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ОФІЦІЙНА ІНФОРМАЦІЯ  

Центральні органи влади 

 
 

27.06.2022 

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини 

https://www.ombudsman.gov.ua/news_details/monitoring-doderzhannya-

prava-vpo-na-nalezhnij-soczahist-departamentom-socialnogo-zahistu-

naselennya-poltavskoyi-ova 

Моніторинг додержання права ВПО на належний соцзахист 

Департаментом соціального захисту населення Полтавської ОВА 

Працівники Департаменту моніторингу рівних прав і свобод 

продовжують здійснювати моніторинг забезпечення права внутрішньо 

переміщених осіб (далі – ВПО) на належний соціальний захист. 

Під час безвиїзної перевірки Департаменту соціального захисту 

населення Полтавської обласної військової адміністрації (далі – 

Департамент) досліджено питання соціального захисту ВПО, забезпечення 

тимчасовим житлом, гуманітарною допомогою тощо. 

За результатами безвиїзної перевірки встановлено: 

Після 24 лютого 2022 року 186 730 осіб перемістилось до Полтавської 

області, з них: 186 730 осіб з інвалідністю, 7 496 дітей віком до 18 років,       

36 097 пенсіонерів. 

Станом на 13.06.2022, на обліку в Департаменті перебувало 209 386 

ВПО. 

Допомогу на проживання ВПО, відповідно до постанови Кабінету 

Міністрів України від 25.03.2022 № 332 «Деякі питання виплати 

допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам», призначено 

133,5 тисячам сімей ВПО (з урахуванням дітей) на загальну суму 966,6 

мільйонів гривень. 

За фактичним місцем проживання 752 внутрішньо переміщені сім’ї 

отримують державні допомоги, в тому числі: допомогу малозабезпеченим 

сім’ям – 105 сімей, на дітей одиноким матерям – 58 сімей, при народженні 

дитини – 130 сімей, інші види допомог - 410 сімей. 

Слід зазначити, що до 30.04.2022 р. управліннями соціального захисту 

області опрацьовано 127072 заяв ВПО для призначення допомоги на 

проживання, з них призначено допомогу 126713 ВПО. 

Станом на 24.06.2022, на контролі Департаменту перебувало 359 заяв 

ВПО, які подані через Портал Дія та надійшли з некоректними даними, 

зокрема невірний розподіл між управліннями соціального захисту населення 

згідно з територіальністю, не завантажені дані щодо неповнолітніх дітей, 

заяви на призначення допомоги надійшли без довідки ВПО. 



3 
 

В області на базі закладів дошкільної освіти,загальної середньої, 

професійної (професійно-технічної) освіти проживають 3 763 ВПО. У 

гуртожитках закладів професійної (професійно-технічної), фахової, 

передвищої, вищої освіти проживає 4 620 ВПО. 

Крім того, в межах програми «Прихисток» в області розміщено      

32,4 тисячі ВПО. 

У кожній територіальній громаді обласною військовою 

адміністрацією організовано надання гуманітарної допомоги ВПО, зокрема 

одягу, продуктів харчування, засобів гігієни, медикаменти тощо. Через 

гуманітарні штаби видано 149 129 продуктових наборів. 

Враховуючи те, що на сьогодні 359 ВПО не призначено допомогу на 

проживання, Департаменту соціального захисту населення Полтавської 

області вказано на необхідність прискорення внесення змін до Єдиної бази 

даних ВПО, з метою поновлення права таких осіб на отримання виплат, 

гарантованих державою. 

За результатами дистанційного моніторингу підготовлено звіт та 

надано відповідні рекомендації директору Департаменту соціального 

захисту населення Полтавської області. 

 

*** 

27.06.2022 

Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих 

територій України 

https://minre.gov.ua/news/blyzko-100-mln-dolariv-budut-spryamovani-na-

vyplatu-dopomogy-vpo 

Близько 100 млн доларів будуть спрямовані на виплату допомоги 

ВПО 

Опубліковано 27 Червня 2022 року, о 16:11 

Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих 

територій України спільно із Міністерством фінансів України та 

Світовим Банком прийняли рішення про переорієнтацію проєкту «Східна 

Україна: возз’єднання, відновлення та відродження (Проєкт 3В1)». 

Кошти у сумі 99 мільйонів доларів США, які були передбачені на його 

реалізацію, спрямовані на виплату допомоги внутрішньо переміщеним 

особам в умовах воєнного стану. Допомога надійшла близько 1 мільйону 

людей (463 тис. українських сімей) протягом березня та квітня 2022 року. 

Висловлюємо вдячність нашим партнерам зі Світового Банку за 

підтримку українського Уряду в протистоянні з ворогом й сподіваємося на 

спільну реалізацію нових проєктів задля нашої перемоги та відновлення 

України. 

Зазначимо, що метою проєкту 3В було покращення транспортної 

сполучуваності та відновлення сільськогосподарської галузі на територіях 

                                                           
1 Див.:   https://www.facebook.com/Project.3R.UA 
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Луганської області. Проте, у зв’язку із повномасштабним вторгненням рф на 

територію, реалізація цього проєкту є неможливою. 

   

*** 

27.06.2022 

Міністерство соціальної політики України 

https://www.msp.gov.ua/news/21975.html 

Люди з Великим Серцем: як на Полтавщині дбають про вимушених 

переселенців 

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

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

не виняток. Зберігати стандартні соціальні послуги, підтримувати ВПО, 

працювати навіть під час окупації — 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. 

Дехто із внутрішніх переселенців, зареєстрованних у Сергіївській 

територіальній громаді на Полтавщині, виїжджали звідси до інших безпечних 

регіонів та потім знову поверталися. Пояснювали це тим, що кращого місця, 

ніж у мальовничих і привітних селах громади, не знайшли. А чотири родини 

із Сумщини та з-під Краматорська вирішили залишитися тут на постійне 

місце проживання. Уже й городи посадили. 

До речі, всі запити щодо надання земельних присадибних ділянок 

громада виконала. Полтавська обласна асоціація органів місцевого 

самоврядування  забезпечила вимушених переселенців посадковим 

матеріалом. А фермери обіцяють передати бажаючим безоплатно на 

вирощення молодняк свиней, курчат бройлерів із кормами на додачу. 

Сергіївська громада - одна з найуспішніших в області.  Протягом 

останніх кількох років вона активно розвивала соціальну сферу, тому люди , 

тікаючи від війни, вибирають її для тимчасового проживання не випадково. 

Тут, зокрема, у кожному старостаті діють сучасні фельдшерсько-акушерські 

пункти, де можна пройти медичні обстеження на новітній апаратурі. 

Працюють пекарня, сироварня, сушильні, столярний цех та інші 

виробництва, які потребують робочих рук. 

— Внутрішньо переміщених осіб громада оточила особливою 

турботою, — говорить директорка центру надання соціальних послуг пані 

Олександра.  — Ми розселили їх безоплатно у добротних хатах, кількох 

бажаючих влаштували на роботу в комунальне господарство. Двом медикам, 

які працюють у Гадячі й користуються пасажирським автобусом, надали 

пільги на проїзд. 210 людей отримали від ТГ матеріальну допомогу по            

1 тисячі гривень на домогосподарство і по 500 гривень на людину. Загалом ці 

видатки становлять 170 тисяч гривень. 
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Гуманітарна допомога роздається раз на два тижні. У пакети з 

натуральною допомогою для внутрішньо переміщених осіб мешканці 

громади вкладають олію й борошно, виготовлені з соняшника та пшениці, що 

поставляють у місцеві переробні цехи сільські підприємці. Фасувати 

продукцію сходиться ледь не півсела, і це дуже згуртовує людей. 

 

*** 

27.06.2022 

Міністерство освіти і науки України 

https://mon.gov.ua/ua/news/polsha-prodovzhuvatime-nadavati-osvitni-

poslugi-vimusheno-evakujovanim-gromadyanam-ukrayini 

ПОЛЬЩА ПРОДОВЖУВАТИМЕ НАДАВАТИ ОСВІТНІ ПОСЛУГИ 

ВИМУШЕНО ЕВАКУЙОВАНИМ ГРОМАДЯНАМ УКРАЇНИ 

Перший заступник Міністра освіти і науки Андрій Вітренко та 

заступниця Міністра Віра Рогова провели онлайн-зустріч із державним 

секретарем Міністерства освіти і науки Республіки Польща, 

уповноваженим уряду з питань розвитку та інтернаціоналізації 

Томашем Жимковським. 

У ході зустрічі сторони обговорили питання опрацювання проєктів 

міжнародних договорів, що перебувають на розгляді польської сторони, а 

також організацію національного мультипредметного тесту для українських 

вступників, які вимушено перебувають у Республіці Польща. 

Насамперед Томаш Жимковський запевнив в абсолютній солідарності 

з Україною та готовності й надалі сприяти отриманню освіти вимушено 

евакуйованих громадян України. Він поінформував про створення належних 

умов для проведення НМТ у Республіці Польща та місця проведення 

тестування. 

Крім того, під час зустрічі було обговорено питання забезпечення 

освітніх потреб польської національної меншини в Україні та української 

національної меншини в Республіці Польща. 

Сторони також домовилися прискорити опрацювання проєктів 

міжнародних угод… 

 

*** 

28.06.2022 

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини 

https://www.ombudsman.gov.ua/news_details/monitoring-doderzhannya-

prav-vpo-upravlinnyam-socialnogo-zahistu-naselennya-mirgorodskoyi-miskoyi-

radi-poltavskoyi-oblasti 

Моніторинг додержання прав ВПО Управлінням соціального 

захисту населення Миргородської міської ради Полтавської області 
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Департаментом моніторингу рівних прав і свобод проведено 

безвиїзну перевірку Управління соціального захисту населення 

Миргородської міської ради Полтавської області (далі – Управління) щодо 

додержання соціальних прав внутрішньо переміщених осіб (далі - ВПО). 

Станом на 22.06.2022 в Миргородській міській територіальній громаді 

(далі – Миргородська МТГ) на обліку як ВПО перебуває 9512 осіб (з 

них дітей віком до 18 років - 1942 особи, 488 осіб з інвалідністю, 2807 осіб 

пенсійного віку). До 24.02.2022 на обліку як ВПО перебували 2018 осіб. 

Станом на 22.06.2022 заяви на отримання допомоги на проживання 

ВПО подали 6236 осіб, з них 5967 ВПО призначено допомогу на проживання 

відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 25.03.2022 № 332 

«Деякі питання виплати допомоги на проживання внутрішньо 

переміщеним особам» (далі – Постанова № 332). 

181 особі, які були зареєстровані як ВПО до 24.02.2022 та станом на      

1 березня 2022 р. отримували щомісячну адресну допомогу внутрішньо 

переміщеним особам для покриття витрат на проживання, проведено 

перерахунок допомоги на проживання з березня 2022 року відповідно до 

Постанови № 332. 

У 99 випадках Управлінням відмовлено заявникам у призначенні 

допомоги, з них у 34 випадках, коли задеклароване/зареєстроване місце 

проживання заявника розташоване поза межами території адміністративно-

територіальної одиниці, на якій проводяться бойові дії, і такі особи не надали 

інформації для підтвердження факту проживання на території 

адміністративно-територіальної одиниці, на якій проводилися бойові дії; 

у 65 зверненнях, якщо територія, з якої відбулось переміщення 

заявника, не зарахована до Переліку територіальних громад, які розташовані 

в районі проведення воєнних (бойових) дій, або які перебувають у 

тимчасовій окупації, оточенні (блокуванні). 

Впродовж червня 2022 року до Управління надійшло 18 звернень від 

ВПО щодо неотримання в травні 2022 року допомоги на проживання ВПО. 

Інформацією щодо загальної чисельності осіб, які не отримали допомогу на 

проживання ВПО, Управління не володіє. 

З метою забезпечення ВПО тимчасовим житлом в Миргородській МТГ 

на базі 2 закладів освіти організовано 200 місць для проживання ВПО. На 

сьогодні там проживає 140 осіб. 

Фонд житла для тимчасового проживання у Миргородській МТГ 

відсутній. 

Миргородською міською радою створено гуманітарний штаб, який 

працює не на постійній основі, а у разі надходження до громади благодійної 

(гуманітарної допомоги). 

ВПО забезпечуються харчами, засобами гігієни, одягом, дитячим 

харчуванням та товарами першої необхідності. Періодичність видачі 

гуманітарної допомоги залежить від виду і кількості отриманої громадою 
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благодійної допомоги (засоби гігієни та дитяче харчування видається 

неодноразово, а згідно зі зверненнями; ковдри та постільна білизна – 1 раз). 

Складнощі, які впродовж березня-квітня 2022 року виникали в роботі 

Єдиної інформаційної бази даних ВПО, були пов’язані з великим 

навантаженням на електронну систему. 

За результатами перевірки Управлінню соціального захисту 

населення буде направлено звіт із відповідними рекомендаціями для вжиття 

заходів реагування». 

 

*** 

28.06.2022 

Урядовий портал 

https://www.kmu.gov.ua/news/uryad-viplativ-blizko-172-milyarda-griven-

dopomogi-na-prozhivannya-23-miljonam-vnutrishno-peremishchenih-osib 

Уряд виплатив близько 17,2 мільярда гривень допомоги на 

проживання 2,3 мільйонам внутрішньо переміщених осіб 

Міністерство соціальної політики України, опубліковано 28 червня 

2022 року о 10:28 

Міністр соціальної політики України Марина Лазебна повідомила, 

що Мінсоцполітики спрямувало наступний транш обсягом майже                

6,2 мільярда гривень на виплату допомоги на проживання внутрішньо 

переміщеним особам. 

В результаті, Уряд загалом виплатив близько 17,2 мільярда гривень 

майже 2,3 мільйонам людей, які були вимушені переміститись із зон 

активних бойових дій всередині країни. 

Нагадуємо що відповідно до рішення Уряду допомога на проживання 

внутрішньо переміщеним особам надається в наступних розмірах: 

для осіб з інвалідністю та дітей — 3 000 гривень; 

для інших осіб — 2 000 гривень. 

Допомога надається внутрішньо переміщеним особам, які 

перемістилися з тимчасово окупованої території Автономної Республіки 

Крим і м. Севастополя, а також територіальних громад, що розташовані в 

районі проведення воєнних дій або які перебувають в тимчасовій окупації, 

оточенні (блокуванні). 

Також допомога виплачується внутрішньо переміщеним особам, у 

яких житло зруйноване або непридатне для проживання внаслідок 

пошкодження і які подали до 20 травня 2022 р. заявку на відшкодування 

відповідних втрат, зокрема через Єдиний державний вебпортал електронних 

послуг, або подали документальне підтвердження від органів місцевого 

самоврядування факту пошкодження/знищення нерухомого майна внаслідок 

бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених військовою 

агресією. 
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Отримана допомога на проживання не оподатковується податком на 

доходи фізичних осіб та не враховується при обчисленні сукупного доходу 

домогосподарства під час призначення інших видів соціальної допомоги. 

 

*** 

28.06.2022 

Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих 

територій України 

https://minre.gov.ua/news/uryad-stvoryv-posadu-upovnovazhenogo-z-

pytan-vnutrishno-peremishchenyh-osib 

Уряд створив посаду Уповноваженого з питань внутрішньо 

переміщених осіб 

Опубліковано 28 Червня 2022 року, о 20:05 

Після повномасштабного російського вторгнення майже третина 

українців були вимушені покинути свої домівки - Держава реагує на це, 

створюючи інституційні засади для допомоги внутрішньо переміщеним 

особам.   

28 червня Уряд підтримав пропозицію Мінреінтеграції щодо 

запровадження посади Уповноваженого з питань ВПО — ключової 

посадової особи в державі, яка захищає права переміщених громадян.   

Уповноважений матиме статус заступника Міністра з питань 

реінтеграції тимчасово окупованих територій України та координуватиме 

формування і реалізацію державної політики щодо внутрішнього 

переміщення.  

Найближчим часом відбудеться призначення Уповноваженого.  

Нагадуємо, що з будь-яких кризових питань можна звертатись на 

гарячу лінію Мінреінтеграції - 1548. 
   

*** 

28.06.2022 

Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих 

територій України 

https://minre.gov.ua/news/na-dopomogu-vpo-spryamovano-shche-mayzhe-

62-milyarda-gryven 

На допомогу ВПО спрямовано ще майже 6,2 мільярда гривень 

Опубліковано 28 Червня 2022 року, о 12:26 

Загалом Уряд виплатив2 близько 17,2 мільярда гривень майже               

2,3 мільйонам людей, які перемістились із зон активних бойових дій 

всередині країни. 

                                                           
2 Див.:   https://www.kmu.gov.ua/news/uryad-viplativ-blizko-172-milyarda-griven-dopomogi-na-prozhivannya-23-
miljonam-vnutrishno-peremishchenih-osib 
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Нагадуємо, що допомога на проживання внутрішньо переміщеним 

особам надається в наступних розмірах: 

для осіб з інвалідністю та дітей — 3 000 гривень; 

для інших осіб — 2 000 гривень. 

Допомога надається внутрішньо переміщеним особам, які 

перемістилися з тимчасово окупованої території АР Крим і м. Севастополя, а 

також територіальних громад, що розташовані в районі проведення воєнних 

дій або які перебувають в тимчасовій окупації, оточенні (блокуванні). 

Отримана допомога на проживання не оподатковується податком на 

доходи фізичних осіб та не враховується при обчисленні сукупного доходу 

домогосподарства під час призначення інших видів соціальної допомоги. 

 

*** 

28.06.2022 

Міністерство освіти і науки України 

https://mon.gov.ua/ua/news/kembridzhskij-universitet-nadast-pidtrimku-

peremishenim-ukrayincyam 

КЕМБРИДЖСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ НАДАСТЬ ПІДТРИМКУ 

ПЕРЕМІЩЕНИМ УКРАЇНЦЯМ 

Кембриджський університет запустив пакет підтримки3 для 

студентів і науковців, які змінили місце проживання внаслідок російської 

агресії в Україні. 

Проректор закладу Стівен Туп зазначив, що ініціативу було 

розроблено в партнерстві з українськими університетами та Урядом України. 

«Від початку вторгнення університет співпрацює з лідерами освіти в 

Україні, щоб підтримати вчених і студентів, чиє життя було розірвано 

гуманітарною трагедією. Від онлайн-ресурсів, що одразу стали доступними 

для переміщених українських студентів, до всеосяжного пакету підтримки. 

Наша спільнота готова робити все можливе, щоб підтримати Україну в 

умовах війни», – зазначив професор Туп. 

Фонд допомоги постраждалим студентам, які наразі навчаються в 

Кембриджі, вже надає допомогу, а в межах пакету підтримки розробляються 

плани збільшення можливостей для навчання евакуйованих українських 

здобувачів освіти… 

 

*** 

29.06.2022 

IOM Ukraine 

https://ukraine.iom.int/uk/news/kilkist-povernen-zrostaye-odnak-62-mln-

lyudey-zalyshayutsya-vnutrishno-peremishchenymy 

                                                           
3 Див.:   https://www.ukraine.cam.ac.uk/ 
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Кількість повернень зростає, однак 6,2 млн людей залишаються 

внутрішньо переміщеними 

Женева – Понад 5,5 мільйона внутрішньо переміщених осіб (ВПО) 

повернулися до своїх домівок в Україні, однак загальна кількість 

внутрішньо переміщених осіб залишається високою – понад 6,2 мільйона, 

згідно з останнім звітом4 Міжнародної організації з міграції (МОМ). 

Близько половини тих, хто залишив свої домівки через війну з 24 лютого, 

тепер повернулися, особливо на північ країни та до Києва. 

Кількість повернень значно зросла – на 24% за останній місяць. 

Більшість осіб, які повернулися до своїх домівок, перебували у переміщенні 

в інших місцях в Україні, і лише 10% людей повертаються з-за кордону. 

Близько трьох четвертих із тих, хто повернувся, наразі планують 

залишатися вдома. Утім через нестабільність ситуації в Україні повернення 

може бути недовгостроковим. 

Шостий раунд загального опитування населення, проведений МОМ 

із 17 по 23 червня, показує, що найбільш нагальні потреби як переміщених, 

так і непереміщених осіб включають доступ до медичних послуг та освіти, а 

також відновлення пошкоджених будинків. Опитування МОМ засвідчило 

тривожну тенденцію: майже кожна четверта людина (23%) в Україні 

змушена була припинити вживати ліки під час війни, оскільки вони були або 

недоступними, або занадто дорогими. 

Опитування також проливає світло на ще одну тривожну ситуацію: 

доступ до освіти був особливо нестійким серед дітей у домогосподарствах 

переміщених осіб. Близько 38% сімей із дітьми 5-17 років серед 

переміщених осіб і 25% серед непереміщених заявили, що їхні діти не мають 

повноцінного доступу до освіти. Найбільш критична ситуація на Сході 

країни, де 16% домогосподарств переміщених осіб з дітьми шкільного віку 

зазначили, що взагалі не мають доступу до освіти. 

Майже 10% серед усіх респондентів і 15% серед тих, хто повернувся, 

вказали, що їхній будинок був пошкоджений війною. Відповідно зростають 

потреби у ремонтних матеріалах, особливо серед тих, хто повернувся. 

МОМ надає оперативну відповідь на зростаючі потреби в охороні 

здоров’я та житлових питаннях. Так, мобільні медичні бригади МОМ вже 

надали понад 9 000 медичних та психологічних консультацій на західній 

Україні. Більше 40 об’єктів розміщення ВПО було відремонтовано МОМ у 

Львівській, Ужгородській, Вінницькій, Чернівецькій, Івано-Франківській, 

Дніпропетровській та Полтавській областях. МОМ також планує 

довгострокові рішення щодо житла в регіонах переміщення та у 

постраждалих від війни містах, куди повертаються люди. 

Із початку війни сотні тисяч людей у 24 областях України отримали 

безпосередню допомогу від МОМ, зокрема продовольчі, непродовольчі 

товари та предмети гігієни, готівку, психосоціальну підтримку, а також 

                                                           
4 Див.:   https://displacement.iom.int/reports/zvit-pro-vnutrishne-peremischennya-v-ukraini-opituvannya-
zagalnogo-naselennya-raund-6-23 
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вчасну інформацію для запобігання торгівлі людьми, сексуальній 

експлуатації та насильству. 

Останній звіт про внутрішнє переміщення в Україні читайте тут5. 

*** 
За подальшою інформацією звертайтеся: 

У Женеві: 

Сафа Мсхелі, smsehli@iom.int  

Йоханна Бол, jbohl@iom.int  

В Україні: 

Варвара Жлуктенко, vzhluktenko@iom.int  

DTMUkraine@iom.int 

У Відні: 

Джо Лорі, jlowry@iom.int 

 

*** 

29.06.2022 

UNHCR Ukraine - Aгентство ООН у справах біженців в Україні 

https://www.unhcr.org/ua/43231-unhcr-is-launching-a-cash-assistance-

programme-for-idps-ua.html 

Грошова допомога для ВПО 

1.Інформація щодо грошової допомоги 

Агентство ООН у справах біженців проводить збір даних для 

надання своєї допомоги, у тому числі грошової, людям, які були змушені 

покинути свої домівки внаслідок воєнних дій з метою допомогти їм 

задовольнити свої нагальні потреби, зокрема, на тимчасове житло, 

харчування та предмети особистої гігієни, аби вони могли оселитися та 

відновити життя в новому місці. 

2. Критерії відповідності 

З метою забезпечення аби допомога надавалася тим, хто її більше 

потребує, УВКБ ООН в Україні застосовуватиме критеріїв вразливості, 

спрямовані на тих, кому допомога необхідна для задоволення першочергових 

потреб. Нові критерії вразливості застосовуються для тих осіб, які будуть 

реєструватися на отримання допомоги починаючи з 6 червня 2022 р. та 

включають такі категорії осіб чи сімей: 

1.Внутрішньо переміщені особи (ВПО) від 24 лютого 2022 р. 

