у державній програмі щодо будівництва житла для 

внутрішньо переміщених осіб буде брати й Сергій Іващенко, власник та 

директор ТОВ «Будівельна Компанія „Комбінат Виробничих 

Підприємств“. 

Він повідомив, що наразі тривають проектні роботи. На певній стадії 

повинні приєднатися обласна та міська ради, щоб на умовах 

співфінансування прокласти до будинків комунікації (водопостачання та 

водовідведення), електромережі та трансформаторні підстанції. Газових 

мереж поки не передбачається. За оцінкою Сергія Іващенка, вартість 

прокладання електромереж, будівництво ТП, а також вартість проектних 

робіт для кожного будинку складатиме орієнтовно 40 млн грн. 

Про конкретний час безпосереднього будівництва поки не 

повідомляється. 

Нагадаємо, Полтавська міськрада виділила33 11,5 га землі під 

будівництво житла переселенцям.  

 

*** 

17.06.2022 

032.ua - Сайт міста Львова 

https://www.032.ua/news/3408968/de-na-lvivsini-pereselenci-mozut-projti-

bezkostovni-kursi-ukrainskoi-movi 

Де на Львівщині переселенці можуть пройти безкоштовні курси 

української мови 

Публікуємо перелік актуальних курсів української мови, що проводять у 

Львові та Дрогобичі для переселенців.  

                                                 
33 Див.:   https://poltava.to/news/66340/    
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Станом на 17 червня у Львівській області діються безкоштовні мовні 

курсів переселенців. Відтак, всі охочі можуть долучитися та вивчити 

українську мову. Про це повідомили у пресслужбі Львівської ОВА34. 

Львівське обласне товариство "ПРОСВІТА" ім. Т. Шевченка 
оголошує набір другої групи на безкоштовні курси української розмовної 

мови. Викладачі допомагають учням перейти на вільне спілкування 

українською та подолати мовний бар'єр.  Форма спілкування - неформальна. 

Заняття відбуваються двічі на тиждень у Львова на вулиці Друкарській, 6. 

Детальніше за номерами телефонів: 0671447681; 0974367221; 0674557354. 

Філологічний факультет Дрогобицького державного педагогічного 

університету ім. Івана Франка пропонує очне навчання для переселенців. 

Окрім мовних занять, ви зможете більше дізнатись про українську 

літературу, її авторів. Заняття проводять у Дрогобичі в гуртожиток №5 на 

вулиці Володимира Великого, 3. Графік навчання: понеділок, вівторок, 

середа, четвер о 17:00 - 18:00 та 18:10 - 19:00. Деталі за номером: 0978725294. 

Проєкт "Єдині" ГО "Навчай українською!" - це 28 днів підтримки у 

переході на українську мову. Зараз розпочався набір на другий курс 

розмовних клубів. Зустрічі відбуваються щовівторка о 18:00 впродовж місяця 

в бібліотеках Львова. Зареєструватися можна за посиланням35 . Деталі за 

номером телефону: 0964465991. 

 

*** 

17.06.2022 

Інтернет-видання «Закарпаття онлайн Beta» 

https://zakarpattya.net.ua/News/221171-Na-Zakarpatti-zavershyly-remont-

10-ob%E2%80%99iektiv-dlia-prozhyvannia-pereselentsiv 

На Закарпатті завершили ремонт 10 об’єктів для проживання 

переселенців 

Сьогодні Закарпаття вже має проміжні результати співпраці ОВА та 

Міжнародної організації з міграції щодо ремонтів та реконструкції будівель, 

які перепрофільовують під житло для переселенців. 

Як повідомляють у Закарпатській ОВА, а 10 локаціях ремонт уже 

завершили. У 4 будівлях фахівці продовжують працювати, ще в інших 4 — 

роботи розпочнуть з наступного тижня. 

Процеси з визначення об'єктів, проведення тендерних процедур 

тривають, ремонти проводитимуть у різних куточках Закарпаття. Місця 

узгоджують відповідно до того, де зараз запустили свої потужності 

релоковані підприємства. 

 

*** 

17.06.2022 

                                                 
34 Див.:   https://loda.gov.ua/news/31986 
35 Див.:  https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScdGJzK3Jk6nr4L3qbPn-pw6uDKDoZyMrAQT6D6PWVI-

R9i_w/viewform?fbclid=IwAR2N9Zz2hwqJvDKdozWTRbHluf1yd8BY_celGtSuyqH7n7GrPLKt0lm6WmA     
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Інформагенція "Центральноукраїнське бюро новин" 

https://cbn.com.ua/2022/06/17/na-kirovogradshhynu-najbilshe-

pereselentsiv-pryyihalo-z-donechchyny/ 

На Кіровоградщину найбільше переселенців приїхало з Донеччини 

Протягом повномасштабної війни на Кіровоградщину найбільше 

переселенців приїхало з Донецької області. 

«Понад 80 тисяч осіб залишились тимчасово проживати на 

Кіровоградщині, з них 23,5 тисячі – діти. Закликаю усі громади 

співпрацювати із благодійними та волонтерськими організаціями, постійно 

тримати «руку на пульсі» щодо будь-яких змін у напрямку гуманітарної 

допомоги», – звернулась до представників громад на засіданні 

координаційної ради з питань соціального та правового захисту 

переселенців радниця начальника ОВА Галина Пастух. 