ТА 

2.Які відноситимуться до однієї чи декількох з цих категорій: 

родина, яка має лише одного з батьків (або батько, або мати) з двома 

або більше дітьми віком до 18 років або з особами похилого віку (старше 60 

років); 

родина, яка ведеться однієї/кількома особами похилого віку або особою 

похилого віку з одним чи кількома дітьми віком до 18 років; 

                                                           
5 Див.:    https://displacement.iom.int/reports/zvit-pro-vnutrishne-peremischennya-v-ukraini-opituvannya-
zagalnogo-naselennya-raund-6-23 
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родина з однією або кількома особами з особливими потребами 

(інвалідність, хронічні захворювання, т.п.); 

прийомні сім’ї, які опікуються дітьми без супроводу та дітьми, 

розлученими з батьками (документально підтверджені); 

Не реєструвалися та не отримували грошову допомогу від інших 

організацій, в тому числі через єДопомога. 

Увага: Якщо ви були зараховані на фінансову допомогу в розмірі 

2220 грн/особа/місяць від іншого агентства ООН/гуманітарної 

організації, ви не можете бути зараховані на допомогу УВКБ ООН. Це 

один і той самий вид допомоги, який реалізують різні агентства. 
Ті ВПО, які вже надали свої дані для включення у програму грошової 

допомоги від УВКБ ООН,  отримають свої виплати за умови, що вони не 

отримували багатоцільову грошову допомогу від іншої організації. 

    3. Процес збору даних 

Починаючи з 6 червня ВПО проходитимуть співбесіду з партнером 

УВКБ ООН «Право на Захист» у центрах збору даних (адреси вказані 

нижче) з метою визначення чи відповідають вони критеріям вразливості. 

Лише ВПО, які відповідають критеріям, будуть включені у програму 

багатоцільової грошової допомоги. 

Про невідповідність критеріям вразливості особи будуть 

проінформовані співробітником партнерської організації вже після 

співбесіди у центрі збору даних. 

Навіть якщо деякі особи не відповідатимуть критеріям для отримання 

грошової допомоги, усі ВПО матимуть право на отримання безкоштовної 

юридичної та психосоціальної допомоги. 

Якщо домогосподарство/особа відповідає критеріям вразливості для 

отримання грошової допомоги, вона буде перенаправлена на збір особистих 

даних про кожного члена домогосподарства, які приїхали разом. 

Для включення у грошову допомогу домогосподарство лімітовано до 

таких членів: 

голова домогосподарства 

дружина/чоловік 

його/її діти (до 23 років) 

його/її батьки 

*його/її дідусь і бабуся, лише якщо вони перебувають на їхньому 

утриманні. В іншому випадку повинні бути зареєстровані окремо. 

Інші особи, які не є частиною цього списку, повинні бути членами 

іншого домогосподарства навіть, якщо вони живуть разом. 

Для збору даних повинні бути присутні всі члени домогосподарства. У 

випадку, якщо член сім’ї не може прийти до центру збору даних через 

обмежену мобільність, ця людина/родина буде перенаправлена на дистаційну 

реєстрацію. 

З собою потрібно мати оригінали наступних документів на кожного 

члена родини: 
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податковий номер; 

національний паспорт або інші документи, що посвідчують особу; 

довідка ВПО (за наявності); 

банківська картка головного заявника; 

свідоцтво про народження дітей (за необхідністю); 

документ, що посвідчує законну опіку над дитиною (за необхідністю); 

посвідчення/медична довідка у разі інвалідності або хронічного 

захворювання (за необхідністю). 

УВАГА: Нам не потрібен ваш код CCV (тризначний код на картці). 

Співробітники партнерських організаціій не повинні його вимагати. 
Вся надана інформація є конфіденційною і буде занесена в базу даних 

УВКБ ООН. Надаючи свої персональні дані, ви даєте згоду на передачу 

деяких даних постачальнику фінансових послуг з метою отримання 

фінансової допомоги. 

4. Сума грошової допомоги 

Сума допомоги базується на сумі прожиткового мінімуму 

прогнозованого на квітень 2022 року та становить 2220 грн. на кожного 

члена родини на місяць та покриває тримісячний період. 

5. Покриття програми 

За погодженням з урядом та гуманітарними організаціями, збір даних 

для включення у програму грошової допомоги УВКБ ООН за новими 

критеріями вразливості буде проводитися у таких областях: 

Львівська область 

Адреса: м. Львів, вул. Стрийська, 45, приміщення магазину меблів 

«Брістоль» 

Пн-Пт 09:00 – 18:00 

Телеграм-канал: https://t.me/Registration_help 

Черкаська область 

Адреса: м. Черкаси, пр. Шевченка, 460, Черкаський Національний 

Технологічний університет,  читальна зала (вхід через вул. Кобзарська) 

Пн-Пт 09:00 – 17:30 

Телеграм-канал: https://t.me/unhcr_help_cherkasy 

Кіровоградська область 

Адреса: м. Кропивницький, вул. Тараса Карпи, 85, Подільська гімназія 

№24 

Пн-Пт 09:00 – 18:00 

Телеграм-канал: https://t.me/kropyvnytslyirefugee 

Полтавська область 

Aдреса: 

м. Полтава, вул. Коваля, 3, Полтавський університет економіки і 

торгівлі 

Пн-Пт 10:00 – 18:00 

м. Кременчук, вул. Єднання України, 9, ЦНАП 

Пн-Пт 10:00 – 17:00 
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Телеграм-канал: https://t.me/unhcr_help_poltava 

Дніпропетровська область 

Aдреса: м. Дніпро, вул. Старокозацька, 38, поряд із Укрексімбанком, 

вхід з двору 

Пн-Пт 09:00 – 17:00 

Телеграм-канал: https://t.me/unhcr_help_dnipro 

6. Спосіб виплати 

Вся сума відразу за 3 місяці буде перерахована голові 

домогосподарства (визначеного при реєстрації на допомогу) одним з таких 

шляхів: 

Шляхом переказу на банківський рахунок через фінансову установу 

Rapyd. 

Ви отримаєте таке sms-повідомлення про зарахування коштів: 

Вам надійшов переказ від УВКБ ООН у розмірі ХХХХ грн. Більше 

інформації за посиланням https://bit.ly/3vdWVAX або гарячою лінією 0 800 

307 711. 

Через Укрпошту для тих сімей, які не мають банківського рахунку. 

Перелік відділень Укрпошти доступний тут6. Для отримання платежу 

необхідно прийти до відділення Укрпошти та пред’явити оригінал 

документу, що посвідчує особу; 

Ви отримаєте таке sms-повідомлення про отримання переказу: 

 

Отримайте терміновий переказ УВКБ ООН № {XXXXXXXXXX} на 

суму {XXXX,XX} грн у відділенні зв’язку із переліку https://bit.ly/term-

perekaz.  Більше інформації про допомогу 0800307711 (латинськими 

літерами). 

 

7. Очищення/корегування даних 

Протягом червня-липня 2022 р. у разі необхідності, тих осіб, які вже 

були зараховані у грошову допомогу УВКБ ООН, будуть контактувати 

партнери УВКБ ООН Міжнародний фонд охорони здоров’я та довкілля 

«Регіон Карпат» NEEKA, ГО «Неємія», ГО «Крим СОС» та БФ «Право на 

Захист» для перевірки, підтвердження чи корегування даних, щоб 

переконатися, що Ваша інформація є актуальною, і ми могли зробити переказ 

на правильний банківський рахунок або особам. 

8. Механізм скарг і відповідей 

                                                           
6 Див.:   https://login.microsoftonline.com/e5c37981-6664-4134-8a0c-
6543d2af80be/oauth2/authorize?client_id=00000003-0000-0ff1-ce00-
000000000000&response_mode=form_post&protectedtoken=true&response_type=code%20id_token&resource=
00000003-0000-0ff1-ce00-
000000000000&scope=openid&nonce=6EE2A3B822646D9FC013A7085E5C751442FF0916B8285771-
507DA86508C7242391C792F39826CDFD2A970A2601558FE92394C4B4426D47A2&redirect_uri=https%3A%2F%2F
unhcr365-
my.sharepoint.com%2F_forms%2Fdefault.aspx&state=OD0w&claims=%7B%22id_token%22%3A%7B%22xms_cc%
22%3A%7B%22values%22%3A%5B%22CP1%22%5D%7D%7D%7D&wsucxt=1&cobrandid=11bd8083-87e0-41b5-
bb78-0bc43c8a8e8a&client-request-id=76774ca0-00d1-4000-9756-6fef7a91774f 
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Якщо у Вас виникли запитання щодо допомоги УВКБ ООН, або у Вас 

є відгук, пропозиція чи скарга щодо роботи УВКБ ООН та/або персоналу 

партнерської організації, Ви можете дзвонити на гарячу лінію УВКБ ООН за 

номером: 0800307711. 

9. Запобігання сексуального насильства та експлуатації 

УВКБ ООН має нульову терпимість до сексуальної експлуатації або 

сексуального насильства. Конфіденційно повідомляйте про будь-яку 

неналежну поведінку персоналу за номером гарячої лінії 0800307711 або на 

електронну адресу Генерального Інспектора УВКБ ООН 

inspector@unhcr.org. 

10. Контакти для запитів щодо грошової допомоги 

Гаряча лінія УВКБ ООН 0800307711 

Електронна адреса unhcrukraine.cash@gmail.com 

Для інформації щодо локацій: https://t.me/IDPhelp 

 

*** 

29.06.2022 

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини 

https://www.ombudsman.gov.ua/news_details/monitoring-doderzhannya-

prav-vpo-upravlinnyam-praci-ta-socialnogo-zahistu-naselennya-mogiliv-

podilskoyi-miskoyi-radi-vinnickoyi-oblasti 

Моніторинг додержання прав ВПО Управлінням праці та 

соціального захисту населення Могилів-Подільської міської ради 

Вінницької області 

Департаментом моніторингу рівних прав і свобод Секретаріату 

Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини здійснено 

безвиїзну перевірку Управління праці та соціального захисту населення 

Могилів-Подільської міської ради Вінницької області (далі – управління) 

щодо додержання соціальних прав внутрішньо переміщених осіб (далі - 

ВПО). 

Під час моніторингу встановлено, що у Могилів-Подільській міській 

територіальній громаді до 24.02.2022 проживало 79 ВПО, на сьогодні 

обліковується  5 600 ВПО. Разом з тим 902 особи були зняті з обліку у 

зв’язку з виїздом з території громади. 

Станом на 28.06.2022 на підставі поданих заяв 5 023 ВПО призначено 

допомогу на проживання згідно з Порядком надання допомоги на 

проживання внутрішньо переміщеним особам, затвердженим постановою 

Кабінету Міністрів України від 25.03.2022 № 332 (далі – постанова № 

332). При цьому у 110 випадках працівниками управління виявлено 

дублювання звернень про отримання допомоги як через портал «Дія», так і 

безпосередньо при особистому зверненні до управління. 

Із загальної чисельності ВПО 42 особам призначено інші види 

допомог, зокрема 14 осіб – допомогу при народженні дитини, 10 осіб – 
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пакунок малюка, 5 осіб – допомогу малозабезпеченим сім’ям, 3 особам 

виплачується допомога на дітей одинокій матері тощо. 

Також встановлено, що існує системна проблема із затримкою виплати 

допомоги ВПО. На гарячу лінію управління надійшло 15 звернень від ВПО 

щодо невиплати допомоги. Інформацією щодо загальної кількості осіб, які не 

отримали допомогу на проживання ВПО, управління не володіє. 

Для забезпечення ВПО тимчасовим житлом у Могилів-Подільській 

міській територіальній громаді на базі навчальних закладів та гуртожитку 

було організовано місця для розміщення ВПО. Наразі у закладах проживає 

161 внутрішньо переміщена особа. 

Оскільки умови для тривалого проживання ВПО в місцях тимчасового 

поселення відсутні, питання щодо забезпечення цих осіб житлом 

залишається відкритим. 

Могилів-Подільською міською радою створено гуманітарний штаб, 

де ВПО забезпечуються харчами, засобами гігієни, одягом, дитячим 

харчуванням та товарами першої необхідності. Періодичність видачі 

гуманітарної допомоги залежить від виду і кількості отриманої громадою 

благодійної допомоги. 

За результатами перевірки управлінню буде направлено звіт із 

відповідними рекомендаціями. 

 

 

                                                      *** 

29.06.2022 

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини 

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

ta-chergovosti-zaselennya-v-zhitlo-dlya-timchasovogo-prozhivannya-vnutrishno-

peremishchenih-osib 

Роз’яснення щодо порядку та черговості заселення в житло для 

тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб 

Постановою Кабінету Міністрів України від 29.04.2022 № 495 

«Деякі заходи з формування фондів житла, призначеного для 

тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб» затверджено 

Порядок формування фондів житла, призначеного для тимчасового 

проживання, обліку та надання такого житла для тимчасового 

проживання внутрішньо переміщених осіб (далі – Порядок). 

Порядок визначає умови формування фондів житла, призначеного для 

тимчасового проживання, обліку та надання такого житла для тимчасового 

проживання внутрішньо переміщених осіб. 

Фонд житла, призначеного для тимчасового проживання внутрішньо 

переміщених осіб (далі - фонд), формується сільськими, селищними, 

міськими радами або уповноваженими ними органами (далі - уповноважені 

органи). 
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До фонду можуть бути включені тільки вільні житлові приміщення. 

Житлові приміщення з фонду не підлягають приватизації, обміну та поділу, 

передачі їх у піднайм, використанню для вселення до них інших осіб. 

Контроль за цільовим використанням фонду та його утриманням, 

технічною експлуатацією та ремонтом здійснює балансоутримувач будинку 

(приміщення). 

Внутрішньо переміщеній особі та членам її сім’ї безоплатно надається 

житлове приміщення (в розмірі не менш як 6 кв. метрів на одну особу) з 

фонду за місцем фактичного проживання/перебування в межах території 

уповноважених органів. 

Першочергове право на забезпечення житловим приміщенням з 

фонду мають: 

багатодітні сім’ї; сім’ї з дітьми; вагітні жінки; особи, які втратили 

працездатність; особи пенсійного віку з числа тих, житло яких було 

зруйновано або стало непридатним для проживання внаслідок збройної 

агресії російської федерації. 

Подання заяви для взяття на облік 

Внутрішньо переміщеною особою для взяття на облік громадян, які 

потребують житла для тимчасового проживання, подається заява (за формою 

згідно з додатком 1 із підписами всіх повнолітніх членів сім’ї) до 

уповноваженого органу, у межах території якого вони перебувають на обліку 

в Єдиній інформаційній базі даних про внутрішньо переміщених осіб. 

До заяви додаються: 

1) копії документів, що посвідчують особу та підтверджують 

громадянство України ( паспорт громадянина України, посвідчення водія, 

тощо). 

2) копія довідки внутрішньо переміщеної особи про взяття на облік в 

Єдиній інформаційній базі даних про внутрішньо переміщених осіб та 

копії відповідних довідок членів сім’ї (за наявності); 

3) копії документів, виданих органами державної реєстрації актів 

цивільного стану або судом, що підтверджують родинні відносини заявника 

та всіх членів його сім’ї (свідоцтво про народження, свідоцтво про шлюб, 

посвідчення опікуна або піклувальника тощо); 

4) копія реєстраційного номера облікової картки платника податків (не 

надається фізичними особами, які через свої релігійні переконання 

відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки 

платника податків, повідомили про це відповідному територіальному органу 

ДФС і мають відмітку в паспорті громадянина України); 

5) копії документів, що підтверджують підстави пріоритетності в 

наданні внутрішньо переміщеним особам житлових приміщень із фонду. 

Факт знищення або пошкодження житла, яке призвело до 

неможливості його використання за призначенням, підтверджується 

особистою заявою заявника та членів його сім’ї. 
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На кожну внутрішньо переміщену особу або сім’ю, яка потребує 

надання житлового приміщення з фонду, заводиться облікова справа, якій 

присвоюється номер, за яким здійснюється її ідентифікація. 

Рішення про взяття внутрішньо переміщеної особи на облік громадян, 

що потребують житла для тимчасового проживання, або про відмову у взятті 

на такий облік приймається уповноваженим органом протягом одного 

робочого дня після подання відповідної заяви. 

Підставами для відмови є: 

неподання необхідного пакета документів, крім випадків, коли такі 

документи були знищені або пошкоджені, що підтверджується відповідною 

заявою громадянина; подання документів, що містять недостовірні відомості. 

Підставами для зняття внутрішньо переміщеної особи з обліку є: 

заява внутрішньо переміщеної особи про зняття з обліку; зміна 

особою місця проживання; скасування дії довідки про взяття на облік 

внутрішньо переміщеної особи за наявності підстав, передбачених 

частиною першою статті 12 Закону України «Про забезпечення прав і 

свобод внутрішньо переміщених осіб»; 

неотримання протягом 30 календарних днів без поважних причин 

ордера на вселення в житлове приміщення або неповідомлення протягом 

цього самого строку про поважні причини, що не дають їй можливості 

отримати ордер на вселення в житлове приміщення; 

подання завідомо недостовірних відомостей, що є підставою для взяття 

внутрішньо переміщеної особи на облік громадян, що потребують житла 

для тимчасового проживання. 

У разі надходження до фонду житлових приміщень, придатних для 

надання в тимчасове користування внутрішньо переміщеним особам та 

членам їх сімей, відповідний уповноважений орган протягом трьох робочих 

днів з дня надходження такого житла зобов’язаний прийняти рішення 

про надання житла внутрішньо переміщеним особам. 

Пріоритетність: Визначення осіб, яким будуть надані житлові 

приміщення з фонду, здійснюється уповноваженим органом за результатами 

нарахування балів за бальною системою оцінювання потреби в житлі для 

внутрішньо переміщених осіб, визначеною Порядком. 

Надання внутрішньо переміщеним особам житлових приміщень із 

фонду визначається за кількістю балів, що набере внутрішньо переміщена 

особа/сім’я, за такою системою нарахування балів: 

1) пріоритетні критерії (нараховуються на сім’ю за найвищим 

показником): сім’ї з трьома і більше дітьми - 27 балів; сім’ї з двома дітьми - 

26 балів; сім’ї з однією дитиною - 25 балів; сім’ї, у складі яких є вагітні 

жінки, - 24 бали; сім’ї, у складі яких є особи, які втратили працездатність, - 

23 бали; сім’ї, у складі яких є особи пенсійного віку, - 22 бали; 

2) загальні критерії (нараховуються за наявності підстав): 

сім’ї з дітьми, один із батьків яких загинув (зник безвісти) під час 

збройної агресії рф - 3 бали на сім’ю; 
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сім’ї загиблих (померлих) ветеранів війни, визначені абзацом першим 

пункту 1 статті 10, та сім’ї загиблих (померлих) захисників і захисниць 

України, визначені статтею 10-1 Закону України “Про статус ветеранів війни, 

гарантії їх соціального захисту”, у складі яких є внутрішньо переміщені 

особи, - 2 бали на сім’ю; 

внутрішньо переміщені особи з числа осіб, які належать до осіб з 

інвалідністю внаслідок війни, визначених у пунктах 11-15 частини другої 

статті 7 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їхнього 

соціального захисту», та члени їх сімей - 1 бал на особу; 

наявність у складі сім’ї дитини, якій надано статус постраждалої 

внаслідок воєнних дій та збройного конфлікту, - 2 бали на кожну дитину; 

сім’ї з дітьми з інвалідністю - 3 бали на кожну дитину; багатодітні сім’ї 

- 2 бали на сім’ю; 

неповні сім’ї з дітьми, де мати чи батько виховують їх самостійно, - 2 

бали на сім’ю; 

сім’ї, у складі яких є непрацездатні особи, - 2 бали на сім’ю; 

наявність у складі сім’ї осіб, які мають рідкісні (орфанні) захворювання 

за переліком рідкісних (орфанних) захворювань, що призводять до 

скорочення тривалості життя хворих або їхньої інвалідизації та для яких 

існують визнані методи лікування, затверджені наказом МОЗ від 27 жовтня 

2014 р. № 778 

«Про затвердження переліку рідкісних (орфанних) захворювань», - 2 

бали на сім’ю; 

особи з інвалідністю I і II групи з числа внутрішньо переміщених осіб 

- 2 бали на особу; 

сім’ї, у складі яких є особи, постраждалі внаслідок Чорнобильської 

катастрофи (категорії 1 і 2), - 2 бали на сім’ю; 

особи, відзначені державними нагородами за безпосередню участь в 

Антитерористичній операції, здійсненні заходів із забезпечення національної 

безпеки і оборони, відсічі та стримування збройної агресії російської 

федерації, - 1 бал за одну нагороду; сім’ї, які мають клопотання щодо 

потреби в забезпеченні житлом для тимчасового проживання від 

підприємства, установи, організації в галузі науки, охорони здоров’я, освіти, 

культури та фізичної культури і спорту щодо спеціаліста з числа внутрішньо 

переміщених осіб, який є висококваліфікованим фахівцем у відповідній 

галузі, - 2 бали на сім’ю; особи, уповноважені на виконання функцій держави 

або органів місцевого самоврядування з числа внутрішньо переміщених 

осіб, - 3 бали на особу. 

Рішенням уповноваженого органу може бути затверджений перелік 

додаткових загальних критеріїв, загальна кількість балів за якими може 

становити не більше 20 балів на сім’ю. 

У разі рівної кількості балів пріоритет на отримання житлових 

приміщень із фонду має особа, заява якої була зареєстрована раніше за 

часом. 
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Після вселення в житлове приміщення з фонду внутрішньо 

переміщена особа здає ордер балансоутримувачу будинку (приміщення). 

Житлові приміщення з фонду безоплатно надаються внутрішньо 

переміщеним особам та членам їхніх сімей у тимчасове користування на 

строк до одного року з можливістю продовження на наступний строк у разі 

відсутності змін у їх статусі та якщо вони не набули іншого місця 

проживання. 

Після закінчення встановленого строку тимчасового проживання та 

наявності змін, внутрішньо переміщені особи зобов’язані звільнити надане 

житлове приміщення. 

Важливо: Договір користування укладається після видачі ордера на 

житлове приміщення з фонду між уповноваженим органом або 

уповноваженою ним особою та внутрішньо переміщеною особою, якій 

надається в тимчасове користування житлове приміщення. 

Ордер і договір користування є підставою для вселення в житлове 

приміщення з фонду і користування таким житловим приміщенням на 

договірних умовах. Строк проживання розраховується з дати підписання 

договору користування. 

Внутрішньо переміщені особи, яким надане житлове приміщення з 

фонду, не мають права приватизувати, обмінювати та здійснювати поділ 

такого житла, використовувати для провадження підприємницької 

діяльності, здавати у піднайм або вселяти до нього інших осіб, не зазначених 

у договорі користування. 

Внутрішньо переміщена особа зобов’язана своєчасно вносити плату 

за житлово-комунальні та інші послуги. 

Підставами для ухвалення рішення про дострокове припинення 

надання житлового приміщення з фонду є: 

- отримання в користування внутрішньо переміщеною особою або 

придбання нею іншого житла (житлового приміщення); 

- скасування дії довідки про взяття на облік внутрішньо 

переміщеної особи; подання завідомо недостовірних відомостей, що стали 

підставою для 

- надання внутрішньо переміщеній особі житлового приміщення з 

фонду; 

- систематичне порушення внутрішньо переміщеною особою та/або 

членами її сім’ї правил користування житловим приміщенням з фонду; 

- приведення внутрішньо переміщеною особою та/або членами її сім’ї 

житлового приміщення з фонду в непридатний для використання стан; 

- порушення умов договору користування після застосування до 

внутрішньо переміщеної особи заходу впливу, передбаченого пунктом 38 

цього Порядку; 

- непроживання внутрішньо переміщеною особою в житловому 

приміщенні безперервно більше половини строку, на який укладено договір 

користування; 



21 
 

- зміна обставин непереборної сили, які унеможливлюють повернення 

громадянином до місця свого постійного проживання; 

- інші підстави, встановлені законом. 

Порушення внутрішньо переміщеною особою умов договору 

користування тягне за собою: 

1)  письмове попередження про порушення умов договору 

користування; 

2)  розгляд питання про дострокове припинення надання житлового 

приміщення з фонду; 

3)  подання позову до суду про виселення без надання іншого 

житлового приміщення. 

Примусове виселення внутрішньо переміщеної особи та членів її сім’ї 

із житлових приміщень фонду здійснюється лише на підставі рішення суду. 

Ознайомитися з постановою Кабінету Міністрів України від 

29.04.2022 № 495 «Деякі заходи з формування фондів житла, призначеного 

для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб» можна за 

посиланням: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/495-2022-%D0%BF#Text. 

 

                                                      *** 

30.06.2022 

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини 

https://ombudsman.gov.ua/news_details/monitoring-doderzhannya-prav-

vpo-upravlinnyam-praci-ta-socialnogo-zahistu-naselennya-vinnickoyi-rda 

Моніторинг додержання прав ВПО Управлінням праці та 

соціального захисту населення Вінницької РДА 

Головним спеціалістом Відділу регіонального представництва в 

центральних областях Секретаріату Уповноваженого Верховної Ради 

України з прав людини Ігорем Олійником здійснено моніторинговий візит 

до Управління праці та соціального захисту населення ( далі-Управління) 

Вінницької районної державної адміністрації з метою перевірки 

додержання прав внутрішньо переміщених осіб на соціальний захист в 

умовах воєнного стану. 

З початку запровадження в Україні воєнного стану з метою уникнення 

негативних наслідків збройного конфлікту до Вінницького району 

перемістилося 60 767 осіб, з яких 33 056 зареєструвалися як внутрішньо 

переміщені особи (далі-ВПО). 

Станом на 27.06.2022, в Управлінні за даними Єдиної інформаційної 

бази даних про ВПО у Вінницькому районі зареєстровано 22 964 сім’ї, в 

тому числі: 13 727 – працездатних осіб; 10 440 дітей віком до 18 років; 1250 – 

осіб з інвалідністю та 5753 особи – пенсіонери. 

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 25.03.2022 

№ 332 «Деякі питання виплати допомоги на проживання внутрішньо 

переміщеним особам», призначено та виплачено допомогу 17 754 ВПО (з 

урахуванням дітей) на загальну суму майже 144 мільйони гривень. 
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Проте понад 300 ВПО рахувалась заборгованість за березень – квітень 

2022 року, яка наразі погашена. 

Через те, що функція оформлення довідки ВПО в застосунку «Дія» 

тривалий час була недоступна, більшість осіб, які прибули з тимчасово 

окупованих територій, звертались за її оформленням безпосередньо до 

структурних підрозділів з питань соціального захисту населення РДА, що 

викликало значне навантаження на працівників та стало причиною 

складнощів у роботі Єдиної інформаційної бази даних ВПО у березні-квітні 

2022 року. 

З метою забезпечення тимчасовим житлом, внутрішньо переміщених 

осіб розміщено в закладах дошкільної освіти, загальної середньої, 

гуртожитках закладів професійної (професійно-технічної) освіти 

Вінницького району, крім цього більша частина ВПО проживає в приватному 

секторі. 

В кожній територіальній громаді організовані гуманітарні штаби, ВПО 

забезпечені продуктами харчування, засобами гігієни, одягом, дитячим 

харчуванням, медикаментами та іншими товарами першої необхідності. За 

даними Управління, видано близько 17 тис. таких пакунків. 

За результатами моніторингового візиту готується звіт з 

рекомендаціями. 

 

                                                      *** 

30.06.2022 

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини 

https://ombudsman.gov.ua/news_details/yevropejska-merezha-

ombudsmaniv-z-prav-ditini-enoc-uhvalila-zayavu-pro-zahist-prav-ditej-yaki-

vtikayut-vid-vijni-v-ukrayini 

Європейська мережа омбудсманів з прав дитини (ENOC) ухвалила 

Заяву про захист прав дітей, які втікають від війни в Україні 

З початку повномасштабного збройного нападу рф на Україну 24 

лютого 2022 року ENOC надає всебічну підтримку Україні. 

24 червня 2022 року Європейська мережа омбудсманів з прав дитини 

ухвалила Заяву про захист прав дітей, які втікають від війни в Україні. 

У Заяві зазначається, що всі діти, які постраждали від війни в Україні, 

перебувають у вразливому становищі. Вони були позбавлені своїх будинків, 

розлучені зі своїми сім'ями і змушені переживати прямі наслідки війни, 

зокрема, вибухи бомб, фізичне та сексуальне насильство. 

Рятуючись від війни, сім’ї з дітьми виїжджали до країн Європи. 

Однак за межами України родини стикнулись з певними проблемами, 

про що свідчить масове повернення українців додому. 

Це і необхідність пошуку житла, роботи, мовний бар’єр, налагодження 

побуту тощо. 
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Крім того, є групи дітей, які потребують особливої уваги та захисту у 

світлі підвищеного ризику насильства, жорстокого поводження, експлуатації 

та торгівлі людьми. Це, зокрема, діти із закладів інституційного догляду та 

виховання та діти, які прибувають до Європи без супроводу або розлучені зі 

своїми сім'ями чи опікунами. 

З метою забезпечення прав дітей, які втікають від війни в Україні, 

ENOC у своїй Заяві закликає європейські установи та всі країни прийому: 

запровадити обов’язкову, єдину, ефективну та швидку систему 

реєстрації дітей на кордонах із сусідніми державами та в усіх державах 

прийому; 

забезпечити ефективну координацію роботи між національними 

контактними пунктами в органах влади ЄС та України; 

інформувати українські дипломатичні та консульські установи про 

дітей без супроводу або розлучених дітей; 

надати пріоритет розшуку сімей з метою уникнення подальшого або 

постійного відокремлення дітей від батьків та сімей; 

забезпечити, щоб у випадку виявлення розлучених дітей опіка 

призначалася дорослому члену сім’ї, що її супроводжує, якщо це не 

суперечить найкращим інтересам дитини; 

забезпечити, щоб діти мали можливість призначення законного 

представника; 

забезпечити належне тимчасове житло та житло для довгострокового 

проживання для дітей та їхніх сімей, а також дітей без супроводу; 

надати можливість отримання належних соціальних, медичних, 

психологічних та освітніх послуг для дітей та сімей з дітьми; 

створити ефективні системи моніторингу дітей, які прибули різними 

видами транспорту, зміцнити наявні механізми передачі дітей під опіку з 

метою мінімізації ризику торгівлі дітьми та їхньої експлуатації тощо. 

З текстом Заяви можна ознайомитися за посиланням: 

https://enoc.eu/?p=4679 

 

*** 

30.06.2022 

Міністерство соціальної політики України 

https://www.msp.gov.ua/news/21989.html 

Марина Лазебна обговорила захист прав переміщених українських 

дітей, імплементацію Стамбульської конвенції та перспективи 

ратифікації Україною Гаазької конвенції з Віце-президентом 

Європейської комісії 

Марина Лазебна, Міністр соціальної політики України, під час 

візиту до Брюсселю обговорила з Дубравкою Шуїцою, Віце-президентом 

Європейської комісії, проблемні питання захисту прав українських дітей, 

які перемістились до країн Європейського Союзу, імплементацію 
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нещодавно ратифікованої Україною Стамбульської конвенції про боротьбу з 

насильством щодо жінок та домашнім насильством, а також перспективи 

ратифікації Україною Гаазької конвенції про захист дітей і співробітництво з 

питань міждержавного усиновлення. 

Марина Лазебна подякувала за надання Україні статусу кандидата в 

члени Європейського Союзу. 

Наш народ послідовно відстоює свій вибір європейських цінностей та 

європейського вектору розвитку. І підтримка наших намірів з боку країн ЄС 

надихає на більші досягнення та реформи. Зокрема, два тижні тому, Україна 

ратифікувала Конвенцію Ради Європи про запобігання насильству стосовно 

жінок і домашньому насильству та боротьбу із цими явищами, так звану 

Стамбульську конвенцію. Дискусії навколо неї в українському суспільстві 

точились більше 10 років. Але зараз ми абсолютно єдині у кожному кроці, 

який зміцнює в нашому суспільстві повагу до прав людини та рівність», - 

зазначила вона. 

Міністр окреслила проблемні питання із захистом прав переміщених 

українських дітей з вразливих категорій в окремих країнах Європейського 

Союзу та передала Віце-президенту Європейської комісії добірку випадків 

порушення прав дітей для роботи з країнами-членами ЄС щодо їх вирішення 

та попередження таких порушень в майбутньому. Марина Лазебна 

подякувала Єврокомісії за плідну співпрацю щодо активізації підписання 

країнами-членами ЄС декларацій про захист прав переміщених українських 

дітей, які як раз можуть стати запобіжниками для виникнення подібних 

проблемних ситуацій щодо дітей. 

Під час обговорення допомоги дітям, які залишились без батьківського 

піклування, сторони відмітили важливість ратифікації Україною Гаазької 

конвенції про захист дітей і співробітництво з питань міждержавного 

усиновлення для того, щоб при відновленні можливостей міжнародного 

усиновлення права дітей-сиріт в цьому процесі були надійно захищені. 

Сторони погодились, що починати реформи, необхідні для того, щоб 

пройти євроінтеграційний шлях, Україна має просто зараз, як і відбудову 

країни та подолання негативних наслідків війни для людей. Вони обговорили 

основні проекти реформ, необхідні для трансформації соціальної політики у 

новій соціальній реальності в умовах викликів війни. «Ми не збираємось 

відбудовувати ту систему соціального захисту, яка була до 

широкомасштабної війни і місцями гуртувалась ще на радянських підходах. 

Іноді руйнування – це можливість швидше збудувати нове. Тому ми 

запропонували нове бачення та конкретні кроки, як нам рухатись від 

соціального захисту до соціального добробуту і суспільства рівних 

можливостей», - прокоментувала Марина Лазебна. 
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*** 

30.06.2022 

Міністерство соціальної політики України 

https://www.msp.gov.ua/news/21993.html 

Гарантії безпечного працевлаштування, медичної та психологічної 

допомоги переміщеним українцям обговорила Марина Лазебна з 

федеральними омбудсменами Бельгії 

Марина Лазебна, Міністр соціальної політики України, під час 

візиту до Брюсселю обговорила з Жеромомо Аасом, франкомовним 

федеральним омбудсменом Бельгії, та Давідом Баелем, нідерландомовним 

федеральним омбудсменом Бельгії, гарантії безпечного працевлаштування, 

забезпечення медичною та психологічною допомогою українців, які, 

рятуючись від широкомасштабної агресії росії, перемістились до 

Королівства Бельгія. 

Наразі в Бельгії близько 48 тисяч переміщених українців 

зареєструвались та отримали підтримку в рамках тимчасового захисту. 

Близько 80% з них прихистили бельгійські родини. В рамках тимчасового 

захисту українці забезпечуються медичними послугами на рівні з 

громадянами Бельгії. Забезпечення окремим житлом є найбільшим складним 

питанням. 

Сторони обговорили ризики для переміщених українців потрапити в 

ситуацію торгівлі людьми і необхідність централізованої комунікації про 

безпечні канали працевлаштування. 

Зокрема, з цією метою на сайті федеральних омбудсменів у розділі, де 

зібрана вся корисна інформація для переміщених з України, розміщені 

контакти державних установ, які допомагають у працевлаштуванні. Прямі 

контакти з ними, без сумнівних посередників, гарантують безпечне 

працевлаштування та отримання соціальних гарантій. 

Також на сайті федеральних омбудсменів є необхідна інформація для 

тих, хто потребує психологічної допомоги, а також можливість подати скаргу 

на роботу урядових установ або порушення ними прав переміщених 

українців. 

Детальніше з інформацією, корисною для українців в Бельгії, можна 

ознайомитись за посиланням www.federalombudsman.be, в тому числі, 

українською мовою. 

Марина Лазебна подякувала федеральним омбудсменам за швидке 

реагування на потреби українців та відмітила, що наразі немає інформації 

про скарги переміщених українців на порушення їхніх прав в Бельгії. 

Сторони домовились про обмін інформацією в подальшому щодо 

дотримання прав українців державними органами в Бельгії. 
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*** 

30.06.2022 

Міністерство соціальної політики України 

https://www.msp.gov.ua/news/21994.html 

Рада ЄС ухвалила політичну заяву про захист прав дітей-

переселенців з України у контексті російської загарбницької війни проти 

України 

Мінсоцполітики вітає ухвалення Радою Європейського Союзу 

політичної заяви про захист прав дітей-переселенців з України у контексті 

Російської загарбницької війни проти України, яку розіслано державам 

членам ЄС 29 червня. 

"Ця заява Ради Європи - важлива консолідована на найвищому рівні 

позиція країн-членів щодо підходів до захисту наших переміщених дітей в 

найкращих інтересах кожної дитини. Цей документ після тривалих 

опрацювань погодив Європейський Союз для того, щоб врегулювати 

проблемні питання, які Україна виклала в проекті меморандуму про захист 

прав переміщених дітей, напрацьованому Координаційним штабом з питань 

захисту прав дитини в умовах воєнного стану. Це демонструє готовність 

ключових інституцій ЄС чути Україну та співпрацювати з Україною на 

партнерських засадах. 

А ще заява Ради ЄС важлива тим, що називає речі своїми іменами, 

визнає загарбницьку війну Росії проти України та їх руйнівний вплив на 

життя наших дітей", - прокоментувала Марина Лазебна, Міністр соціальної 

політики України. 

Приводимо повний текст декларації7 та неофіційний переклад8. 

 

                                                      *** 

01.07.2022 

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини 

https://ombudsman.gov.ua/news_details/monitoring-zabezpechennya-

upravlinnyam-socialnogo-zahistu-naselennya-beregivskoyi-rajonnoyi-

derzhavnoyi-administraciyi-zakarpatskoyi-oblasti-socialnih-prav-vpo 

Моніторинг забезпечення Управлінням соціального захисту 

населення Берегівської районної державної адміністрації Закарпатської 

області соціальних прав ВПО 

Департаментом моніторингу рівних прав і свобод Секретаріату 

Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини встановлено, що в 

Управлінні соціального захисту населення Берегівської районної 

державної адміністрації Закарпатської області (далі – управління) на 

обліку ВПО перебуває 19473 особи, з них 19108 осіб перемістилися до 

Берегівського району після 24.02.2022. 

                                                           
7 Див.:   https://www.msp.gov.ua/files/pictures/2022/Political%20Statement%20st10827.en22.pdf 
8 Завантаження з електронного ресурсу 



27 
 

Станом на 29.06.2022 на підставі поданих заяв 10954 ВПО призначено 

допомогу на проживання згідно з Порядком надання допомоги на 

проживання внутрішньо переміщеним особам, затвердженим постановою 

Кабінету Міністрів України від 25.03.2022 № 332 (далі –                

постанова № 332). Разом з тим 37 особам було відмовлено у призначенні 

допомоги у зв’язку з виключенням територій, з яких ці особи перемістилися, 

з переліку територіальних громад, де проводились бойові дії, а також 

виявленням дублювання звернень, поданих як через портал «Дія», так і 

безпосередньо до управління. 

Інші види державних допомог призначено 22 особам з числа ВПО, 

зокрема, допомогу при народженні дитини отримують 8 осіб, 4 особам 

виплачується допомога багатодітним сімʼям, державну соціальну допомогу 

особам з інвалідністю отримують 9 осіб та 1 особа – допомогу на дітей 

одинокій матері. 

Також встановлено, що існує системна проблема із затримкою виплати 

допомоги ВПО. При цьому інформацією щодо кількості ВПО, яким не 

виплачена допомога, управління не володіє. 

Для забезпечення ВПО тимчасовим житлом місцевою владою на базі 

навчальних закладів та гуртожитків було організовано 2864 місця для 

розміщення ВПО. Наразі у зазначених закладах проживає 926 ВПО, де 

створено умови для тривалого проживання. 3499 проживають у приватних 

будинках, готелях та санаторіях. Решта осіб вирішили житлове питання 

самостійно. 

Завдяки благодійній організації ВПО надається гуманітарна допомога, 

зокрема ВПО забезпечуються одягом, харчами, засобами гігієни та товарами 

першої необхідності. 

За результатами перевірки управлінню буде направлено звіт із 

відповідними рекомендаціями. 

 

                                                      *** 

01.07.2022 

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини 

https://ombudsman.gov.ua/news_details/rezultati-monitoringu-

dotrimannya-prav-ditej-z-chisla-vimushenih-pereselenciv-u-cherniveckomu-

oblasnomu-specializovanomu-budinku-ditini 

Моніторинг додержання прав дітей з числа вимушених переселенців 

у Чернівецькому обласному спеціалізованому будинку дитини 

Регіональний представник Уповноваженого Верховної Ради України 

з прав людини у Чернівецькій області Леонід Мельников з метою 

моніторингу додержання прав дітей з числа вимушено переміщених осіб в 

інституційних закладах здійснив візит до обласного комунального 

некомерційного підприємства «Чернівецький обласний спеціалізований 

будинок дитини». 
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В Чернівецькому будинку дитини під медико-соціальним захистом 

перебувають діти-сироти, діти із затримкою розумового та фізичного 

розвитку внаслідок несприятливих умов виховання, а також діти, батьки яких 

не мають можливості їх виховувати. 

На день моніторингу у закладі перебувало 54 дитини віком до 6 років 

з числа вимушено переміщених осіб з Київського міського будинку         

дитини ім. М.М.Городецького та з декількох лікарень м.Київ та м.Житомир. 

Адміністрація та персонал Чернівецького будинку дитини докладають 

значних зусиль для забезпечення у закладі належних умов перебування 

дітей з числа внутрішньо переміщених осіб. 

Стан усіх приміщень закладу, в тому числі спальних кімнат, ігрових 

кімнат, їдальні тощо перебуває на належному рівні, дотримано санітарно-

гігієнічних вимог. 

Діти, розміщені в Будинку дитини, мають можливість за потреби 

скористатися послугами штатних медичних працівників. 

В травні-червні 2022 року керівництвом Будинку дитини організовано 

медичний огляд дітей вузькими спеціалістами з отриманням необхідних 

результатів аналізів, проведення ультразвукового дослідження тощо. 

Практичний психолог Будинку дитини та незалежний психолог-

волонтер за потреби надають необхідну психологічну допомогу дітям. 

Щоденно проводиться обхід дітей особисто Генеральним директором 

Будинку дитини Людмилою Філіпець, яка спілкується з дітьми та надає 

інформацію в об’ємі, необхідному для дітей відповідного віку та стану 

здоров’я. 

В дітей є можливість спілкуватися зі своїми біологічними сім’ями (за 

наявності) як очно, так і з допомогою відеозв’язку. 

Індивідуальні потреби дітей задовольняються у повному обсязі. 

Між представниками Будинку дитини та службою у справах дітей 

Чернівецької міської ради налагоджена взаємодія, зокрема службою у 

справах дітей готувались необхідні документи для направлення окремих 

дітей з числа внутрішньо переміщених осіб до Будинку дитини, на 

постійній основі проводиться моніторинг умов перебування дітей-сиріт та 

дітей, позбавлених батьківського піклування. 

За результатами моніторингу готується відповідна документація для 

ознайомлення керівництва Чернівецького будинку дитини. 

 

 

                                                      *** 

01.07.2022 

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини 

https://ombudsman.gov.ua/news_details/monitoring-doderzhannya-prav-

vpo-na-nalezhnij-socialnij-zahist-upravlinnyam-socialnogo-zahistu-naselennya-

hmelnickoyi-rda 
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Моніторинг додержання прав ВПО на належний соціальний захист 

Управлінням соціального захисту населення Хмельницької РДА 

З метою моніторингу додержання прав внутрішньо переміщених осіб 

на соціальний захист в умовах воєнного стану, головним спеціалістом 

Відділу регіонального представництва в центральних областях 

Секретаріату Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини 

Оксаною Шейгец здійснено візит до Управління соціального захисту 

населення (далі-Управління) Хмельницької районної державної 

адміністрації 

Під час моніторингу встановлено, що у Хмельницькому районі до 

24.02.2022 року на обліку перебувало 209 внутрішньо переміщених сімей 

(далі - ВПО). За даними Єдиної інформаційної бази даних про внутрішньо 

переміщених осіб у Хмельницькому районі, з початку воєнної агресії рф, 

зареєстровано 26297 сімей, а це - 37981 особа, з них: 16086 осіб 

працездатного віку; 11855 дітей віком до 18 років; 1271 – особа з 

інвалідністю та 6413 осіб – пенсіонерів. Управлінням відмовлено 43 особам у 

призначенні допомоги у зв’язку з тим, що населені пункти, звідки 

перемістились особи, не включені до переліку населених пунктів, які 

визначені постановою Кабінету Міністрів України. 

У зв’язку із поверненням до постійного місця проживання та за заявою 

осіб прийнято рішення про скасування 1616 довідок ВПО. 

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 25.03.2022 

№ 332 «Деякі питання виплати допомоги на проживання внутрішньо 

переміщеним особам», з березня по червень 2022 нараховано 41562 ВПО 

допомогу на загальну суму біля 245319064, 6 грн. Також з’ясовано, що існує 

системна проблема із затримкою виплати допомоги ВПО, однак, 

інформацією про заборгованість по грошових виплатах ВПО Управління не 

володіє. 

Із загальної кількості зареєстрованих ВПО 839 осіб звернулися щодо 

отримання державних соціальних допомог, зокрема: 17 осіб за допомогою як 

малозабезпеченим сім’ям;  8 - допомога багатодітним сім’ям;  9 - допомога на 

дітей одинокій мaтepi; 42 - допомога при народженні дитини; 4- допомога 

особам з інвалідністю та ін. 

Через перебої в роботі програми Єдиної інформаційної бази даних 

ВПО в період березень-квітень 2022 року середня кількість звернень ВПО до 

Управління становила 7909 за день. 64 працівники Управління забезпечували 

прийом громадян, а для опрацювання даних заяв були залучені всі 

працівники Управління. Оскільки, програмний комплекс «Соціальна 

громада» та «ВПО» безперебійно працювали в нічний період, документи по 

видачі довідок працівниками вносилися з 3:00 год до 6:45 год. 

З метою забезпечення тимчасовим житлом переміщених осіб було 

розміщено в закладах дошкільної освіти, загальної середньої, в гуртожитках 

закладів професійної (професійно-технічної) освіти територіальних громад 

Хмельницького району. Також частина ВПО проживає в приватному секторі. 
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З приводу організації надання гуманітарної допомоги ВПО (одягу, 

харчів, засобів гігієни, медикаментів) Управління зазначеною інформацією 

не володіє, оскільки організацією обліку та видачі ВПО гуманітарної 

допомоги кожна громада Хмельницького району займалась самостійно. 

За результатами моніторингового візиту готується звіт з 

рекомендаціями. 

 

                                                      *** 

01.07.2022 

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини 

https://ombudsman.gov.ua/news_details/monitoring-doderzhannya-prav-

vnutrishno-peremishchenih-osib-departametom-socialnoyi-politiki-

kropivnickoyi-miskoyi-radi 

Моніторинг додержання прав внутрішньо переміщених осіб 

Департаментом соціальної політики Кропивницької міської ради 

Регіональним представником Уповноваженого Верховної Ради 

України з прав людини в Кіровоградській області Олександром Жученею 
та регіональним координатором взаємодії з громадськістю 

Уповноваженого  в Кіровоградській області Віктором Жученею, з метою 

перевірки додержання прав і свобод внутрішньо переміщених осіб, 

здійснено моніторинг Департаменту соціальної політики Кропивницької 

міської ради. 

Так, під час моніторингу встановлено, що станом на 23.06.2022 року, за 

даними Єдиної інформаційної бази даних про внутрішньо переміщених 

осіб у м. Кропивницькому на обліку перебувають 21785 осіб /14868 сімей. 

Єдина інформаційна база даних внутрішньо переміщених осіб ведеться та 

підтримується в актуальному стані. 

На території громади створено місця для компактного 

проживання/перебування внутрішньо переміщених осіб. Управлінням 

освіти Кропивницької міської ради відкрито КЗ «Кропивницький міський 

соціальний гуртожиток» на 130 місць. Також облаштовано житло у чотирьох 

закладах дошкільної освіти ДНЗ №16,35, 48 та 69 створено 720 місць. На 

момент перевірки в закладах ДНЗ проживало 169 внутрішньо-переміщених 

осіб. Додатково створена база приватного житла, яке здається в оренду. 

Люди проживають у приватному секторі та витрати на проживання 

сплачують за свій рахунок. 