За її словами, найбільше внутрішньо переміщених осіб приїхали до 

Кіровоградщини з: 

– Донецької області – понад 22 тисячі; 

– близько 19 тисяч з Харківської; 

– з Києва та області – понад 15 тисяч; 

– з Миколаївської, Луганської та Херсонської областей – понад 5 тисяч 

з кожного регіону. 

Джерело: Кіровоградська ОДА/ОВА36 

 

*** 

17.06.2022 

ПроЗахід 

https://prozahid.com/u-shkolakh-i-dytsadkakh-zakarpattia-

pratsevlashtuvalysia-20-evakujovanykh-osvitian/ 

У школах і дитсадках Закарпаття працевлаштувалися 20 

евакуйованих освітян 

З початку повномасштабного вторгнення РФ чи не найбільше 

вимушених переселенців прийняло Закарпаття. Окрім прихистку, 

евакуйовані українці шукають і знаходять роботу за різними напрямками. 

 У регіоні працевлаштовуються й педагоги, інформує директорка 

департаменту освіти і науки, молоді та спорту ОВА Мар’яна 

Марусинець. 

 За її словами, у дитячих садках вже знайшли роботу 14 вихователів та 

інших фахівців з-поміж ВПО, а в школах – 6 вчителів. 

«Закарпаття готове приймати спеціалістів, допомагати у пошуку роботи, 

співпрацювати в науковій та педагогічній діяльності і ділитися досвідом», – 

зауважила Мар’яна Марусинець. 

 

*** 

17.06.2022 

                                                 
36 Див.:   https://t.me/kirovohradskaODA/711 
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Інтернет-видання "БУГ" 

http://bug.org.ua/news/novovolynsk/zhytlo-dlya-pereselencziv-u-

novovolynsku-prodovzhuyut-remontuvaty-budynochky-v-prykordonnyku-

671822/ 

Житло для переселенців: у Нововолинську продовжують 

ремонтувати будиночки в «Прикордоннику» 

В Нововолинському таборі «Прикордонник» замінили дахи, 

електромережу, двері та вікна. Половина будиночків уже готові прийняти 

переселенців на літній період. До кінця місяця планують завершити всі 

роботи.  

Працювати непросто, адже не можуть провести всі платежі,  повідомляє 

міський голова Борис Карпус у своєму фейсбуці37. 

«Дякую підприємцям, які йдуть назустріч, дають будматеріали в борг. 

Поки триває війна, маємо бути готовими до нової хвилі переселенців і мати 

вільне житло», – йдеться в повідомленні. 

 

*** 

АНОНС 

Громадський Простір 

https://www.prostir.ua/event/forum-sylni-razom-humanitarna-intehratsijna-

ta-ekonomichna-pidtrymka-vpo-ukrajiny/ 

Форум “Сильні разом – гуманітарна, інтеграційна та економічна 

підтримка ВПО України” 

Початок: 18.06.2022 о 09:00 

Закінчення: 18.06.2022 о 19:00 

Адреса: Стрийська 29а, Львів, Львівська, Україна 

Місце: Центр Шептицького 

БО “Українська освітня платформа” та Інститут лідерства та 

управління УКУ E-mail: communication@ukredu.org 

 

Сильні разом –  форум для організацій, що підтримують ВПО 

“Сильні разом – гуманітарна, інтеграційна та економічна підтримка 

ВПО України” – майданчик, що об’єднує тих, хто з перших днів 

повномасштабного вторгнення росії в Україну підтримує внутрішньо 

переміщених осіб, організації та бізнес. 

Форум відбуватиметься одночасно на трьох майданчиках:  

Гуманітарні ініціативи України для внутрішньо переміщених осіб 

Принципи та перспективи інтеграції внутрішньо переміщених осіб у 

громади 

ВПО – підсилення для громади: працевлаштування, релокація бізнесу, 

розвиток лідерів 

На кожному з майданчиків відбуватимуться лекції, панельна дискусія та 

знайомство з організаціями у форматі швидких презентацій. 

                                                 
37 Див.:   https://www.facebook.com/karpus.borys/videos/968002833959985 



132 

 

Також на кожному з майданчиків учасники та учасниці  зможуть 

долучитись до робочих груп та в супроводі фасилітаторів дискутуватимуть та 

напрацьовуватимуть спільні принципи допомоги внутрішньо переміщеним 

особам. 

Для тих, хто не зможе долучитись до форуму у Львові, організатори 

проводитимуть онлайн-трансляції на своїх сторінках у соціальних мережах 

Фейсбук та інстаграм.  

Детальна інформація – https://cutt.ly/VJKJ5Vz 

Реєстраційна форма для участі у форумі запосиланням – 

https://cutt.ly/SJKJKvg. Благодійний внесок учасника форуму – 200 грн 

(вноситься безпосередньо при реєстрації на форумі). 

Захід відбудеться 18 червня 2022 року у Центрі Митрополита Андрея 

Шептицького УКУ (вул.Стрийська, 29А). Для реєстрації заповніть, будь 

ласка, форму за посиланням 

Організатори форуму – Благодійна організація “Українська освітня 

платформа” та Інститут лідерства та управління Українського 

католицького університету  

 

 

 