Також Комунальним закладом «Центр комплексної реабілітації для 

дітей з інвалідністю Фортечної районної у місті Кропивницькому ради» та 

Кропивницьким міським соціальним гуртожитком для дітей сиріт та дітей, 

позбавлених батьківського піклування, надається гуманітарна допомога для 

внутрішньо переміщених осіб, які перебувають на території громади. 

Гуманітарна допомога передбачає як забезпечення одягом, продуктами 

харчування, так і надання різноманітних соціальних послуг (психологічної та 

юридичної консультації тощо.) 
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За результатами моніторингового візиту визначено напрями подальшої 

спільної роботи в сфері захисту прав внутрішньо переміщених осіб. 

 

                                                      *** 

01.07.2022 

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини 

https://ombudsman.gov.ua/news_details/monitoring-zabezpechennya-

velimchenskoyu-silskoyu-radoyu-kovelskogo-rajonu-volinskoyi-oblasti-zhitlom-

vpo-za-rahunok-derzhavnoyi-subvenciyi 

Моніторинг забезпечення Велимченською сільською радою 

Ковельського району Волинської області житлом ВПО за рахунок 

державної субвенції 

Департаментом моніторингу рівних прав і свобод Секретаріату 

Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини встановлено, що 

для забезпечення ВПО житлом Велимченською сільською радою у 2021 році 

було подано до Мінреінтеграції заявку на виділення субвенції з державного 

бюджету для придбання об’єктів нерухомості для тимчасового проживання 

ВПО, яку було задоволено. 

Відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 

02.12.2021 № 1530-р «Про розподіл у 2021 році субвенції з державного 

бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо підтримки 

територій, що зазнали негативного впливу внаслідок збройного 

конфлікту на сході України» Велимченській сільській територіальній 

громаді виділено 140 тис. гривень для придбання об’єктів нерухомості для 

тимчасового проживання ВПО. 

Велимченською територіальною громадою виділено 60 тис. гривень на 

співфінансування заходу, загальна вартість якого становить 200 тис. гривень. 

За рахунок цих коштів, відповідно до рішення сесії Велимченської 

сільської ради від 19.02.2022 № 13/31, придбано житловий будинок та надано 

у тимчасове користування сім’ї ВПО, яка складається з 3 осіб: чоловік і 

дружина (є особами з інвалідністю з дитинства II групи) та неповнолітня 

дитина. 

Однак на сьогодні на території Велимченської громади проживає 27 

ВПО (11 сімей), з яких 21 особа (8 сімей) перемістилася після 24.02.2022. Ці 

родини ВПО вирішували питання забезпечення житлом самостійно 

(проживають у приватних осіб). 

У зв’язку з цим керівництву Велимченської територіальної громади 

вказано на необхідність вжиття всіх можливих заходів з метою сприяння у 

забезпеченні ВПО житлом, у тому числі коштом державних програм. 
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*** 

01.07.2022 

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини 

https://ombudsman.gov.ua/news_details/prosvitnickij-zahid-shchodo-

doderzhannya-prav-vpo-dlya-vikladackogo-skladu-ta-kerivnictva-slovyanskogo-

energobudivnogo-tehnikumu 

Просвітницький захід щодо додержання прав ВПО для 

викладацького складу та керівництва Слов’янського енергобудівного 

технікуму 

Співробітники Управління регіонального представництва в 

Донецькій та Луганській областях Секретаріату Уповноваженого 

Верховної Ради України з прав людини головні спеціалісти Денис 

Гоменюк, Юлія Руденська та регіональний координатор взаємодії з 

громадськістю Уповноваженого в Луганській області Ольга Бакуліна 
провели просвітницький захід «Особливості забезпечення прав і свобод 

людини і громадянина в умовах воєнного стану. Права внутрішньо 

переміщених осіб» для викладацького складу та керівництва 

Слов’янського енергобудівного технікуму Донецької області, який було 

переміщено у  м. Черкаси. 

Захід розпочався з доведення учасникам Конституційних положень 

щодо функцій Уповноваженого та роз’яснення основних положень Закону 

України «Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини». 
Денис Гоменюк розповів про особливості конституційного 

регулювання прав і свобод під час війни. Зокрема акцентував увагу на 

правах, які за жодних умов не можуть бути обмежені, та на тих, які задля 

більш ефективної мобілізації ресурсів держави в умовах військової агресії 

можуть обмежуватися. 

Доповідачі роз’яснили положення Закону України «Про забезпечення 

прав і свобод внутрішньо переміщених осіб» та інших законодавчих актів 

України щодо забезпечення реалізації прав ВПО на зайнятість, соціальні 

послуги, освіту, інші права. Під час заходу доповідачі надали роз’яснення 

щодо порядку реєстрації та обліку ВПО, наявні державні та міжнародні 

гарантії для ВПО, порядку перетину державного кордону України в умовах 

воєнного стану, процедури відновлення втрачених документів. Надано 

контакти «гарячої лінії» Уповноваженого Верховної Ради України з прав 

людини, органів державної влади України та онлайн-сервісів. Наприкінці 

заходу учасники мали можливість отримати індивідуальне консультування з 

питань дотримання їх прав і свобод. 
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*** 

01.07.2022 

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини 

https://ombudsman.gov.ua/news_details/monitoring-doderzhannya-prava-

vpo-na-zhitlo-ovruckoyu-miskoyu-radoyu-zhitomirskoyi-oblasti 

Моніторинг додержання права ВПО на житло Овруцькою міською 

радою Житомирської області 

Департаментом моніторингу рівних прав і свобод проведено 

дистанційний моніторинг забезпечення Овруцькою міською радою 

Житомирської області житлом внутрішньо переміщених осіб (далі – 

ВПО), у тому числі за рахунок виділених коштів субвенції з державного 

бюджету. 

Під час перевірки встановлено, що станом на 10.06.2022, на території 

Овруцької міської територіальної громади проживає 1158 ВПО (594 сім’ї), з 

них 928 осіб (443 сім’ї) перемістилися після 24.02.2022. 

На обліку для отримання тимчасового житла перебуває 14 ВПО, у тому 

числі 7 сімей. 

До фонду житла для тимчасового проживання ВПО внесено 5 

житлових приміщень. Придбання житла Овруцькою міською радою 

проводилося у 2020 та 2021 роках за рахунок коштів субвенції з державного 

бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо підтримки 

територій, що зазнали негативного впливу внаслідок збройного конфлікту на 

Сході України, та коштів місцевого бюджету на умовах співфінансування в 

розмірі 70/30. В 2020 році Овруцькою міською радою придбано 1 квартиру, в 

2021 – 4. Придбані житлові приміщення взято на баланс та прийнято у 

комунальну власність територіальної громади. Зазначеним житлом 

забезпечено 9 осіб з числа ВПО (5 сімей). 

Вільні житлові приміщення у фонді житла для тимчасового 

проживання ВПО відсутні. Особи, які перемістились на територію громади 

після 24.02.2022, житлове питання вирішували самостійно. 

За результатами перевірки Овруцькій міській раді буде направлено звіт 

з відповідними рекомендаціями для вжиття заходів реагування. 

 

*** 

01.07.2022 

Міністерство соціальної політики України 

https://www.msp.gov.ua/news/21998.html 

Україна та Польща підписали Політичну декларацію про захист 

прав дітей 

1 Липня 2022, 13:36 

30 червня 2022 року Марина Лазебна, Міністр соціальної політики 

України, та Марлена Малонг, Міністр сім’ї та соціальної політики 



34 
 

Республіки Польща, підписали Політичну декларацію про соціальний захист 

дітей, що постраждали від воєнних дій та збройних конфліктів. 

ПОЛІТИЧНА ДЕКЛАРАЦІЯ 

МІЖ МІНІСТЕРСТВОМ СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ 

ТА 

МІНІСТЕРСТВОМ СІМ’Ї ТА СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ 

РЕСПУБЛІКИ ПОЛЬЩА 

ПРО СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ ДІТЕЙ, ЩО ПОСТРАЖДАЛИ ВІД 

ВОЄННИХ ДІЙ ТА ЗБРОЙНИХ КОНФЛІКТІВ 

 Значну кількість дітей, зокрема дітей-сиріт та дітей (тимчасово чи 

постійно), позбавлених батьківського піклування, які перебували в 

державних дитячих установах в Україні та які втекли з України через війну, 

що розпочалася 24 лютого 2022 року, влаштовано в сім’ї / прийомні сім’ї або 

прийнято місцевими сім’ями в Республіці Польща. Існують загрози торгівлі 

дітьми чи експлуатації, а також усиновлення в обхід встановлених 

законодавством України процедур. 

 Нагадуємо про такі міжнародні документи: 

- Конвенція ООН про права дитини (1989), Зауваження загального 

порядку № 6 (2006): про поводження з дітьми без супроводу та розлученими 

з сім’єю дітьми за межами країни їхнього походження; 

- Факультативний протокол до Конвенції про права дитини щодо участі 

дітей у збройних конфліктах (2000); 

- національне законодавство України та правила, що застосовуються в 

Республіці Польща, щодо захисту прав дітей та захисту даних; 

- Гаазька конвенція 1996 року про юрисдикцію, право, що 

застосовується, визнання, виконання та співробітництво щодо батьківської 

відповідальності та заходів захисту дітей, і, зокрема, стаття 6 щодо 

юрисдикції влади приймаючої держави щодо дітей-біженців, які переміщені 

на її територію. 

 Українські діти мають право на тимчасовий захист і права, визначені 

Директивою Ради ЄС 2001/55/ЄС від 20.07.2001 про мінімальні стандарти 

для надання тимчасового захисту у разі масового напливу переміщених осіб 

та про заходи, що сприяють збалансованості зусиль між державами–членами 

щодо прийому таких осіб та відповідальності за наслідки такого прийому 

(далі „Директива про тимчасовий захист”) у тій мірі, в якій вони підпадають 

під категорії, зазначені в статті 2 (1) Імплементаційного рішення Ради (ЄС) 

2022/382 від 04.03.2022 . 

 У статтях 21–23 Директиви про тимчасовий захист викладено правила 

щодо повернення та заходи після припинення тимчасового захисту щодо 

осіб, які користуються тимчасовим захистом або захист яких закінчився. 

Якщо це стосується дітей, першочергове значення має бути надано інтересам 

дитини. 

Відповідно до статті 6(5)(c) Регламенту (ЄС) 2016/399 Європейського 

Парламенту і Ради від 09.03.2016 про Кодекс Союзу щодо правил, які 
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регулюють рух осіб через кордони (Шенгенський кодекс про кордони), (OJ L 

77, 23.03.2016, стор. 1), держава–член Європейського Союзу може дозволити 

в’їзд громадянам третіх країн, які не відповідають одній або більше умовам, 

викладеним у статті 6(1) цього Регламенту (умови в’їзду для громадян третіх 

країн) на її територію з гуманітарних підстав, з мотивів національного 

інтересу або через міжнародні зобов’язання. Цей виняток може 

застосовуватися в контексті нинішньої кризи, щоб дозволити в’їзд усім тим, 

хто рятується від конфлікту в Україні, включаючи дітей [як зазначено в 

Операційних рекомендаціях Європейської Комісії щодо управління 

зовнішніми кордонами для полегшення перетину кордону на кордонах між 

ЄС та Україною від 04.03.2022 (OJ 2022/C 104 I/01]. 

 Виходячи з цього, Сторони заявляють про взаємне бажання захистити 

права дітей, які виїхали з України до Республіки Польща, а також взаємне 

бажання зберегти і захистити життя і добробут дітей, а також подальше 

зміцнення та розвиток співпраці між Сторонами в таких напрямах: 

 1. Сторони висловлюють свій твердий намір співпрацювати задля 

сприяння добровільному поверненню в Україну дітей, дітей-сиріт та дітей 

(тимчасово або постійно), позбавлених батьківського піклування, які 

перебували у державних дитячих установах в України та які втекли або були 

евакуйовані з України через війну, що розпочалася 24 лютого 2022 року, та 

розміщені в будівлях, наданих Республікою Польща, або в сім’ях / 

прийомних сім’ях, або прийняті місцевими сім’ями в Республіці Польща 

(Діти) після припинення воєнного стану на її території після припинення 

статусу тимчасового захисту або, якщо можливе безпечне та гідне 

повернення з повагою до найкращих інтересів дитини, до його припинення. 

 

2. Сторони відповідно до національного законодавства своїх країн та 

чинних міжнародних договорів, а також діючи в межах свого мандату, мають 

намір обмінюватися досвідом та відповідною інформацією щодо 

національного законодавства та процедур; у разі потреби вони організовують 

зустрічі практиків та експертів, професійні тренінги та інші заходи у 

прийнятному та узгодженому для Сторін форматі. 

 

3. Сторони прагнуть, щоб неповнолітні–громадяни України, які 

прибули на територію Республіки Польща без нагляду особи, яка здійснює 

над ними фактичну опіку, та неповнолітні–громадяни України, які прибули 

на територію Республіки Польща та перед прибуттям були влаштовані під 

опіку на території України, реєструвалися у спеціальній системі ITC, яка 

адмініструється Міністерством сім’ї та соціальної політики на території 

Республіки Польща до припинення дії воєнного стану на території України. 

 

4. Сторони визнають, що процедури міждержавного та національного 

усиновлення дітей–громадян України не проводитимуться на час дії воєнного 

стану в Україні без належного врахування законодавства України або 
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ухвалення відповідного рішення українською владою. Сторони визнають, 

згідно з рекомендацією ЮНІСЕФ і заявою Гаазької конференції з 

міжнародного приватного права , що жодна поточна процедура усиновлення 

не повинна бути прискореною, а нова процедура усиновлення не повинна 

проводитися в надзвичайних ситуаціях, таких як збройний конфлікт. 

 

5. Республіка Польща намагатиметься надавати безкоштовну правову 

допомогу українським дітям, які користуються тимчасовим захистом на 

території Республіки Польща, у зв’язку з усіма процедурами, пов’язаними з 

наданням статусу тимчасового захисту або його припиненням, відповідно до 

національного законодавства та процедур Республіки Польща. 

 

6. Компетентні органи Республіки Польща мають надавати 

неповнолітнім без супроводу та розлученим із сім’ями дітям, які виїжджають 

з України, всю інформацію про їхні права, доступні послуги та іншу 

інформацію мовою, яку вони розуміють, з урахуванням їхнього віку та рівня 

розвитку, якщо це необхідно, із залученням перекладача, зокрема з 

використанням дистанційного перекладу. 

 

7. Республіка Польща, на територію якої були переміщені діти, має 

намір забезпечити якісний догляд за дітьми з українських закладів та вжити 

всіх можливих заходів для збереження тісного контакту груп дітей з одного 

закладу та дітей, якщо встановлено, що це відповідає найкращим інтересам 

дітей, яких це стосується, як визначено компетентними органами Республіки 

Польща відповідно до їхнього національного законодавства. 

 

*** 

01.07.2022 

Міністерство соціальної політики України 

https://www.msp.gov.ua/news/21997.html 

Марина Лазебна запропонувала депутатам Європарламенту 

дозволити українцям та українським бізнесам, переміщеним в ЄС, 

сплачувати податки в Україні 

Марина Лазебна, Міністр соціальної політики України, під час 

візиту до Брюсселю обговорила з Драгошем Пислару, головою Комітету 

Європейського Парламенту з питань зайнятості та соціальних питань, 

можливості на рівні законодавства ЄС передбачити збереження податкового 

резидентства переміщеними до країн ЄС українцями та релокованими з 

України бізнесами. Мова йшла про те, щоб податок на прибуток, податок на 

доходи фізичних осіб та податки з діяльності ФОП вони могли продовжити 

сплачувати до бюджету України згідно українського законодавства, якщо 

основним центром їхньої ділової активності залишається Україна, навіть 

після спливу 180 днів перебування у країнах ЄС. 
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Дагош Пислару зазначив, що оподаткування в більшій мірі 

регулюються національним законодавством країн-членів ЄС, однак ці 

питання насправді можна вирішити на рівні Євросоюзу, якщо пов’язати їх з 

дією директиви про тимчасовий захист. Він визнав, що озвучені пропозиції 

мають сенс та запевнив, що розпочне відповідні дискусії в Європарламенті та 

Єврокомісії з колегами, дотичними до вирішення таких питань. 

Також Марина Лазебна звернула увагу на необхідність зберігати 

соціальні гарантії, які надаються країнами-членами ЄС переміщеним 

українцям в рамках тимчасового захисту, в тому числі, якщо люди на певний 

час повертаються до України для вирішення особистих справ. 

Окремо сторони розглянули питання майбутніх пенсійних виплат тим 

українцям, які отримали статус тимчасового захисту та працювали в країнах 

ЄС під час його дії. А саме - спільної виплати таких пенсій Україною та 

країнами ЄС навіть за відсутності двосторонніх угод про соціальне та 

пенсійне забезпечення. Сторони обговорили, яким чином має відбуватись 

врахування стажу та визначення пропорцій в яких країни виплачуватимуть 

пенсію людині в майбутньому. Драгош Пислару зазначив, що  зараз слушний 

час для вирішення порушених питань, адже Європейський Парламент 

переглядає регламент ЄС №883 про координацію систем соціального 

захисту, який регулює відповідні питання в рамках країн ЄС. І під час цього 

перегляду вони можуть врахувати пропозиції України та поширити дію 

регламенту на людей до яких застосовується директива щодо тимчасового 

захисту. 

Марина Лазебна та Драгош Пислару домовились спільно опрацювати 

перелік необхідних змін до регламенту ЄС №883, а також законодавства ЄС 

щодо податкових питань. 

 

*** 

01.07.2022 

ESPRESO.TV 

https://espreso.tv/u-radi-proponuyut-skasuvati-oplatu-za-zhitlo-ta-

komunalku-dlya-pereselenikh-lyudey 

У Раді пропонують скасувати оплату за житло та комуналку для 

вимушених переселенців 

Верховна Рада України пропонує звільнити внутрішньо переміщених 

людей від сплати за проживання і комунальні послуги 

Відповідний законопроєкт опублікували9 на сайті Верховної Ради. 

Наразі закон направили на розгляд комітету. 

"Головною метою проєкту закону є державна підтримка громадян 

України, які отримали статус ВПО, вимушено полишили свої домівки 

через збройну агресію росії, залишилися в Україні та знайшли прихисток у 

інших її регіонах шляхом надання переселенцям на період дії воєнного стану 

                                                           
9 Див.:   https://itd.rada.gov.ua/billInfo/Bills/Card/39886 
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безоплатних проживання та житлово-комунальних послуг у місцях їх 

компактного поселення, скасування обмежень щодо терміну безоплатного 

тимчасового проживання", - йдеться у пояснювальній записці до закону. 

Наразі закон "Про забезпечення прав і свобод внутрішньо 

переміщених осіб" гарантує право на безоплатне тимчасове проживання за 

умови оплати комунальних послуг впродовж 6 місяців з моменту взяття на 

облік ВПО. Тобто через пів року власники майна можуть вимагати оплату за 

проживання. 

Законопроєкт пропонує:  

безоплатне тимчасове проживання ВПО у місцях їх компактного 

поселення; 

 безоплатне надання житлово-комунальних послуг; 

скасування обмежень щодо терміну безоплатного тимчасового 

проживання ВПО у місцях їх компактного поселення. 

Зазначають, що законопроєкт допоможе вимушено переміщеним 

українцям у період воєнного стану. 

Станом на 29 червня урядова програма, що передбачає компенсацію 

роботодавцям мінімальної зарплати за нові робочі місця для переселенців, 

дозволила працевлаштувати 6166 внутрішньо переміщених людей. 

 
 

Місцеве самоврядування 
 

27.06.2022 

ВОЛИНСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

https://www.voladm.gov.ua/new/za-minuli-vihidni-volin-priynyala-70-

vnutrishnih-pereselenciv/ 

За минулі вихідні Волинь прийняла 70 внутрішніх переселенців 

Вихідними в області розселили та забезпечили необхідними речами     

70 внутрішньо-переміщених осіб. Загалом на Волині прийняли 69 тис. 338 

громадян з регіонів, що постраждали від збройних дій російського 

окупанта.                                                  
Станом на ранок, 27 червня, статус ВПО отримали 60 тис. 455 осіб. 

Це становить 42 тис. 205 сім’ї, у яких 18 тис. 991 – діти.  

Наразі в області можна розмістити ще понад 4 тисячі осіб (приватний 

сектор, готелі, комунальні заклади, хостели, тощо). 

Також, 40 тисяч місць зарезервовано для можливої евакуації (школи, 

садочки,  заклади культури, амбулаторії, релігійні споруди, комунальні 

приміщення, тощо). 

«Гаряча лінія» при департаменті соціального захисту населення 

Волинської ОВА для вимушено евакуйованих осіб щодо поселення: 066 

6570915. 
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*** 

27.06.2022  

Запорiзька обласна рада 

https://zor.gov.ua/content/zaporizkyy-geriatrychnyy-pansionat-stav-

nadiynym-pryhystkom-dlya-pereselenciv-shcho 

Запорізький геріатричний пансіонат став надійним прихистком 

для переселенців, що потребують особливої уваги 

З початком бойових дій в Україні кількість підопічних Запорізького 

геріатричного пансіонату значно зросла. Але якість соціальних послуг, що 

надає комунальна установа, залишається на високому рівні. 

На сьогодні у КУ «Запорізький геріатричний пансіонат» проживає та 

отримує медичну, соціальну допомогу та реабілітацію 230 підопічних.Це 

люди похилого віку, інваліди – ті, які потребують особливої уваги та 

догляду. 

З початком повномасштабної війни в Україні та активних бойових дій 

на території Запорізької області навантаження на соціальну установу значно 

збільшилось. За словами керівниці закладу Галини Гончаренко, у мирні 

часи у пансіонаті перебувало до 185 підопічних. Відтепер пансіонат – це й 

прихисток для евакуйованих з районів бойових дій, людей,що втратили 

свої домівки через війну. З 24 лютого 2022 року в пансіонат було зараховано 

133 особи. При тому, що у мирні часи протягом року зараховувалось до 50 

людей. 

Пансіонат приймає переселенців з найгарячіших точок бойових дій – 

Маріуполя, Лисичанська, Харкова. Але в останній час найбільша кількість 

підопічних прибуло з Гуляйполя та Поліг Запорізької області. Це люди з 

пораненнями, після загострення важких хвороб, прикуті до ліжка. Наразі 

спеціального догляду потребують 162 людини – ліжкохворі та зі значно 

зниженою руховою активністю. 

Усі вони отримують гідний догляд, медичну та соціальну допомогу. 

Заклад від початку війни налагодив роботу щодо залучення гуманітарної 

допомоги, активно співпрацює з волонтерами та громадськими 

організаціями. Завдяки цьому за два останні місяці установа отримала 

гуманітарної допомоги на суму понад 1,6 млн грн. 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. 

-Наразі пансіонат забезпечений усім необхідним. Це й харчові 

продукти, й памперси, й побутова техніка. Ми безмежно вдячні всім, хто 

допомагав нам та продовжує допомагати. Адже наші підопічні потребують 

не лише догляду, або медичної допомоги. Їм необхідно оформлювати 

документи, соціальні виплати, налагоджувати отримання пенсій, – розповіла 

Галина Гончаренко. 
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Так, наприклад, правники з УВКБ ООН «Право на захист» 

організували у пансіонаті процес оформлення необхідних підопічним 

документів, зокрема, щомісячної допомоги ВПО. Представники банківської 

установи прямо у приміщенні пансіонату налагодили оформлення карток для 

отримання пенсій. 

При цьому якість послуг, які надавалися і раніше, залишається на 

високому рівні. 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. 

Аби Запорізький геріатричний пансіонат мав можливість гідно 

працювати в умовах воєнного навантаження, було ухвалено рішення  про 

збільшення кількості молодшого медичного персоналу та у зв’язку з цим 

збільшення фінансування закладу. Відповідні зміни депутати обласної ради 

підтримали  на зсіданні координаційно-дорадчої ради при голові Запорізької 

обласної ради. 

Відділ комунікацій Запорізької обласної ради 

 

*** 

27.06.2022 

Кіровоградська обласна державна адміністрація 

https://www.kr-admin.gov.ua/start.php?q=News1/Ua/2021/27062201.html 

З початку війни до обласного штабу звернулось понад 152 тисячі 

переселенців 

Радниця начальника Кіровоградської ОВА Валентина Кулачко 
повідомила оперативну інформацію щодо внутрішньо переміщених осіб в 

області. 

Загалом з 24 лютого 2022 року до обласного штабу по роботі з 

переселенцями Кіровоградської ОВА звернулось 152 025 осіб, наразі в 

області залишились на тимчасове проживання 81 297 внутрішніх 

переселенців, з них 23 693 – діти. 

«За добу прибули в область 37 громадян. Це мешканці Донецької, 

Запорізької, Луганської, Херсонської, Миколаївської та Сумської областей. 

Виїхали з Кіровоградщини – 25 осіб», - повідомила Валентина Кулачко. 
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*** 

27.06.2022 

ЛУГАНСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

ОБЛАСНА ВІЙСЬКОВО-ЦИВІЛЬНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

http://loga.gov.ua/oda/press/news/orenda_derzhavnogo_mayna_novi_moz

hlivosti_dlya_biznesu_yakiy_peremishcheno 

Оренда державного майна – нові можливості для бізнесу, який 

переміщено 

Фонд державного майна України відновив програму оренди 

державних активів. Відповідно до постанови Кабінету Міністрів «Про 

особливості оренди державного та комунального майна у період воєнного 

стану», оренда на час воєнного стану відбувається за спрощеною 

процедурою, а орендарі отримують пільги та знижки. 

Відновлення оренди держмайна відкриває нові можливості для роботи 

бізнесу, зокрема релокованого з небезпечних областей. Серед нових правил 

оренди: 

- бізнес, що орендує майно для релокації, сплачуватиме пільгову 

орендну ставку (1 грн за 1 кв. м) протягом перших 6 місяців оренди. Різниця 

сплачуватиметься у визначений період після завершення воєнного стану; 

- авансовий внесок та забезпечувальний депозит знижено до розміру 

місячної орендної плати. Передбачено можливість повернення депозитів 

орендарям; 

- не застосовуються обмеження та вимоги щодо суборенди для чинних 

договорів; 

- дія договорів продовжується автоматично та припиняється за заявою 

орендаря; 

- документи підписуються в електронному вигляді. 

Крім того, орендарі об’єктів держмайна у Луганській області, за 

договорами чинними на 24 лютого, повністю звільняються від орендної 

плати до кінця 2022 року. 

У випадку проведених оплат оренди від початку дії воєнного стану, 

сплачені кошти будуть зараховані орендарям в майбутні періоди, після 

завершення дії знижок. 

Вся інформація щодо нового порядку оренди на час дії воєнного стану, 

а також щодо доступних для оренди об’єктів державного майна, наявна на 

сайті https://orenda.gov.ua 
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*** 

27.06.2022 

ЛУГАНСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

ОБЛАСНА ВІЙСЬКОВО-ЦИВІЛЬНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

http://loga.gov.ua/oda/press/news/lisichanska_miska_vca_provodit_anketu

vannya_dlya_nadannya_bezoplatnoyi_dopomogi 

Лисичанська міська ВЦА проводить анкетування для надання 

безоплатної допомоги переселенцям 

Лисичанська міська військова адміністрація проводить анкетування 

мешканців Лисичанської міської територіальної громади з метою з'ясування 

даних про місце їх перебування. 

В подальшому ці данні будуть використані для створення регіональних 

центрів Лисичанської міської військової адміністрації з надання безоплатної 

допомоги внутрішньо переміщеним особам з Лисичанської тергромади. 

Будь ласка, знайдіть декілька хвилин, щоб відповісти на питання в 

анкеті. 

Вдячні за порозуміння. 

Чекаємо на ваші відповіді. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd1XM9L3LWt82V8j445voM

FDhleD3ho... 

 

*** 

27.06.2022 

ЛУГАНСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

ОБЛАСНА ВІЙСЬКОВО-ЦИВІЛЬНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

http://loga.gov.ua/oda/press/news/luganskiy_nacionalniy_universitet_imen

i_tarasa_shevchenka_znayshov_prihistok_u_lubnah 

Луганський національний університет імені Тараса Шевченка 

знайшов прихисток у Лубнах 

Відповідний Меморандум про співпрацю між Державним закладом 

«Луганський національний університет імені Тараса Шевченка» та 

Лубенською міською радою, що на Полтавщині, підписано. 

У Лубнах відкриють свої двері три інститути та фахові коледжі 

Луганського національного університету імені Тараса Шевченка. 

Вже з 1 вересня навчальний заклад має розпочати роботу. 

Лубенська міська рада надала вишу приміщення, приймальна комісія 

вже працює за адресою: площа Вокзальна, 7. 
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*** 

27.06.2022 

Львівська обласна військова адміністрація 

https://loda.gov.ua/news/32928 

Забезпечення ВПО житлом та нові робочі місця для усіх жителів 

Львівщини: актуальні цифри станом на сьогодні 

Пресслужба ОДА 

Начальник Львівської ОВА Максим Козицький повідомив, що зараз 

формують додатковий перелік гуртожитків, які включать у Програму 

реалізації інфраструктурних проєктів у Львівській області. У межах цієї 

програми на Львівщині уже ремонтують 14 гуртожитків закладів професійно-

технічної освіти. Там поселять понад тисячу вимушених переселенців. 

На реалізацію Програми в обласному бюджеті передбачили майже       

54 мільйони гривень. 

Також він зазначив, що спільно з територіальними громадами та 

забудовниками нарахували 86 житлових будинків із можливістю викупу 1858 

квартир (як введені в експлуатацію, так і ті, які введуть невдовзі). 

«Цей перелік подамо на розгляд уряду. Відповідно до Постанови 

Кабміну №495 для викупу готового житла є конкретні вимоги, які 

стосуються вартості та придатності житла для проживання.  Житло 

надаватимуть безкоштовно у тимчасове користування на термін до одного 

року. Також буде можливість продовжити час перебування, якщо не вдалось 

знайти інше місце проживання. Першочергове право на помешкання мають 

багатодітні сім’ї та сім’ї з дітьми, вагітні жінки, особи, які втратили 

працездатність, та пенсіонери»,  – розповів Максим Козицький.   

Уже понад 1 тисяча осіб проживає у трьох модульних містечках у 

Львові. Ще 40 ВПО отримали помешкання в модульному містечку у 

Львівському районі. Поки що тут відкрили тільки перший квартал. 

Наразі триває облаштування трьох модульних будинків для 

проживання 250 осіб у Львові, Дрогобицькому та Яворівському районах. 

Також проводять підготовчі роботи для спорудження модульних 

містечок на 800 людей у Стрийському, Червоноградському та 

Дрогобицькому районах. 

«Зводити модульні містечка, проводити ремонт та забезпечувати 

базовим та необхідним заклади, у яких проживають ВПО, допомагають 

уряди та міжнародні фонди. Також дякую усім небайдужим місцевим 

жителям, які допомагають людям, яким пощастило менше»,  – наголосив 

очільник області. 
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*** 

27.06.2022 

Львівська обласна військова адміністрація 

https://loda.gov.ua/news/32930 

Від початку повномасштабної війни на Львівщину переїхали 164 

підприємства 

Пресслужба ОДА 

На Львівщину приїжджають не тільки вимушені переселенці, але й 

релокується бізнес. Від початку повномасштабної війни в область переїхали 

164 підприємства. 

Про це повідомив начальник Львівської ОВА Максим Козицький. 

«Вони створили 4500 робочих місць. Найбільше – у галузі 

машинобудування, легкої промисловості, металообробки, торгівлі, а також 

харчової і хімічної промисловості. Загалом отримали 908 заявок від охочих 

релокуватись»,  – зазначив очільник області. 

Фахівці Investment Policy Department  Департамент економічної 

політики Львівської ОДА  надають необхідний супровід усім 

підприємствам. 

 

*** 

27.06.2022 

Чернівецька обласна військова адміністрація 

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

bukovini-tisyachu-produktovih-naboriv 

Благодійники передали переселенцям на Буковині тисячу 

продуктових наборів 

Тисячу продуктових наборів для переселенців, що мешкають у 

громадах Дністровського району, передала благодійна організація World 

Central Kitchen. 

Один такий пакет із харчами містить цільні крупи, пластівці швидкого 

приготування, бобові, макарони, м’ясні та рибні консерви, яблука, цукор, 

печиво, вафлі, згущене молоко та інше.  

Як розповіла директорка Департаменту соціального захисту 

населення Чернівецької обласної військової адміністрації Ольга Ходоба 

(Olha Khodoba), у World Central Kitchen оперативно відгукнулися на їхнє 

прохання. Уже наступного дня після зустрічі із представниками організації 

надійшла необхідна допомога.  

Благодійники також мають намір доправляти для переселенців на 

Буковині 8 тисяч продуктових наборів щомісяця.  

Волонети World Central Kitchen працюють в області з перших днів 

повномасштабного вторгнення Росії. За підтримки організації внутрішньо 

переміщеним особам було подано майже 660 тисяч порцій гарячої їжі.  
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Благодійники оплачували вартість обідів місцевим підприємцям та 

рестораторам, підтримуючи таким чином також локальний бізнес. 

 

*** 

27.06.2022 

Київська міська рада 

https://kmr.gov.ua/uk/content/u-stolychnu-klinichnu-likarnyu-deputaty-

kyyivskoyi-miskoyi-rady-dostavyly-gumanitarnu 

У СТОЛИЧНУ КЛІНІЧНУ ЛІКАРНЮ ДЕПУТАТИ КИЇВСЬКОЇ 

МІСЬКОЇ РАДИ ДОСТАВИЛИ ГУМАНІТАРНУ ДОПОМОГУ 

У КНП «Київська міська клінічна лікарня швидкої медичної допомоги» 

депутати Київської міської ради за підтримки американських партнерів 

доставили медикаменти. 

За словами депутата Київської міської ради Миколи Конопелька, 

щодня у столичних лікарнях зростає кількість пацієнтів, які звертаються за 

медичними послугами. В умовах воєнного стану заклади охорони здоров’я 

потребують додаткової кількості препаратів задля надання невідкладної та 

комплексної допомоги.  

«КНП «Київська міська клінічна лікарня швидкої медичної допомоги» 

цілодобово приймає найскладніших хворих для надання екстреної медичної 

допомоги. Персонал протягом чотирьох місяців війни залишається на своєму 

бойовому чергуванні та невпинно працює. Задля забезпечення безперебійної 

роботи лікарні наша команда за підтримки американського БФ «West 

Support» та українського Фонду допомоги «Дарниця» доставили до 

медичної установи гуманітарну допомогу в вигляді надважливих медичних 

препаратів. Ми щиро вдячні усім меценатам, які в умовах війни проявляють 

згуртованість та кооперацію задля спільної перемоги», – зазначив Микола 

Конопелько. 

Деутат додав, що з кожним днем до столиці повертаються кияни, які 

виїхали на початку повномасштабної війни, крім того, збільшується 

кількість зареєстрованих тимчасово переселених осіб, які потребують 

медичної допомоги. 

 

*** 

27.06.2022 

Кропивницька міська рада 

https://kr-rada.gov.ua/pereselentsyam/ 

Переселенцям 

27.06.2022 

Програма розширення можливостей жіночого підприємництв 

Естонська рада у справах біженців у співпраці із Запорізьким 

благодійним фондом «Єдність за майбутнє» та Естонська організація 
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«Гараж48» запрошують жінок в Україні втілити свої мрії щодо бізнесу та 

стати підприємницею! 

Програма розширення можливостей жіночого підприємництва 

проводиться для жінок, які втратили джерела доходів для забезпечення своєї 

родини через війну, яка триває в Україні. 

У програмі можуть взяти участь внутрішньо переміщені жінки, які 

проживають у Кіровоградській області. 

Як мінімум 31 жінка чи бізнес-команди, очолювані жінками, які будуть 

відібрані журі, отримають підтримку, еквівалентну сумі від 20 000 грн до    

150 000 грн разом з наставницькою підтримкою протягом шести місяців. 

Програма впроваджуватиметься з липня   2022   року   по   квітень 2023 

року. 

У програмі можуть взяти участь індивідуальні бізнес-заявки та жіночі 

команди (де більшість складають жінки) з новими мікро- та сімейними 

бізнесами або вже існуючими бізнесами. Буде проведено дві окремі 

програми: одна для нових бізнесів та одна для існуючих бізнесів. 

Відкриті воркшопи онлайн для всіх, хто зацікавлений у долученні до 

них та покращенні своїх знань щодо підприємництва незалежно від того, де 

Ви знаходитися – в Україні чи за кордоном. 

З переліком програм та умовами реєстрації можна ознайомитися за 

посиланням: https://entrepreneur.pagulasabi.ee/ukraine/registration-2022. 

За даним посиланням доступна участь в наступних програмах: 

ВІДКРИТІ ВОРКШОПИ ДЛЯ ВСІХ БАЖАЮЧИХ 

ПРОГРАМА ПІДПРИЄМНИЦТВА ДЛЯ НОВИХ БІЗНЕСІВ 

ПРОГРАМА ПІДПРИЄМНИЦТВА ДЛЯ ІСНУЮЧИХ БІЗНЕСІВ 

ГРАНТИ НА ПІДПРИЄМСТВО ТА МЕНТОРСТВО 

Ці онлайн-воркшопи повністю безкоштовні щодо створення бізнесу, 

відкриті для всіх бажаючих жінок різного віку, хто мотивований створити та 

розвивати мікро- або малий бізнес. 

Перший навчальний тренінг в онлайн-форматі відбудеться 02 липня 

2022 року. 

… 

 

*** 

27.06.2022  

Офіційний сайт Полтавської міської ради 

та виконавчого комітету 

https://rada-poltava.gov.ua/news/2385597/ 

Гуманітарний штаб у Центрі культури та дозвілля продовжує 

допомагати внутрішньо переміщеним особам 

Гуманітарний штаб, який працює у Центрі культури і дозвілля за 

адресою Майдан Незалежності,5, видає гуманітарну допомогу внутрішньо 

переміщеним особам. До них часто звертаються ті, хто в перші дні війни 
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брали зимовий одяг, а зараз приходять і активно міняють його на літній. 

Допомагаємо всім. 

Зокрема, протягом минулого тижня працівники гуманітарного штабу 

обробили 868 заявок, а це 1795 дорослих та 577 дітей. 

Було видано одягу та взуття 1391 одиниць для дорослих та 912 одиниць 

для дітей. Дитячого харчування – 1086 одиниць. З них 88 для полтавців. 

Засобів гігієни - 3320 одиниць. 

Засобів по догляду за дітьми - 150 одиниць. 

Підгузок – 529 одиниць. 

Іграшок – 380. 

Постільної білизни 424. 

310 одиниць посуду. 

Дякуємо працівникам гуманітарного штабу за роботу і допомогу. Ваша 

праця полегшує життя та налагоджує комфорт для внутрішньо переміщених 

осіб. 

 

*** 

27.06.2022  

Офіційний сайт Полтавської міської ради 

та виконавчого комітету 

https://rada-poltava.gov.ua/news/14831153/ 

«Медіашкола для ВПО» 

Валерій Пархоменко побував на церемонії вручення свідоцтв про 

успішне завершення навчання у проєкті «Медіашкола для ВПО». 

-Я дійсно захоплений бажанням молоді отримувати нові знання у сфері 

створення фото та відео, графічного дизайну і просування у соціальних 

мережах. Зі здивуванням побачив, що наймолодшому учню школи – 8 років, 

а в очах – вже палає вогонь креативу та сміливості. 

З величезним задоволенням вручив документи про завершення 

навчання у сфері неформальної освіти, що підтверджують успішне 

проходження теорії і практики. Вдячний команді тренерів та батькам дітей, 

які підтримали бажання молоді вчитись. 

У своїй вітальній промові сказав те, чого чекають всі українці – 

побажав перемоги і повернення переселенців у свої власні домівки. Вірю, що 

цей день настане завдяки нашим Збройним Силам,-зазначив перший 

заступник міського голови. 

Проект створено за ініціативи ГО «АБДВ медіа команда» за підтримки 

КО «Інститут розвитку міста» ПМР, КУ «Обласний молодіжний 

центр» ПОР на базі ВНЗУ «Полтавський університет економіки і 

торгівлі» при підтримці проєкту «Інтегрований розвиток міст в Україні 

ІІ», що впроваджується німецькою урядовою компанією «Deutsche 

Gesellschaft fur Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH» за фінансової 

підтримки урядів Німеччини та Швейцарії. 
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*** 

27.06.2022 

Калуська міська рада 

https://kalushcity.gov.ua/news/u-kaluskij-gromadi-prodovzhuyut-

reyestruvati-vnutrishno-peremishenih-osib-na-groshovu-dopomogu-vid-

cheskoyi-gumanitarnoyi-organizaciyi-lyudina-v-bidi 

У Калуській громаді продовжують реєструвати внутрішньо 

переміщених осіб на грошову допомогу від Чеської гуманітарної 

організації «Людина в біді» 

23-24 червня представники організації зареєстрували 80 

домогосподарств. Окрім раніше зазначеного переліку документів, жителі, 

які тимчасово мешкають у громаді, ще й заповнюють анкетні дані. Адже 

пріоритет надаватиметься внутрішньо переміщеним особам, які 

відповідають певним критеріям уразливості, таким як сім’ї з літніми людьми, 

люди з інвалідністю тощо. 

 Організація "Людина в біді" (PIN) була заснована в 1992 році 

(https://www.clovekvtisni.cz/en/timeline-5391gp) групою чеських 

кореспондентів, які вважали, що недостатньо просто інформувати про 

триваючі конфлікти та почали розсилати допомогу. Поступово вона стала 

професійною гуманітарною організацією, і останнім часом стала включати 

такі напрямки, як права людини та освіту. 

   В Україні організація "Людина в біді" допомагає постраждалому 

внаслідок війни населенню, надаючи необхідні продовольчі і промислові 

товари, засоби гігієни, допомогу у відновленні житла, водопостачання та 

поліпшення санітарних умов, здійснюючи психосоціальну підтримку, 

надаючи кошти для існування й грошову допомогу. 

     Для того, щоб зареєструватися на грошову допомогу, необхідно 

прийти за адресою м. Калуш, вул.Сівецька, 2 - приміщення центру художньої 

творчості дітей, юнацтва та молоді - у понеділок, 27 червня, з 10:00 до 16:00 

год (в разі потреби, термін реєстрації може бути подовжено). 

   Відгуки про процес реєстрації, якість виконання програми та інші 

питання, звертайтеся на «гарячу» лінію - 0 800 210 174 (понеділок – п’ятниця 

з 9.00 до 17.00) або надсилайте листа на електронну адресу 

hotline.ukr@peopleinneed.cz. 
 

*** 

27.06.2022 

Рівненська міська рада 

https://rivnerada.gov.ua/portal/view-content/14454 

Завершено реєстрацію на отримання грошової допомоги від Чеської 

гуманітарної організації «Людина в біді» 
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Завдяки ефективній співпраці голови Рівненської обласної військової 

адміністрації Віталія Коваля, міського голови міста Рівного  Олександра 

Третяка, Головного Управління Національної соціальної сервісної служби 

у Рівненській області Юлії Шигоревої, Департаменту соціальної 

політики Рівненської ОДА, Центру надання адміністративних послуг у 

місті Рівному з Чеською гуманітарною організацією «Людина в біді», було 

успішно реалізовано проєкт матеріальної допомоги для ВПО у Рівненській 

міській територіальній громаді. 

Протягом періоду реалізації проєкту було прийнято:  

✅1876 заяв від домогосподарств, що охоплює близько 4000 

внутрішньо переміщених осіб. 

📌Розгляд звернення заяви займає від 3 до 4 тижнів. Якщо стосовно 

Вашої родини прийнято рішення про надання допомоги, Ви отримаєте SMS-

повідомлення з банку про надходження грошового переказу! 

☎️У разі виникнення додаткових питань - звертайтеся на «гарячу» 

лінію Чеської гуманітарної організації «Людина в біді»- 0 800 210 174 

(Понеділок – П’ятниця з 9.00 до 17.00) або на електронну адресу: 

hotline.ukr@peopleinneed.cz 
  

*** 

27.06.2022 

Рівненська міська рада 

https://rivnerada.gov.ua/portal/view-content/14452 

Діє проєкт психологічної підтримки родин ВПО, які тяжко 

постраждали внаслідок бойових дій 

Увага! Діє проєкт психологічної підтримки внутрішньо 

переміщених осіб, який розрахований для родин, чоловіки яких є 

військовослужбовцями або загинули захищаючи незалежність, цілісність і 

суверенітет України. 

За детальною інформацією звертатись до координатора за телефоном: 

☎️0504194319 Наталія. 
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Департамент соціальної політики Рівненської міської ради 
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*** 

27.06.2022 

Кобеляцька громада 

Полтавська область, Полтавський район 

https://kobelyaky-miskrada.gov.ua/news/31399-sanovni-nasi-gosti-

vnutrisnyo-peremishheni-osobi 

Шановні наші гості (внутрішньо переміщені особи)! 

8 червня 2022 року о 15:00 відбудеться видача продуктових наборів від 

наших добрих друзів - організації World Central Kitchen. 

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

(поряд з приміщенням Центру культури та дозвілля). 

Один набір розраховано на одну родину. При собі мати довідку ВПО. 

 

*** 

28.06.2022 

Донецька обласна державна адміністрація 

https://dn.gov.ua/news/na-donechchini-vidbulas-onlajn-zustrich-rol-

molodizhnih-gromadskih-organizacij-donechchini-pid-chas-vijni 

На Донеччині відбулась онлайн зустріч "Роль молодіжних 

громадських організацій Донеччини під час війни". 

Опубліковано 28 червня 2022 року, 14:15 , Управління сім’ї, молоді та 

масових заходів національно-патріотичного виховання 

облдержадміністрації 

Кожного року в останню неділю червня Україна відзначає день 

молодіжних та дитячих громадських організацій. Цього року важливо 

розказати про цінність таких організацій саме з Донеччини для суспільства 

під час війни, їх внесок у гуманітарну допомогу, неформальну освіту, 

розвиток молодіжного підприємництва та дозвілля ВПО на території інших 

областей.  

До участі долучилися дієві молодіжні організації нашої області, які 

наразі проводять свою діяльність в інших містах України, але все одно 

працюють з молоддю ВПО. 

На зустрічі була присутня начальниця управління сім’ї, молоді та 

масових заходів національно-патріотичного виховання Донецької 

облдержадміністрації Золкіна Лілія, яка надихнула учасників на створення 

нових молодіжних громадських організацій, розказала про перспективи 

молодіжної політики та високо оцінила роботу вже досвідчених громадських 

діячів, які були присутні на заході. 

Головною метою заходу було розкрити тему створення молодіжної 

громадської організації в умовах війни,  з чим Радниця з питань молоді 

міністра молоді та спорту Ірина Полєтуха поділилася з учасниками 
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Захід проводився Донецьким обласним дитячо-молодіжним 

центром за ініціативи  управління сім’ї, молоді та масових заходів 

національно-патріотичного виховання Донецької облдержадміністрації. 

 

*** 

28.06.2022 

Львівська обласна військова адміністрація 

https://loda.gov.ua/news/33000 

Франція надасть підтримку закладам Львівщини для покращення 

умов проживання переселенців 

Департамент соціального захисту населення 

…28 червня, заступник начальника Львівської ОВА Іван Собко 

виступив онлайн на засіданні муніципальної ради міста Монпельє, що у 

Франції. Представники Монпельє готові надати підтримку закладам області, 

де проживають внутрішньо переміщені особи. 

«Ми дуже шануємо солідарність Франції у цей дуже складний час не 

лише для України, але для всієї Європи. Навіть не потрібно говорити про 

чергові звірства російських солдатів: усі бачили вчорашній ракетний удар по 

Кременчуку, ще раніше обстріли Києва: дитячі садки, об’єкти 

інфраструктури. Щодня від рук Росії в Україні гинуть десятки та сотні 

людей. Я хочу подякувати всім країнам ЄС, кожному свідомому європейцю, 

які своїм рішенням долучилися до того, що Україна отримала статус 

кандидата в ЄС, і це важливо для всієї Європи. Ми спільно повинні 

забезпечити стабільний розвиток Європи і покласти край невігластву і 

маразму кремлівських диктаторів  і білоруських підсобників, які всіляко 

сприяють цьому. Ми спільно зупинимо цю війну, перемога буде за світлом. 

Сьогодні Україна відзначає День Конституції і ми чітко розуміємо, що 

Україна - унітарна, неподільна, суверенна, європейська держава»,-  зазначив 

Іван Собко. 
Він також наголосив представникам Монпельє, що Львівщина – одна 

з областей, які прийняли і продовжують приймати значну кількість українців, 

які втікають від війни. Так, лише офіційно на території області 

зареєструвались як переселенці майже 250 тис людей. Ті, хто залишаються в 

області потребують тимчасового та постійного місця проживання. 

Львівська ОВА продовжує роботу не лише над пошуком житла, але й 

над облаштуванням вже існуючих приміщень, які певний час не 

використовувались. В тому числі йдеться про гуртожитки навчальних 

закладів. І зрозуміло, що для проживання такі будівлі потребують техніку, 

меблі тощо. 

І таку підтримку готові надати французькі партнери. 

Також як розповів керівник Головного управління Національної 

соціальної сервісної служби у Львівській області Віктор Степанюк 
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представники Монпельє готові прийняти на канікули з два десятки          

дітей-переленців. 

Нагадаємо, що це вже не перша співпраця з представниками Франції 

щодо дозвілля дітей вразливих категорій, в тому числі тих, які постраждали 

від війни в Україні. Наразі департамент соціального захисту населення 

Львівської ОВА завершує формувати групу із 60 дітей вразливих категорій, в 

тому числі ВПО для відвідин Франції. 

 

*** 

28.06.2022 

Миколаївська обласна державна адміністрація 

Миколаївська обласна військова адміністрація 

https://www.mk.gov.ua/ua/news/?id=105393 

Інформація щодо наслідків російського вторгнення 

Станом на 28 червня з початку російського вторгнення на 

Миколаївщині пошкоджено частково або повністю 6140 цивільних об'єктів… 

Проводиться добровільна евакуація. Станом на 28 червня у закладах 

тимчасового розміщення Миколаєва перебуває 459 внутрішньо 

переміщених осіб. 

Загалом із Миколаївської області евакуйовано 22993 людей. За 

напрямками: Миколаїв-Паланка – 7813 осіб, Миколаїв-Одеса – 7642 особи, 

Миколаїв-інші населені пункти – 1894 особи. 

З Вознесенського району евакуйовано 1240 людей, з Баштанського – 

4053 людини, з Миколаївського – 351 людина. 

 

*** 

28.06.2022 

ВОЛИНСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

https://www.voladm.gov.ua/new/volin-priynyala-mayzhe-70-tisyach-

vnutrishnih-pereselenciv/ 

Волинь прийняла майже 70 тисяч внутрішніх переселенців 

З початку збройного вторгнення росії в Україну, на Волині прийняли 

69 тис. 375 внутрішніх переселенців. Найбільше громадян з інших регіонів 

розселили у Луцькому районі.                                                              

Статус ВПО отримали 60 тис. 455 людей, які приїхали у Волинську 

область. Це 42 тис. 205 сімей, у яких 18 тис. 991 – діти. 

Додатково в області можна розселити 4 тисячі осіб. Також на Волині 

зарезервовані 40 тисяч місць для можливої евакуації. 

«Гаряча лінія» при департаменті соціального захисту населення 

Волинської ОВА для вимушено-евакуйованих осіб щодо поселення: 066 657 

0915. 

Допомагаємо та перемагаємо! 
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*** 

28.06.2022 

Вінницька районна державна адміністрація 

https://www.vinrda.gov.ua/news/ostanni-novyny/na-vinnychchyni-za-

mynulu-dobu-tranzytom-rozmishcheno-75-osib 

На Вінниччині за минулу добу транзитом розміщено 75 осіб 

За попередню добу у Вінницькій області транзитом розміщено 75 осіб, 

з них 62 дітей. 

Біженці перемістилися з Донецької, Запорізької, Херсонської, 

Київської, Луганської, Миколаївської, Дніпропетровської, Одеської, 

Харківської областей. Зокрема, з міст: Одеса, Прилуки, Буча, Мелітополь, 

Слов'янськ, Волноваха, Ізюм, Вишневе тощо. 

На постійному проживанні з 24.02.2022 перебуває 177 748 біженців, з 

них 1423 - маломобільних та 54 501 дітей. Вільних місць для розміщення 

внутрішньо переміщених осіб - 1 381. 

Станом на 10.00 28.06.2022, органами соціального захисту 183 344 

особам видані довідки про взяття на облік як внутрішньо переміщені особи, 

з них 5 705 довідок скасовано, у зв’язку з поверненням на постійне місце 

проживання. 

 

*** 

28.06.2022 

Вінницька районна державна адміністрація 

https://www.vinrda.gov.ua/news/ostanni-novyny/do-uvahy-vnutrishno-

peremishchenykh-osib 

До уваги внутрішньо переміщених осіб!!! 

29 червня 2022 року в Лука-Мелешківській територіальній громаді 

відбудеться виїзний прийом громадян з числа ВПО начальником 

Вінницької районної військової адміністрації УРДЗІКОМ Віталієм 

Валерійовичем, представниками територіальних громад, сімейної 

медицини, центру зайнятості, пенсійним фондом, соціального захисту 

населення та служби у справах дітей. 

14:00 - Прийом громадян ВПО у приміщені сільської ради, за адресою: 

с.Лука_Мелешківська вул. Центральна, 2А. 

Вінницька районна військова адміністрація 
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*** 

28.06.2022 

Вінницька районна державна адміністрація 

https://www.vinrda.gov.ua/news/ostanni-novyny/do-uvahy-vnutrishno-

peremishchenykh-osib 

До уваги внутрішньо переміщених осіб!!! 

29 червня 2022 року в Лука-Мелешківській територіальній громаді 

відбудеться виїзний прийом громадян з числа ВПО начальником 

Вінницької районної військової адміністрації УРДЗІКОМ Віталієм 

Валерійовичем, представниками територіальних громад, сімейної 

медицини, центру зайнятості, пенсійним фондом, соціального захисту 

населення та служби у справах дітей. 
14:00 - Прийом громадян ВПО у приміщені сільської ради, за адресою: 

с.Лука_Мелешківська вул. Центральна, 2А. 

Вінницька районна військова адміністрація 

 

*** 

28.06.2022 

ДРОГОБИЦЬКА МІСЬКА РАДА 
https://drohobych-rada.gov.ua/28-%d1%87%d0%b5%d1%80%d0%b2%d0%bd%d1%8f-%d1%83-

%d0%b4%d1%80%d0%be%d0%b3%d0%be%d0%b1%d0%b8%d1%87%d1%96-

%d1%82%d0%b8%d0%bc%d1%87%d0%b0%d1%81%d0%be%d0%b2%d0%be-

%d0%bf%d1%80%d0%b8%d0%bf%d0%b8%d0%bd%d1%8f/ 

Житло для переселенців: у Стебнику старий гуртожиток 

капітально реконструюють під оселі для ВПО | Відео 

Як стверджує забудовник – у гуртожитку буде облаштовано 32 

квартири для внутрішньо переміщених осіб, із них 4 – однокімнатні, 28 – 

двокімнатних. Помешкання здаватимуть під ключ – із ремонтом та 

санвузлами. 

 

*** 

28.06.2022 

Офіційний вебсайт Криворізької міської ради та її виконавчого 

комітету 

https://kr.gov.ua/ua/news/pg/280622283150095_n/ 

О. Вілкул: Ми сильні та непереможні тому, що захищаємо рідну 

землю - вдячний кожному участь у надважливій роботі із оборони міста, 

підтримки військових, наших мешканців та вимушених переселенців 

28 червня українці відзначають одну із важливих дат - День 

Конституції України… 
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З державним святом привітав земляків та вручив нагороди 

представникам великої криворізької команди начальник Військової 

адміністрації міста Олександр Вілкул. 

З перших днів війни криворіжці згуртувалися навколо величезної 

роботи, яку проводить Військова адміністрація міста - зміцнення оборони 

рідного міста, допомоги військовослужбовцям, підтримки вимушених 

переселенців. У місті сформована потужна команда, а це - працівники 

органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, 

освітяни, громадські організації, благодійні фонди, волонтери, робітники 

сфери культури, підприємці звичайні люди, які об’єдналися у боротьбі проти 

агресора. 

Олександр Вілкул сказав: «Військова адміністрація, Рада оборони 

Кривого Рогу разом з вами з першого дня війни працюють на посилення 

оборони міста та підтримку наших солдат ЗСУ, Нацгвардії, Тероборони та 

поліції… 

Займаємося і допомогою переселенцям, нашим «новим 

криворіжцям». Кривий Ріг прийняв більше 65 тисяч переселенців з 15 

областей України. У нас побудована та працює дієва система з підтримки 

внутрішньо переміщених осіб, що охоплює соціальну, матеріальну, 

медичну та психологічну допомогу людям, які через війну залишили свої 

домівки. 

Ще раз підкреслю, успіх нашої злагодженої роботи – у єдності, у нашій 

міцній криворізькій команді. Вдячний кожному за допомогу й участь у цій 

супер важливі роботі!»… 

 

*** 

28.06.2022 

Калуська міська рада 

https://kalushcity.gov.ua/news/v-kalushi-vidkrili-novij-treningovij-centr 

В Калуші відкрили новий тренінговий центр для допомоги людям, 

які постраждали від війни 

Соціальний простір запрацював від Благодійного фонду «Крила 

підтримки», голова - Аліна Бігун. 

Центр надаватиме соціально-психологічну, юридичну підтримку та 

допомогу дітям, жінкам, внутрішньо переміщеним особам, людям, які 

постраждалими внаслідок війни та іншим вразливим категоріям населення. 

Для цього залучено 5 психологів та 3 юристів, які проводитимуть тренінги, 

майстер-класи, консультації та ін. 

   Фонд співпрацює з громадськими організаціями «Чисті серця 

Калуш», УФРА, «Пані патронеса» (Дніпро), «Мартін-клуб», «Дом 48» 

(Івано-Франківськ). Приміщення надано власником благодійно. 

   Щира вдячність за ініціативність та активність у допомозі іншим. 
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Центр буде працювати за запитами. Для індивідуальних та групових 

консультацій звертатися з 1 липня за телефонами 0991758712, 0675228712. 

Адреса: вул. Винниченка, 3, ел. пошта fondkryla@ukr.net. 

 

*** 

28.06.2022 

Офіційний сайт міста Одеса 

https://omr.gov.ua/ua/news/228667/ 

ОДЕСА ПРОДОВЖУЄ ОТРИМУВАТИ ГУМАНІТАРНУ 

ДОПОМОГУ ВІД ЮНІСЕФ. ФОТО 

Протягом останніх кількох днів в Одесу прибуває гуманітарний вантаж 

від ЮНІСЕФ - гігієнічні набори та медичне приладдя, які будуть передані 

лікарням міста. 

Крім того, надіслана велика партія предметів дитячої особистої гігієни, 

які будуть роздані батькам та допоможуть дбати про безпеку та здоров’я 

малюків. 

Одесу з ЮНІСЕФ пов’язує тривала та плідна співпраця. У нашому 

місті з робочим візитом перебуває голова представництва Дитячого фонду 

ООН (UNICEF) пан Мурат Шахін. Під час зустрічі з Одеським міським 

головою обговорювалися гуманітарні потреби міста у цей складний період з 

урахуванням кількості тимчасово переміщених осіб. 

Від початку війни ЮНІСЕФ направив до України понад 500 тонн 

гуманітарної допомоги: ліки, акушерські та хірургічні набори, предмети 

гігієни, теплий одяг, ковдри та набори для розвитку дітей. 

 

*** 

28.06.2022 

Рівненська міська рада  

https://rivnerada.gov.ua/portal/view-content/14468 

Представники благодійних фондів, які працюють з ВПО, зустрілися 

з міською владою 

Співпраця влади та громадських, благодійних організацій та фондів у 

питаннях, які стосуються роботи з вимушено переміщеними особами наразі 

надзвичайно актуальна. Адже ресурси місцевих бюджетів обмежені, а 

благодійники часто дублюють функції один одного, хоч організувавшись 

разом могли б зробити значно більше. Ці і не лише питання обговорили під 

час круглого столу “Благодійні фонди для ВПО”. 

“Рівне зараз досить часто ставлять у приклад того, як ми працюємо з 

переселенцями. Значна частина внеску в цьому належить саме 

волонтерським, громадським організаціям та представникам церков нашої 

громади. Саме тому сьогодні ініціював проведення зустрічі з тими, хто 

проводить активну роботу з ВПО. Це надзвичайно важливо для спільної 
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координації дій, взаємодії у проектах та раціонального використання наявних 

ресурсів,” - зауважив міський голова Рівного Олександр Третяк. 

Під час зустрічі представники організацій обговорили ключові 

напрямки роботи, яку проводять. Зокрема, щодо пошуку житла для тих 

півтори тисячі переселенців, які нині живуть у гуртожитках Рівного, 

питання пошуку роботи в новому місці проживання, видачі продуктових 

пакетів, роботи з дітками різного віку і не лише. 

“У наших спільних планах - створити раду ВПО при міському голові 

чи Департаменті соціального захисту. Це важливо не тільки для 

комунікації, взаємопідтримки цих людей. А й стане майданчиком для 

вирішення проблем, які наявні та видозмінюються під впливом обставин,” - 

підсумував Олександр Третяк. 

Також сьогоднішня зустріч стала відправною точкою у співпраці 

громадських організацій. Адже є спільні напрямки роботи, які зусиллями 

кількох ГО буде вирішити значно легше. 

 

*** 

28.06.2022 

Хмельницька міська рада 

https://khm.gov.ua/uk/content/v-cnapi-pereselenci-mozhut-staty-na-oblik-

gromadyan-shcho-potrebuyut-zhytla-dlya 

В ЦНАПі переселенці можуть стати на облік громадян, що 

потребують житла для тимчасового проживання 

Подати заяву на взяття внутрішньо переміщених осіб на облік 

громадян, що потребують житла для тимчасового проживання, можна в 

ЦНАПі міста Хмельницького 

У Центрі надання адміністративних послуг Хмельницької міської ради 

доступною стала нова послуга – взяття внутрішньо переміщених осіб на 

облік громадян, що потребують житла для тимчасового проживання. Адже 

через повномасштабне вторгнення рф тисячі українців втратили житло в 

Харкові, Маріуполі, Києві, Бучі та інших містах. 

Центр надання адміністративних послуг у місті Хмельницькому 

знаходиться за адресою: місто Хмельницький, вул. Соборна, 16. 

Телефони для консультацій: +38(0382) 76-58-61, 70-27-93, 70-27-91, 70-

27-71, 76-43-41, 75-27-18, 65-73-16, 067-359-01-87, (067) 359-02-36. 

Ми працюємо для вас! 

Перемога за нами! 

Слава Україні! Героям Слава! 
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*** 

28.06.2022 

Сарненська міська територіальна громада 

https://sarny-rada.gov.ua/pres-centr/7854-perspektivi-spivpraci-u-

rozmischenni-vpo.html 

ПЕРСПЕКТИВИ СПІВПРАЦІ У РОЗМІЩЕННІ ВПО 

ПЕРСПЕКТИВИ СПІВПРАЦІ У РОЗМІЩЕННІ ВПО обговорили 

міський голова Руслан Серпенінов та його заступники під час розмови з 

благодійниками зі США 
На зустрічі-знайомстві з американцями обумовили певні плани 

майбутньої співпраці з благодійною організацією “Move Ukraine”, 

https://www.moveukraine.org, зі штату Вашингтон, котрі хочуть допомагати у 

вирішенні питань щодо забезпечення житлом внутрішньо переміщених осіб 

в Україні та вже мають досвід і приклади результативної спільної діяльності 

з органами місцевого самоврядування в інших містах нашої держави. 

Приміром, вони ремонтують гуртожитки, які тривалий час не функціонували, 

й адаптують їх для проживання ВПО. 

Представники міської ради запропонували приміщення дитячого 

садочка, яке не працює близько 30 років, у с.Чемерне. Ще представили 

земельну ділянку орієнтовною площею 6 гектарів, на якій можливо звести 

будинки котеджного типу для тимчасового проживання. 

Обидві пропозиції зацікавили гостей-американців і будуть обговорені в 

благодійній організації. Також “Move Ukraine” спеціалізується на діяльності 

задля відкриття бізнесу та працевлаштування ВПО. І ця тема, можливо, стане 

наступною в співпраці з нашою громадою. 

Більше у відео10. 

 

*** 

28.06.2022 

МІСТО ЮЖНОУКРАЇНСЬК 

ОФІЦІЙНИЙ ВЕБ-САЙТ 

http://yu.mk.ua/news/show/perevireno_umovi_dlya_prozhivannya_vnutris

hno_peremischenikh_osib? 

ПЕРЕВІРЕНО УМОВИ ДЛЯ ПРОЖИВАННЯ ВНУТРІШНЬО 

ПЕРЕМІЩЕНИХ ОСІБ 

Минулого тижня начальник управління охорони здоров’я 

Южноукраїнської міської ради Ольга Стахорська разом із 

представниками Вознесенського районного відділу державної установи 

«Миколаївський обласний центр  контролю та профілактики хвороб 

МОЗ України» відвідали дошкільний навчальний заклад №2 «Ромашка», 

який відповідно до розпорядження міського голови від 22.04.2022 № 90-р  

                                                           
10 Див.:   https://www.facebook.com/sarnyrada/videos/728725685101058/ 
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визначений місцем тимчасового перебування внутрішнього переміщених 

осіб з тимчасово окупованої території та районів проведення бойових дій. У 

присутності директору закладу Оксани Строчко, посадовці перевірили 

умови проживання людей, які через війну змушені шукати прихистку в 

місті енергетиків. 

Обстеження показало, що ДНЗ «Ромашка» в цілому відповідає 

вимогам, щодо забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя 

населення під час екстреного облаштування місць тимчасового перебування 

внутрішньо переміщених осіб у зв’язку із збройною агресією російської 

федерації, затвердженим наказом МОЗ України від 31.03.2022 №554. Немає 

зауважень до якості питної води (проведено лабораторне дослідження), 

санітарного стану приміщень (вологе прибирання проводиться регулярно, з 

використанням дезінфікуючих засобів). Медичний кабінет забезпечений 

засобами для надання першої медичної допомоги, щоденно там працює 

медична сестра. В достатній кількості є постільна білизна, засоби гігієни. 

Комісія лише рекомендувала доукомплектувати заклад достатньою кількістю 

ліжок для дорослих. 

В «Ромашці» облаштовано 150 місць для поселення внутрішньо 

переміщених осіб (для 100 дорослих та 50 дітей). З початку війни  тут 

проживало 56 людей. Наразі лишилось п’ятеро. З їх слів, умови перебування 

всіх повністю влаштовують (наближені до домашніх). 

Вимушені переселенці подякували владі Южноукраїнської 

територіальної громади за турботу, яка неоціненна в такий непростий для 

нашої держави час. Крім житла, ці люди також отримують за рахунок коштів 

місцевого бюджету дворазове гаряче харчування (забезпечує ПП 

«Южноукраїнський комбінат харчування»), за необхідністю їм надається 

психологічна, медична та інші види допомоги. 

 

*** 

28.06.2022 

Великосеверинівська сільська рада 

Кропивницького району, Кіровоградської області 

https://velykoseverynivska-silrada.gov.ua/prava-ta-pilgy-vpo/ 

Права та пільги ВПО 

Життя після переміщення викликає багато запитань: де шукати роботу, 

як знайти школу для дитини? 

Програма Єднання заради дії спільно з Міністерство з питань 

реінтеграції тимчасово окупованих територій України та Stabilization 

Support Services підготували корисну інфографіку. 

Освіта. Дитина може продовжувати навчання у старій школі на 

дистанційній основі. Якщо ж така можливість відсутня, можна продовжити 

навчання у будь-якому іншому закладі на території України. 
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Робота. Ви можете звернутися до центру зайнятості за новим місцем 

перебування. За бажання, вас можуть направити на курси перекваліфікації. 

Якщо маєте правове питання, звертайтеся до контакт-центру системи 

безоплатної правової допомоги за номером 0 800 213 103 

За цим номером: 

Надаються консультації та роз’яснення з правових питань 

Можна отримати інформацію щодо розташування, номери телефонів та 

актуальну інформацію про режими роботи бюро правової допомоги. 

Корисні ресурси для пошуку роботи або школи: 

Відповіді на 30 головних запитань про освіту під час війни на сайті 

освітнього омбудсмена України, https://cutt.ly/ZKnP9x8. 

Інтерактивна мапа з переліком центрів зайнятості, 

https://cutt.ly/PKnAuW. 
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*** 

29.06.2022 

Івано-Франківська обласна державна адміністрація 

https://www.if.gov.ua/news/pid-chas-naradi-v-oblderzhadministraciyi-

obgovoreno-pitannya-zabezpechennya-zhitlom-vnutrishno-peremishchenih-osib 

Під час наради в облдержадміністрації обговорено питання 

забезпечення житлом внутрішньо переміщених осіб 

Управління інформаційної діяльності та комунікацій з 

громадськістю ОДА 

…заступниця голови обласної державної адміністрації Людмила 

Сірко провела робочу зустріч із представниками IOM Un Migration – 

міжнародної організації з міграції (МОМ). 

Ішлося про те, що у співпраці з обласною владою команда МОМ 

провела соціальне анкетування 55 колективних центрів області, де 

перебувають внутрішньо переміщені особи. 

Людмила Сірко ознайомилася з результатами моніторингу щодо 

найбільш нагальних потреб ВПО, доступності інфраструктури для вразливих 

верств серед переселенців, облаштування їх побуту, необхідності засобів 

гігієни тощо. 

Ці дані в подальшому будуть враховані при забезпеченні гуманітарною 

допомогою соціальних закладів, де перебувають ВПО. 

Під час наради окрему увагу було зосереджено на питаннях 

облаштування на довготривалий термін житла для людей, які постраждали 

від бойових дій, та проживають сьогодні на Прикарпатті у закладах загальної 

середньої освіти. 

За словами посадовиці, визначено заклади соціальної сфери обласного 

підпорядкування в містах Коломия, Снятин та Бурштин, де міжнародні 

донори фінансово долучаться до проведення поточних і капітальних ремонтів 

приміщень. 

«Обласна військова адміністрація зацікавлена у якнайшвидшому 

вирішенні питання щодо забезпечення житлом 5 тисяч 400 внутрішньо 

переміщених осіб, які зараз проживають у 208 закладах загальної середньої 

освіти Прикарпаття, - зазначила Людмила Сірко. - Ми вдячні нашим 

міжнародним партнерам за плідну співпрацю. Разом зі світовою спільнотою, 

небайдужими людьми ми зможемо впоратися з цими викликами. Перемога 

буде за нами!». 
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*** 

29.06.2022 

ЛУГАНСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

ОБЛАСНА ВІЙСЬКОВО-ЦИВІЛЬНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

http://loga.gov.ua/oda/press/news/uryad_viplativ_blizko_172_milyarda_gri

ven_dopomogi_na_prozhivannya_23_milyonam 

Уряд виплатив близько 17,2 мільярда гривень допомоги на 

проживання 2,3 мільйонам переселенців – перераховано ще понад 6 

мільярдів гривень 

На виплату допомоги на проживання внутрішньо переміщеним 

особам спрямовано наступний транш обсягом майже 6,2 мільярда гривень. 

Загалом вже виплачено близько 17,2 мільярда гривень майже               

2,3 мільйонам людей, які були вимушені переміститись із зон активних 

бойових дій всередині країни. 

Нагадуємо, що допомога на проживання внутрішньо переміщеним 

особам надається в наступних розмірах: 

- для осіб з інвалідністю та дітей — 3 000 гривень; 

- для інших осіб — 2 000 гривень. 

Допомога нараховується переселенцям, які перемістилися з тимчасово 

окупованої території Автономної Республіки Крим і м. Севастополя, а також 

територіальних громад, що розташовані в районі проведення воєнних дій або 

які перебувають в тимчасовій окупації, оточенні (блокуванні). 

Також ця допомога виплачується внутрішньо переміщеним особам, у 

яких житло зруйноване або непридатне для проживання внаслідок 

пошкодження і які подали до 20 травня 2022 року заявку на відшкодування 

відповідних втрат, зокрема через Єдиний державний вебпортал 

електронних послуг, або подали документальне підтвердження від органів 

місцевого самоврядування факту пошкодження/знищення нерухомого майна 

внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених 

військовою агресією. 

Отримана допомога на проживання не оподатковується податком на 

доходи фізичних осіб та не враховується при обчисленні сукупного доходу 

домогосподарства під час призначення інших видів соціальної допомоги. 

 

*** 

29.06.2022 

ЛУГАНСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

http://loga.gov.ua/oda/press/news/de_shche_vidkrita_reiestraciya_peresele

nciv_dlya_otrimannya_groshovoyi_dopomogi 

Де ще відкрита реєстрація переселенців для отримання грошової 

допомоги 

ЮНІСЕФ (2220 гривень на людину в місяць, допомогу надають одразу 

за 3 місяці) Реєстрація – https://register.unicef.org/ 
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ЄДопомога Реєстрація – https://aid.edopomoga.gov.ua Перевірка статусу 

заявки – https://aid.edopomoga.gov.ua/check 

The 1k Project (1000$) Реєстрація – 

https://airtable.com/shrvfSCquvjgdEJPy 
Gate to Ukraine (100$) Реєстрація – https://gate.org/get-help/ 

«Єдність за майбутнє» (2220 гривень на людину) Реєстрація – 

https://register.pagulasabi.ee/uk/ 
NRC (Норвезька рада у справах біженців) Реєстрація проходить через 

месенджер WhatsApp по номеру +48 729 086 505 
БФ «Щаслива дитина» Реєстрація – https://deti.zp.ua/uk/ 

БФ «СОС Дитячі Містечка Україна» Реєстрація – 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeyIGeH5pS1xWsriOvJvEWEwHGz

6cg8... 

 

*** 

29.06.2022 

Львівська обласна військова адміністрація 

https://loda.gov.ua/news/33265 

Австрійці надіслали на Львівщину медичний вантаж і планують 

допомагати надалі 

Департамент міжнародної технічної допомоги та міжнародного 

співробітництва   Департамент охорони здоров’я   Пресслужба ОДА 

29 червня, начальник Львівської обласної військової адміністрації 

Максим Козицький зустрівся із Тимчасово повіреним у справах Республіки 

Австрія в Україні Арадом Бенкьо та австрійськими парламентарями. 

«Велике дякую вам та усьому австрійському уряду за ту допомогу, яку 

ви надаєте Україні. Також вдячні за підтримку щодо кандидатства України у 

члени ЄС. Для Львівської області це по-особливому важливо, адже ми 

завжди вважали себе частиною Європи, тепер наша країна ще на один 

вагомий крок наблизилася до цього», – зазначив начальник Львівської ОВА 

Максим Козицький. 

Член Національної Ради, парламентар Гельмут Брандштеттер 
зазначив, що на Львівщину відправили вантажівку з медичним вантажем для 

допомоги людям, які постраждали від війни. Це ліки, зокрема кровоспинні 

засоби, необхідні засоби для надання екстреної допомоги. 

«Ми дуже раді, що можемо вам допомогти нині. Визначальною є 

медична допомога,  ми відправили медичний вантаж у вашу область та 

лікаря, який зможе пояснити, що до чого. Ми зайняли чітку позицію щодо 

допомоги України, підтримуємо проєвропейський та демократичний курс 

вашої держави», –  наголосив Гельмут Брандштеттер. 

Тимчасово повірений в справах Республіки Австрія в Україні Арад 

Бенкьо зазначив, що хоче дізнатись про подальші потреби області та 

налагодити контакти для співпраці. 
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Очільник області повідомив, що зараз на Львівщині лише офіційно 

зареєстрованих – понад 240 тисяч внутрішньо переміщених осіб, але їхня 

реальна кількість значно більша. Відтак, є потреба у забезпеченні житлом 

цих людей.  

«Для нас дуже важливо вчасно розпочати навчальний процес і 

вивільнити школи та садочки, де зараз тимчасово мешкають переселенці. 

Тому в області ми проводимо ремонт гуртожитків, це близько 20 об’єктів, а 

також хочемо і надалі зводити модульні містечка, де можуть жити 

вимушені переселенці. І, власне, у цьому зараз нас підтримав польський 

уряд, збудували вже три таких об’єкти. Ведемо перемовини з англійськими 

благодійними фондами і були б вдячні вам за допомогу у цьому напрямі», – 

зазначив Максим Козицький. 

Керівник департаменту охорони здоров’я Львівської ОВА Орест 

Чемерис подякував за медичний вантаж, який вже отримали і зазначив, що 

зараз потрібні засоби реабілітації та протезування… 

Завершуючи зустріч, австрійські парламентарі зазначили, що надалі 

готові підтримувати український народ та проаналізують усі потреби, які 

почули під час візиту… 

 

*** 

29.06.2022 

Львівська обласна військова адміністрація 

https://loda.gov.ua/news/33207 

На Львівщині планують запровадити програму психологічної 

підтримки для дітей, які постраждали через війну 

Департамент соціального захисту населення  Пресслужба ОДА 

…29 червня, відбулась зустріч начальника Львівської ОВА Максима 

Козицького з представниками організацій «Карітас США», «Карітас 

України» та «Карітас - Львів УГКЦ». Основна діяльність організації на 

теренах області зосереджена на підтримці внутрішньо переміщених осіб та 

наданні їм гуманітарної допомоги, тому сторони обговорили напрями, в 

яких будуть співпрацювати надалі. 

Під час зустрічі сторони окреслили найбільш проблемні питання, з 

якими зіштовхується область у роботі з внутрішньо переміщеними 

особами. 

«Одним з пріоритетних завдань Львівської області є забезпечити 

внутрішньо переміщених осіб житлом. Серед категорій, які найчастіше 

евакуйовують  – люди з інвалідністю та люди похилого віку. Зараз на 

Львівщині є більше тисячі локацій, де розміщують переселенців, здебільшого 

це заклади освіти. Наразі там проживають 20 тисяч людей. Для того, щоб 

розвантажити школи та вчасно розпочати навчальний рік, ми шукаємо 

альтернативні місця для розселення людей. За підтримки громад в межах 

обласної програми адаптовуємо під житло близько 14 гуртожитків, що дасть 
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змогу додатково розселити понад тисячу осіб. Також надалі будуємо 

модульне житло. Велика частка витрат лягає саме на обласний бюджет, тому 

ми потребуємо підтримки в частині фінансування житлових проєктів», – 

зазначив начальник Львівської ОВА Максим Козицький. 

До слова, зараз на Львівщині проживають близько 400 тисяч 

переселенців. Кількість офіційно зареєстрованих становить більше 240 

тисяч, з яких понад 75 тисяч – це діти. 

«Територіальні громади Львівщини активно долучаються до ремонту 

гуртожитків на своїх теренах. Однак таке житло потребує додаткових 

інвестицій, аби забезпечити там дійсно якісні умови для проживання. Це 

стосується закупівлі побутової техніки, меблів. Зараз ми співпрацюємо з 

організаціями, які допомагають гуртожиткам закладів освіти отримати все 

необхідне. Оскільки кількість ВПО в області чимала і може зростати, нам 

потрібно створити додаткові місця для проживання, а для цього є потреба в 

постійній підтримці благодійників та міжнародних партнерів», – зауважив 

заступник начальника ЛОВА Іван Собко. 

За словами Максима Козицького, не менш важливою є робота в плані 

психологічно-емоційної підтримки людей, які постраждали від війни. 

Особливо це стосується найбільш незахищеної категорії – дітей. 

«Ми чудово розуміємо, що виклики, з якими зіштовхнулась влада, 

чималі, тому ми щиро хочемо допомогти чим зможемо. У нас є програма 

психологічного супроводу дітей з травмами війни. Упродовж п’яти років ми 

працювали у школах східних областей України, де ми розробили спеціальну 

програму, націлену на шкільних психологів та соціальних працівників. У нас 

є досвід роботи з дітками, допомагаємо їм пережити травми, отримані 

внаслідок війни. Цей напрям ми плануємо розвивати і у Львові», – розповів 

президент Міжнародного Благодійного Фонду «Карітас України» Тетяна 

Ставнича.  
Від 24 лютого організація «Карітас» у Львівській області надала 

майже 180 тисяч послуг для ВПО та постраждалих від війни. Найбільше 

послуг стосується надання продовольчих товарів, що складає 71% від всіх 

видів допомоги. 

 

*** 

29.06.2022 

Львівська обласна військова адміністрація 

https://loda.gov.ua/news/33219 

Львівщина прихистила 10 тисяч людей з інвалідністю: в області 

анонсували програму соціальної відповідальності 

Пресслужба ОДА 

З перших днів війни Львівщина прихистила на своїх теренах сотні 

тисяч евакуйованих українців. Упродовж останніх місяців в область 

наймасовіше евакуйовують саме людей з інвалідністю та людей похилого 
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віку. Задля координації роботи з внутрішньо переміщеними особами на 

залізничному вокзалі цілодобово працюють волонтери в межах програми 

Медично-психологічної допомоги. 

В області також сформована робоча група «Медико-психосоціальної 

допомоги», до якої входять представники департаментів соціального 

захисту, охорони здоров’я, культури Львівської ОВА та шпиталь 

Шептицького. 

«Під час наших робочих візитів в громади ми зрозуміли, що в області 

бракує фахівців, готових супроводжувати людей похилого віку та людей з 

інвалідністю. Це ті категорії населення, які залишаться на Львівщині. З 

огляду на це, працюватимемо в напрямку соціальної відповідальності. Ми 

плануємо залучити людей, які колись працювали чи працюють в освітній 

сфері чи мають дотичність до соціальної допомоги, до волонтерства. Йдеться 

про підтримку, догляд та супровід вищезазначених категорій населення. 

Спільно з фахівцями, зокрема і це питання сьогодні проговорювали в УКУ, 

напрацюємо окрему програму для навчання майбутніх піклувальників», – 

розповіла голова робочої групи «Медико-психосоціальна допомога» Галина 

Бордун. 

Соціальна відповідальність це ініціатива, спрямована на пошук 

волонтерів, які готові надавати послугу  догляду та опіки людям похилого 

віку та людям з інвалідністю  у визначених центрах, локаціях, де ці люди 

проживають, зокрема, і для ВПО. Ця ініціатива абсолютно волонтерська. 

Волонтер може зареєструватися за посиланням11  і визначити 

періодичність днів в тижні (не менше двох робочих днів) та вибрати центр 

для допомоги. Також можна писати на електронну пошту 

medpsysocial.aid@gmail.com . 

«Офіційно зареєстрованих на Львівщині переселенців – 243 тисячі 

осіб. Понад 30 тисяч – це люди пенсійного віку, ще 10 тисяч мають 

інвалідність. В області діють лише три геріатричних пансіонати, які надають 

послуги стаціонарного проживання для самотніх людей. На жаль, їхня 

потужність не достатня для того, щоб розмістити та забезпечити догляд усім. 

В цих закладах проживають люди, які безальтернативно потребують 

допомоги з боку», – зауважив т.в.о директора департаменту соціального 

захисту населення Львівської ОВА Роман Андрес. 

Він також додав, що Львівська область готова частково компенсувати 

установам, закладам організаціям усіх форм власності кошти за 

безкоштовний прихисток ВПО (30 грн в день за особу). Йдеться про ті 

заклади, які не мають право на відшкодування з державного бюджету. За 

детальнішою інформацією звертайтесь в департамент соціального захисту 

Львівської ОВА. 

                                                           
11 Див.:    
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeh9SbeY_cxXklx8nn7HHqxCDvwAOklhdiHhFhxlvhWPsVxQQ/viewfor
m  
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«Розміщенням внутрішньо переміщених осіб займається також 

релігійна спільнота області. За її підтримки люди мають змогу проживати в 

окремих від богослужінь приміщеннях. Закликаємо очільників церков 

звертатися до органів державної влади й говорити про свої потреби. Разом 

напрацюємо програму й допоможемо людям тут, на Львівщині», – 

наголосила координаторка з комунікації з релігійними спільнотами в 

межах робочої групи Олександра Янович. 

 

*** 

29.06.2022 

Полтавська обласна військова адміністрація 

https://www.adm-pl.gov.ua/news/departament-socialnogo-zahistu-

naselennya-informuie-viplata-dopomogi-na-prozhivannya-vnutrishno 

ДЕПАРТАМЕНТ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ 

ІНФОРМУЄ: ВИПЛАТА ДОПОМОГИ НА ПРОЖИВАННЯ 

ВНУТРІШНЬО ПЕРЕМІЩЕНИМ ОСОБАМ 

Департамент соціального захисту населення інформує: виплата 

допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам 

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 20.03.2022 

№ 332 (зі змінами) внутрішньо переміщеним особам передбачено надання 

допомоги на проживання. 

У розмірі: 

   • для осіб з інвалідністю та дітей – 3000 гривень на місяць; 

   • для інших осіб – 2000 гривень на місяць. 

На сьогоднішній день допомога на проживання надається внутрішньо 

переміщеним особам: 

   - які перемістилися з території територіальних громад, що 

розташовані в районі проведення воєнних (бойових) дій; 

   - які перемістилися з території територіальних громад, що 

перебувають в тимчасовій окупації, оточенні (блокуванні); 

   - у яких житло зруйноване або непридатне для проживання внаслідок 

пошкодження і які подали до 20 травня 2022 року заявку на відшкодування 

відповідних втрат, зокрема через Єдиний державний вебпортал 

електронних послуг або за умови подання документального підтвердження 

від органів місцевого самоврядування факту пошкодження/знищення 

нерухомого майна внаслідок бойових дій. 

Внутрішньо переміщеним особам, які повернулися на постійне місце 

проживання, але мають зруйноване житло, виплата допомоги на проживання 

не припиняється. 

Важливо! Перелік територіальних громад, що розташовані в районі 

проведення воєнних (бойових) дій або які перебувають в тимчасовій 

окупації, оточенні (блокуванні) затверджений наказом Міністерства з 
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питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України № 75 від 

25.04.2022, (зі змінами). 

Перелік не є фіксованим документом – він регулярно актуалізується. 

Наказом Мінреінтеграції від 22.06.2022 №132 затверджено оновлений 

перелік, на основі якого внутрішньо переміщеним особам будуть 

здійснюватися виплати. 

Переглянути актуальну інформацію щодо статусу громад також можна 

на цифровій мапі за посиланням https://map.edopomoga.gov.ua/ 

Органами соціального захисту населення області забезпечено 

призначення допомоги на проживання з березня 2022 року 147,7 тис. сімей 

внутрішньо переміщених осіб (з урахуванням дітей), на загальну суму           

1,5 млрд грн. У червні 2022 року допомогу на проживання призначено       

122,7 тис. сімей на загальну суму 514,7 млн грн. 

Фінансування та виплата допомоги проводиться безпосередньо на рівні 

Мінсоцполітики. 
Одночасно повідомляємо, що у зв’язку з технічними помилками, 

допущеними заявниками при поданні заяв через Портал Дія, частина 

звернень доопрацьовуються органами соціального захисту населення, 

Міністерством цифрової трансформації та Міністерством соціальної 

політики України. 

Органи соціального захисту населення області продовжують роботу з 

призначення допомоги. Дане питання перебуває на постійному контролі в 

Департаменті соціального захисту населення.    

Департамент  соціального захисту населення 

 

*** 

29.06.2022 

Полтавська обласна військова адміністрація 

https://www.adm-pl.gov.ua/news/gromadi-poltavshchini-krashchi-praktiki-

iz-zabezpechennya-socialnogo-zahistu-naselennya-v-umova 

ГРОМАДИ ПОЛТАВЩИНИ: КРАЩІ ПРАКТИКИ ІЗ 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ В УМОВАХ 

ВІЙНИ 

Громади Полтавщини: кращі практики із забезпечення соціального 

захисту населення в умовах війни 

Здатність об’єднувати та спільними зусиллями долати перешкоди 

завжди було винятковою рисою нашої країни, яка зараз, в умовах війни, 

проявилась найбільше. Полтавщина стала ключовим регіоном центру 

України, яка прийняла внутрішньо перемішених осіб, тому те, як ефективно 

спрацювали міста та громади області в цих критичних умовах заслуговує 

окремої уваги. 

Враховуючи, що на соціальну сферу припало чи не найбільше 

навантаження, до вашої уваги кращі практики реалізації політики 
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соціального захисту населення громадами Полтавщини, які поповнилися 

новими мешканцями з числа внутрішньо перемішених осіб. 

Серед територіальних громад, які активно проводили роботу щодо 

обслуговування громадян, які опинились в складних життєвих обставинах 

хочеться відзначити Глобинську міську та Диканську селищну. 

На сьогодні у Глобинській громаді (міський голова Станіслав Джусь), 

завдяки роботі колективу КУ «Центр надання соціальних послуг Глобинської 

міської ради» на чолі з директором Світланою Грицай, соціальними 

послугами охоплено 1506 жителів громади та ВПО. 

Працівники відділення соціальної допомоги вдома Центру, за місцем 

проживання продовжують допомагати тим, хто не в змозі потурбуватися про 

себе самостійно, надаючи 480 особам широкий спектр послуг: допомога у 

самообслуговуванні, прибиранні, приготуванні їжі та інших побутових 

питаннях. За період введення воєнного стану додатково взято на 

обслуговування 29 осіб. 

Робота центру також полягає у організації отримання продуктів 

харчування найвразливішими верствами населення. Наприкінці травня 

працівниками центру отримувачам соціальної послуги «допомога вдома» 

доставлені продуктові набори всім потребуючим. Завдяки злагодженій роботі 

відділення організації надання натуральної та грошової допомоги центу, 842 

особи отримали одяг та взуття. 

Внутрішньо перемішені особи та мешканці громади відповідних 

категорій можуть отримати послуги з дрібного ремонту та пошиття одягу, 

перукарські послуги. З метою наближення послуг до населення, з 24 березня 

поточного року на території Великокринківського старостату запрацювало 

віддалене робоче місце з надання перукарських послуг, що стало суттєвою 

підтримкою жителів. 

Безумовно, коли людина опинилась в максимально критичних умовах 

під час війни, задоволення її першочергових потреб із проживання та 

харчування є пріоритетом для кожної громади чи області, але у Глобинській 

громаді не забувають і про психічне здоров’я. Центром забезпечується 

проведення заходів з психологічної підтримки та емоційного розвантаження, 

а також цілодобово працює телефонна лінія психологічної підтримки 

(телефон довіри), де кожен охочий може отримати інформаційні консультації 

та кваліфіковану підтримку від практичного психолога. 

З метою подолання критичних станів, з якими людина стикається під 

час війни, на сторінці в соціальних мережах 

https://www.facebook.com/KU.Centrsocposlug ведеться окрема рубрика 

«Психологічна підтримка». 

У Диканській громаді вдалося зберегти структуру Територіального 

центру та обсяг соціальних послуг селищної ради. Лише послугу «догляд 

вдома» тут отримують 320 осіб про яких піклується 37 соціальних 

робітників. У багатьох випадках соціальний робітник - єдина людина, котра 

відвідує оселю самотньої людини. Крім виконання основних посадових 
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обов’язків по прибиранню будинки, придбання ліків та продуктів, оплатити 

комунальних послуг, оформлення субсидій, допомогти по господарству, 

робітники терцентру забезпечують надання емоційно-психологічної 

підтримку. 

Відділенням організації надання адресної натуральної та грошової 

допомоги, як для мешканців громади, та як і для вимушених переселенців 

забезпечено надання послуг прання білизни, ремонт одягу та взуття, 

перукарські послуги. 

При територіальному центрі також функціонує банк одягу, який 

постійно поповнюється завдяки волонтерам, місцевій владі, організації 

«Товариства Червоного хреста України» та просто небайдужим 

мешканцям Диканської ТГ. За тісної співпраці з релігійною громадою 

«Християн віри Євангельської «Відродження» організовані благодійні 

обіди для підопічних які перебувають у складних життєвих обставинах. 

Крім того, відділенням стаціонарного догляду забезпечено цілодобовий 

догляд 21 підопічному, в тому числі 4 внутрішньо переміщеним особам. 

Для усіх мешканців відділення стало затишною домівкою, завдяки турботі 

дружнього колективу. 

Все це є черговим підтвердженням, що лише комплексний підхід до 

надання соціальних послуг та самовідданість кожного соціального 

працівника, може переконати постраждалу людину, що вона не на самоті із 

своєю проблемою і держава завжди дбає про своїх громадян.  

Департамент соціального захисту населення 

 

*** 

29.06.2022 

Чернівецька обласна військова адміністрація 

https://bukoda.gov.ua/news/na-bukovini-pereselenci-mozhut-otrimati-

groshovu-pidtrimku-vid-mizhnarodnih-blagodijnikiv 

На Буковині переселенці можуть отримати грошову підтримку від 

міжнародних благодійників 

Переселенці можуть отримати допомогу від міжнародних 

благодійників. Неурядова організація «HelpAge» надає грошову підтримку 

на 3 місяці в розмірі 6660 гривень. 

Програма розрахована на внутрішньо переміщених осіб, які не 

отримували виплати від міжнародних організацій та підпадають під такі 

критерії вразливості: 

Родини з дітьми. 

Домогосподарства з особами з інвалідністю. 

Чоловіки або жінки, що самостійно виховують дитину. 

Вагітні або жінки, що плекають малюків. 

Людина похилого віку (60+). 

Сім’ї із загиблими або пораненими внаслідок бойових дій. 
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Особи, які мають хронічні/серйозні захворювання. 

Зареєструватися для отримання допомоги необхідно у приміщенні 

Департаменту соціального захисту населення (вулиця Головна, 245, м 

Чернівці). 

Графік роботи волонтерів: із 9:00 до 17:00, обідня перерва – з 13:00 до 

13:30. 

Крім того, особи з інвалідністю мають право залишити заяву на 

отримання засобів гігієни в індивідуальному порядку. 

 

*** 

29.06.2022  

Закарпатський обласний центр зайнятості 

https://zak.dcz.gov.ua/node/7810 

Послугами Закарпатської служби зайнятості з початку дії воєнного 

стану скористалися понад 11,7 тисяч громадян 

В умовах дії воєнного стану Закарпатська обласна служба 

зайнятості продовжує працювати у штатному режимі та надавати послуги 

клієнтам. Так, за період з 24.02.2022 по 28.06.2022 до обласної служби 

зайнятості за допомогою у працевлаштуванні звернулося 6,8 тисяч осіб, 

серед яких 2814 - жителі інших областей України, де ведуться активні 

бойові дії. Всього скористались послугами обласної служби зайнятості понад 

11,7 тисяч осіб. 

За вказаний період за сприяння центрів зайнятості області 

працевлаштовано 2,1 тисяча осіб. Серед них 165 осіб, які приїхали на 

Закарпаття з областей України, де ведуться активні бойові дії… 

 

*** 

29.06.2022 

ДРОГОБИЦЬКА МІСЬКА РАДА 
https://drohobych-rada.gov.ua/%d0%b7%d0%b0%d0%ba%d0%be%d0%bd-

%d0%bf%d1%80%d0%b0%d1%86%d1%8f-%d0%b7%d0%b0%d1%85%d0%b8%d1%81%d1%82-%d0%b7-

%d0%b2%d0%bf%d0%be-%d1%82%d0%b0-

%d0%b0%d0%b4%d0%bc%d1%96%d0%bd%d1%96%d1%81%d1%82%d1%80/ 

Закон, праця, захист: з ВПО та адміністраціями навчальних 

закладів провели ознайомчі зустрічі 

Відділ з питань праці, аудиту та соціально-трудових відносин 

виконавчих органів Дрогобицької міської ради спільно з інспекторами 

праці та охорони праці ГУ Держпраці у Львівській області 28 червня 

побували в науковому ліцеї імені Богдана Лепкого та Ліцеї № 3 імені 

В’ячеслава Чорновола, де зустрілися із адміністрацією та внутрішньо 

переміщеними особами. 

Під час обох зустрічей вимушеним гостям м. Дрогобич роз’яснили 

окремі статті Кодексу законів про працю, Закону України «Про зайнятість 



73 
 

населення», зміни до законодавства з питань праці під час дії воєнного стану, 

переваги законної зайнятості, запобігання дискримінації та гендерній 

нерівності при влаштуванні на роботу, загрози нелегальної трудової міграції 

тощо. А також роздали буклети-пам’ятки з питань, що обговорювались в 

яких вказані контакти відділів безпечної міграції, протидії торгівлі людьми, 

українських посольств у Польщі, Румунії, Словаччині, Угорщині та 

Національної гарячої лінії з протидії торгівлі людьми та консультування 

мігрантів в Україні. 

Відділ з питань праці, аудиту та соціально-трудових відносин 

 

*** 

29.06.2022  

Офіційний сайт Полтавської міської ради 

та виконавчого комітету 

https://rada-poltava.gov.ua/news/72298782/ 

У Полтавському гуманітарному штабі видають благодійну 

допомогу внутрішньо переміщеним особам 

…гуманітарний штаб Полтавської міської ради, який діє за адресою 

Майдан Незалежності, 5, видає благодійну допомогу для внутрішньо 

переміщених осіб – продуктові набори. Їх надав Міжнародний Фонд 

Медичної Співпраці AICM, який вже неодноразово допомагав полтавським 

переселенцям. До складу продуктового набору входять макарони, олія, 

цукор, чай, печиво, олія, борошно, крупи, м’ясні консерви, тощо. 

- Уже не вперше ми приймаємо допомогу від фонду AICM. Їхня 

допомога завжди вчасна і потрібна. Цього разу ми отримали і видаємо 

продуктові набори. Внутрішньо переміщені особи уже освоїлися у місті, 

починають налагоджувати життя і побут, проте наша допомога для них не 

зайва. Ми і надалі будемо допомагати, а нашим благодійникам від усієї 

громади я щиро дякую. Ваша допомога – радісна і важлива подія для нас, - 

зазначив перший заступник міського голови Валерій Пархоменко, який 

також був присутній під час видачі гуманітарної допомоги. 

 

*** 

29.06.2022 

Рівненська міська рада  

https://rivnerada.gov.ua/portal/view-content/14474 

Рівненські медзаклади співпрацюватимуть з Луганським медичним 

університетом 

…міський голова Рівного Олександр Третяк та ректор Луганського 

медичного університету доктором біологічних наук, доктор медичних 

наук, професор Сергій Смірнов підписали Меморандум про співпрацю. 

Нещодавно Луганський медичний університет з частиною педагогічного 
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складу релокувався до Рівного. Тепер він повноцінно функціонуватиме у 

нашому місті. 

“Тривалий час наші випускники мусили їхати, щоб здобути вищу 

медичну освіту до інших міст, тепер же таку базу ми матимемо у нас, в 

Рівному. Щоб наші випускники, які прагнуть стати медиками могли 

навчатися та працювати у перспективі в рідному місті. Для цього 

навчального закладу це вже другий переїзд і впевнений, що останній. Адже 

вісім років Луганський медичний університет працював у Рубіжному, а 

після повномасштабного вторгнення знайшов прихисток саме у нас,” - 

відзначив Олександр Третяк. 

Тепер на базі наших медичних закладів буде сформовано шість кафедр 

навчального закладу. 

 

*** 

29.06.2022 

ДРОГОБИЦЬКА МІСЬКА РАДА 
https://drohobych-rada.gov.ua/%d0%b7%d0%b0%d0%b2%d1%82%d1%80%d0%b0-%d1%83-

%d1%81%d1%82%d0%b5%d0%b1%d0%bd%d0%b8%d0%ba%d1%83-

%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%b5%d0%b4%d1%83%d1%82%d1%8c-%d0%b2-

%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%bd%d0%bd%d1%8e/ 

Закон, праця, захист: з ВПО та адміністраціями навчальних 

закладів провели ознайомчі зустрічі 

Відділ з питань праці, аудиту та соціально-трудових відносин 

виконавчих органів Дрогобицької міської ради спільно з інспекторами 

праці та охорони праці ГУ Держпраці у Львівській області 28 червня 

побували в науковому ліцеї імені Богдана Лепкого та Ліцеї № 3 імені 

В’ячеслава Чорновола, де зустрілися із адміністрацією та внутрішньо 

переміщеними особами. 

Під час обох зустрічей вимушеним гостям м. Дрогобич роз’яснили 

окремі статті Кодексу законів про працю, Закону України «Про зайнятість 

населення», зміни до законодавства з питань праці під час дії воєнного стану, 

переваги законної зайнятості, запобігання дискримінації та гендерній 

нерівності при влаштуванні на роботу, загрози нелегальної трудової міграції 

тощо. А також роздали буклети-пам’ятки з питань, що обговорювались в 

яких вказані контакти відділів безпечної міграції, протидії торгівлі людьми, 

українських посольств у Польщі, Румунії, Словаччині, Угорщині та 

Національної гарячої лінії з протидії торгівлі людьми та консультування 

мігрантів в Україні. 

Відділ з питань праці, аудиту та соціально-трудових відносин 
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*** 

29.06.2022 

Калуська міська рада 

https://kalushcity.gov.ua/news/kaluskij-gromada-cherez-vidkriti-konkurs-

v-ramkah-proektu-prostori-pidtrimki-sho-realizovuye-ivano-frankivska-

organizaciya-moloda-prosvita-za-finansovoyi-dopomogi-gumanitarnoyi-

organizaciyi-core-otrimala-suttyevu-blagodijnu-pidtrimku 

Калуська громада через відкритий конкурс в рамках проекту 

«Простори Підтримки», що реалізовує Івано-Франківська організація 

«Молода Просвіта» за фінансової допомоги гуманітарної організації 

CORE, отримала суттєву благодійну підтримку 

Для одного із закладів освіти, в якому мешкають люди, які знайшли 

тимчасовий прихисток у нашій громаді, надали такі потрібні побутові речі: 

пральну машинку, холодильник, мікрохвильову піч, мультиварку, праску, 

фен та електрочайник. 

   Над заявкою на участь у проєкті працювали: Леся Тягур, директор 

ЗДО, Мар’яна Думенко, головний спеціаліст загального відділу 

виконавчого комітету міської ради, та Євгенія Бардяк, голова обласної 

організації «Молода Просвіта». 

Щира вдячність благодійникам за таку допомогу та команді, яка 

подбала про покращення побуту тимчасових мешканців нашої громади, які 

через війну змушені були покинути рідні домівки. 

Допомагаючи один одному, ми наближаємо ПЕРЕМОГУ! 

 

*** 

29.06.2022 

Калуська міська рада 

https://kalushcity.gov.ua/news/zavdyaki-zibranim-blagodijnim-koshtam-

pekarnya-matusin-hlibchik-napeche-3-toni-hliba-dlya-vimushenih-pereselenciv 

Завдяки зібраним благодійним коштам пекарня "Матусин хлібчик" 

напече 3 тони хліба для вимушених переселенців 

Завдяки благодійним коштам, які були залучені керівником                 

ГО «УФРА» Наталією Захаровою, пекарня «Матусин хлібчик» напече та 

надасть до 3–ьох тонн хліба внутрішньо переміщеним особам через           

ГО «Чисті серця Калуш». 

   З перших днів війни Віра Кицман та її пекарня «Матусин хлібчик» 

допомагає з хлібом людям, які тимчасово мешкають у нашій громаді, 

через волонтерські центри ( майже щодня від 50 до 100 хлібин). Запашну 

випічку передають й на фронт. Бо хліб дійсно особливий, на житній заквасці, 

печений у печі на дровах і може довго зберігатися. 
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   Майже десять років п.Віра займається випічкою як підприємець. 

Сьогодні в асортименті є калачі, короваї, булочки, пляцки, торти, печиво, 

цукерки та ін. 

   Рецепт хліба колись взяли в Манявському монастирі, але постійно 

працюють над удосконаленням рецептури своєї продукції. 

За один раз у печах випікається 100 формових та 20 великих матусиних 

хлібчиків. Вага найбільшого – 2,5 кг. Керуються не кількістю, а якістю. 

Випікають небагато, на свого покупця. 

   Така співпраця між громадськими організаціями та підприємцями дає 

позитивні результати для мешканців громади. 

До ПЕРЕМОГИ – разом! 

 

*** 

29.06.2022 

Уманська міська рада 

Виконавчий комітет 

https://uman-rada.gov.ua/index.php/novyny/item/20190-dopomoha-vpo-

vid-blahodiinoi-orhanizatsii-blahodiinyi-fond-pravo-na-zakhyst 

Допомога ВПО від благодійної організації «Благодійний фонд «Право 

на захист» 

Благодійний фонд "Право на захист" (далі — БФ «Право на 

захист») реалізує проект "Забезпечення захисту прав та юридична 

допомога внутрішньо переміщеним особам та таким, що постраждали від 

конфлікту на сході України" за угодою з Управлінням Верховного 

Комісара ООН у справах біженців в Україні". В Черкаській області Центр 

реєстрації ВПО на отримання допомоги від УВКБ ООН знаходиться за 

адресою: м. Черкаси, бульвар Шевченка, 460 (читальний зал бібліотеки 

ЧДТУ, вхід з вул. Кобзарська) 

Для допомоги найбільш вразливим верствам населення, виділені 

критерії, згідно яких родини мають право на реєстрацію у програмі: 

-    домогосподарство, яке ведеться однією особою («неповні сім'ї») з 2 

або більше дітьми віком до 18 років або з особами похилого віку (старше 60 

років); 

- особи похилого віку (старше 60 років), які є головами 

домогосподарства (тобто, домогосподарство ведеться однієї/кількома 

особами похилого віку або особою похилого віку з одним чи кількома дітьми 

віком до 18 років); 

-  домогосподарство з однією або кількома особами з особливими 

потребами; 

-  прийомні сім'ї, які опікуються дітьми без супроводу та дітьми, 

розлученими з батьками (документально підтверджені). 

Важливо аби під час реєстрації були присутні всі члени родини. 



77 
 

Отримати допомогу від УВКБ ООН, можуть особи, які не отримували 

багатоцільову грошову допомогу від іншої організації міжнародної допомоги 

(Червоний Хрест, WFP, UNICEF, NRC та інші міжнародні програми 

підтримки). 

Реєстрація в електронну чергу може здійснюватися за номером 

телефону 093-191-01-20. 

 

*** 

29.06.2022 

Кобеляцька громада 

Полтавська область, Полтавський район 

https://kobelyaky-miskrada.gov.ua/news/31504-produktovi-nabori-dlia-vpo 

Продуктові набори для ВПО 

Два дні поспіль, 27–28 червня 2022 року, Кобеляцька міська рада 

роздає продуктові набори від наших партнерів – гуманітарної організації 

World Central Kitchen. 

Це вже вдруге, американська організація World Central Kitchen, 

засновником якої є іспансько-американський шеф-кухар Хосе Андерс, надає 

допомогу для внутрішньо переміщених осіб, які проживають на території 

нашої громади. 

Цього разу Кобеляцька міська рада отримала та роздала понад 2500 

пакетів, до складу яких ввійшли продукти першої необхідності: борошно, 

крупи, макаронні вироби, цукор, консерви, олія, печиво, хліб. 

Щиро дякуємо нашим друзям – міжнародній благодійній організації 

World Central Kitchen, яка надає допомогу тим українцям, які її потребують. 

Вдячні кожному, хто долучився до цієї важливої справи, усім хто допомагав 

розвантажувати, хто реєстрував та координував процес. Разом – ми справді 

сила! 

Співпраця із організацією World Central Kitchen продовжується. 

 

*** 

29.06.2022 

Кобеляцька громада 

Полтавська область, Полтавський район 

https://kobelyaky-miskrada.gov.ua/news/31488-bezoplatna-pravova-

dopomoga-vpo 

Безоплатна правова допомога ВПО 

29 червня 2022 року у Кобеляцькій міській раді була проведена зустріч 

внутрішньо переміщених осіб з представником сектору «Кобеляцьке 

бюро правової допомоги» у рамках надання консультаційний послуг з 

безоплатної правової допомоги для цієї категорії громадян. 
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Під час заходу головний юрист сектору «Кобеляцьке бюро правової 

допомоги» Анастасія Волошко зосередила увагу на правах, обов’язках та 

нових правилах надання допомоги внутрішньо переміщеним особам в 

Україні. 

Також було ознайомлено присутніх: з порядком відновлення втрачених 

документів; з порядком отриманням компенсації за пошкоджене/зруйноване 

майно внаслідок військового конфлікту; дотриманням трудових прав 

внутрішньо переміщених осіб; з особливостями спадкування в умовах 

воєнного стану та з іншими важливими питаннями. 

Окрім того, внутрішньо переміщеним особам було надано номери 

телефонів гарячих ліній й контакти сектору «Кобеляцьке бюро правової 

допомоги», за якими можна отримати юридичні консультації та роз’яснення з 

правових питань. 

Контакти «Кобеляцьке бюро правової допомоги»: телефон - (05343) 3-

43-74, електронна адреса: kobeliatske@legalaid.pl.ua, гаряча лінія 0 800 213 

103. 

 

*** 

29.06.2022  

Київський міський центр зайнятості 

https://kie.dcz.gov.ua/node/9659 

ВПО: новий старт можливостей 

Внутрішні переселенці – це люди, яких життєві обставини змусили 

виїхати за сотні кілометрів від рідного дому, втратити житло, майно, 

заощадження, роботу. Починати іноді доводиться усе з самого початку – з 

працевлаштування. 

Для громадян зі статусом внутрішньо переміщеної особи спрощено 

правила реєстрації у службі зайнятості. Для отримання статусу 

безробітного внутрішньо переміщені особи, у яких не розірвані трудові 

договори з роботодавцем, подають до центру зайнятості заяву на ім’я 

роботодавця про припинення трудового договору, а центр зайнятості 

повідомляє роботодавця, податкову службу та Пенсійний фонд. 

Спочатку трохи статистики. Місто Київ – у трійці регіонів з 

найбільшою кількістю внутрішньо переміщених осіб, які у 2022 році 

отримували послуги служби зайнятості. З початку 2022 року на обліку у 

Київському міському центрі зайнятості перебували майже 2,5 тис. 

внутрішніх переселенців. Наразі їх налічується 1830 осіб. Фактично кожен 

десятий безробітний на обліку – внутрішньо переміщена особа. 

Найбільше до служби зайнятості міста Києва звернулося жителів із 

Донецької, Луганської та Київської областей. Серед вимушених 

переселенців, які зареєструвалися в столиці, 57 відсотків – громадяни з 

повною вищою освітою. Найчисельніші вікові групи – серед осіб віком 35 – 

44 роки (33 відсотки ) та віком 45 – 54 роки (24 відсотки). 
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Яка ж робота чекає на учорашніх жителів міст та сіл у столиці? Як 

показує практика, більшість внутрішніх переселенців влаштувалися у сфері 

оптової та роздрібної торгівлі, ремонту автотранспортних засобів та 

мотоциклів, переробній промисловості, охороні здоров’я та надання 

соціальної допомоги, сфері професійної, наукової та технічної діяльності, 

адміністративного та допоміжного обслуговування. 

Тобто, у будь-якому випадку, при великому бажанні працювати у 

жителя іншого регіону в столиці є шанс не сидіти без діла. Робота, хоч і не 

завжди за фахом, і можливо, із зарплатою, яка залишає бажати кращого – все 

ж – вихід. Під час війни вибір для кожної свідомої людини – один із двох: 

захищати Батьківщину або зміцнювати її обороноздатність. 

 

*** 

30.06.2022 

ВОЛИНСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

https://www.voladm.gov.ua/new/vchora-u-volinskiy-oblasti-priynyali-60-

vimusheno-evakuyovanih-osib/ 

Вчора у Волинській області прийняли 60 вимушено-евакуйованих 

осіб 

Минулої доби в області розселили 60 внутрішніх переселенців. 

Загалом на Волині прийняли 69 тис. 478 громадян з інших регіонів. 

Згідно Єдиної інформаційної бази даних ВПО обліковано 60 тис. 455 

осіб. Це  становить 42 тис. 205 сімей, у яких 18 тис. 991 – діти. 

Наразі в області можливо додатково розмістити ще понад 4 тисячі 

людей. Більшість місць знаходиться в територіальних громадах, віддалених 

від обласного центру. 

Якщо ви потребуєте поселення на Волині внаслідок евакуації або 

можете запропонувати такі місця телефонуйте на цілодобову гарячу лінію 

при ОВА: 066 65 709 15. 

Допомагаємо та перемагаємо! 

 

*** 

30.06.2022  

Запорiзька обласна рада 

https://zor.gov.ua/content/do-onovlenogo-pereliku-na-osnovi-yakogo-vpo-

otrymuyut-vyplaty-uviyshlo-53-gromady 

До оновленого переліку, на основі якого ВПО отримують виплати, 

увійшло 53 громади Запорізької області 

Наказом Мінреінтеграції затверджено оновлений перелік громад у 

районах бойових дій, на тимчасово окупованих територіях та тих, що в 

оточенні. 

За інформацією Міністерства з питань реінтеграції тимчасово 

окупованих територій України, станом на 24.06.2022 року до оновленого 
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переліку територіальних громад12, розташованих у районах проведення 

воєнних (бойових) дій, або які перебувають у тимчасовій окупації, оточенні 

(блокуванні), входить 8 областей. 

Це територіальні громади Донецької (66), Харківської (51), 

Дніпропетровської (7), Луганської (37), Запорізької (53), Херсонської (49), 

Миколаївської (24), Сумської (18) областей. Загалом у переліку наразі 305 

громад. 

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. 

У процесі визначення таких територій спираються на три ключові 

критерії. 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 в цьому переліку, радимо звернутися до своєї військової 

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

Нагадуємо, перелік не є фіксованим – він регулярно актуалізується. 

Джерело: прес-служба Міністерства з питань реінтеграції 

тимчасово окупованих територій України 

Відділ комунікацій Запорізької обласної ради   

 

*** 

30.06.2022 

Івано-Франківська обласна державна адміністрація 

https://www.if.gov.ua/news/svitlana-onishchuk-zavdyaki-sinergiyi-vladi-ta-

gromadskosti-mayemo-zmogu-zabezpechiti-vnutrishno-peremishchenih-lyudej-

usim-neobhidnim 

Світлана Онищук: Завдяки синергії влади та громадськості маємо 

змогу забезпечити внутрішньо переміщених людей усім необхідним 

Управління інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю 

ОДА 

У громади Прикарпаття, які прихистили внутрішньо переміщених 

людей, передали набори побутової техніки. Придбати їх вдалося за 

підтримки обласної військової адміністрації, обласної організації “Молода 

Просвіта Прикарпаття”  завдяки фінансовій допомозі від гуманітарної 

організації CORE (Community Organized Relief Effort)  у рамках проєкту 

«Простори підтримки». 

                                                           
12 Див.:   https://www.minre.gov.ua/sites/default/files/field/docs/nakaz_134_dodatok.pdf 
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… 29 червня, голова обласної військової адміністрації Світлана 

Онищук разом із керівницею  “Молодої Просвіти Прикарпаття” Євгенією 

Бардяк зустрілися із головами територіальних громад та вручили їм 

комплекти техніки. 

“У синергії влади та громадськості ми у такий складний час 

забезпечуємо внутрішньо переміщених людей усім необхідним, - 

підкреслила Світлана Онищук. – Наша область уже прихистила понад      

145 тисяч людей із інших регіонів. Сьогодні вони проживають у закладах 

соціальної сфери, де немає усіх необхідних для комфортного життя засобів. 

Тож, за підтримки громадських організацій, міжнародних благодійних 

фондів та меценатів ми забезпечуємо належні умови проживання людей». 

Зазначимо, що отримати техніку громади змогли попередньо взявши 

участь у конкурсі, в результаті якого з 60 поданих заявок від 35 громад було 

відібрано 20 пропозицій. Саме їм надали повні набори побутової техніки 

(холодильник, пральна машина з вбудованою сушкою, мікрохвильова піч, 

мультиварка, електрочайник, фен, праска). Десятьом іншим  громадам 

передали  міні-набори (мікрохвильова піч, мультиварка, електрочайник, фен, 

праска). Загальна вартість придбаної техніки склала понад один мільйон 

гривень. 

За словами Євгенії Бардяк, придбана техніка має забезпечити частину 

побутових запитів людей, які тимчасово мешкають у школах, садках та 

гуртожитках. 

 “Заклади, які отримали техніку, приймають по декілька десятків людей 

із «гарячих» точок. Їх приміщення здебільшого не створені як житлові, а 

людям необхідно десь готувати їжу, прати одяг. Наш проєкт якраз має на 

меті забезпечити дані базові побутові потреби, доступ до яких внутрішньо 

переміщені люди втратили через війну”. 

 

*** 

30.06.2022 

Східне міжрегіональне управління Міністерства юстиції (м. Харків) 

https://kharkivobljust.gov.ua/news/zakhid-zustrich-dlia-meshkantsiv-

kharkivskoi-oblasti-ta-vnutrishno-peremishchenykh-osib/ 

ЗАХІД-ЗУСТРІЧ ДЛЯ МЕШКАНЦІВ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ ТА 

ВНУТРІШНЬО ПЕРЕМІЩЕНИХ ОСІБ 

Східне міжрегіональне управління Міністерства юстиції (м. Харків)  

спільно з фахівцями системи безоплатної правової допомоги в регіоні, а саме 

Богодухівський місцевий центр з надання безоплатної вторинної правової 

допомоги (далі – БВПД), Харківський місцевий центр з надання БВПД, 

Чугуївський місцевий центр з надання БВПД  організували та провели захід-

зустріч для мешканців Харківської області та внутрішньо переміщених осіб, 

з нагоди Дня Конституції України. 
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Зустріч відбулась в режимі відеоконференції (з використанням 

програми Zoom) на тему: «Гарантії реалізації конституційних прав і 

свобод людини і громадянина». 

Участь у заході взяли: представники – Близнюківського відділу 

ДРАЦС у Лозівському районі, Сахновщинського відділу ДРАЦС у 

Красноградському районі, відділу ДВС у Лозівському районі, 

Первомайської державної нотаріальної контори, офісу Уповноваженого 

Верховної Ради з прав людини, а також керівництво Богодухівського 

місцевого центру з надання БВПД, Харківського місцевого центру з 

надання БВПД, Чугуївського місцевого центру з надання БВПД, 

управління праці та соціального захисту Лозівської міської ради, відділу 

соціального захисту населення Сахновщинської селищної ради 

Красноградського району Харківської області, відділу з питань соціального 

захисту населення Близнюківської селищної ради, Лозівського відділу з 

обслуговування громадян Головного Управління Пенсійного Фонду у 

Харківській області, ЦНАПів у Лозівській  і Коломацькій громадах, 

«Ізюмського бюро правової допомоги», відділу профорієнтації та 

профнавчання Лозівського міськрайонного центру зайнятості. 

Метою заходу було обговорення забезпечення реалізації прав громадян 

нашої держави, визначених Конституцією України, в умовах війни. Були 

розглянуті питання щодо виконання рішень, державної реєстрації актів 

цивільного стану, укладення та посвідчення правочинів, а також, 

забезпечення права на соціальний захист громадян в тому числі, і 

внутрішньо переміщених осіб. Звернули увагу на вирішення питання 

отримання закордонних паспортів та тимчасового захисту громадян України 

в разі їх виїзду за кордон та особливості реалізації прав громадян України за 

кордоном. 

 

*** 

30.06.2022  

Вінницький обласний центр зайнятості 

https://vin.dcz.gov.ua/node/10992 

2272 особи з числа внутрішньо переміщених осіб скористалися 

послугами Вінницької обласної служби зайнятості 

З початку війни послугами Вінницької обласної служби зайнятості 

скористалось 2272 особи з числа внутрішньо переміщених громадян, з них 

1932 – набули статус безробітного. 

Серед безробітних переселенців найбільше керівників та 

держслужбовців, менеджерів (зі збуту, постачання, логістики), бухгалтерів, 

продавців, вчителів та вихователів, касирів, економістів, підсобних 

робітників, медичних працівників та працівників сфери громадського 

харчування. 
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За сприяння Вінницької обласної служби зайнятості вже вдалося 

працевлаштувати 296 шукачів роботи із числа внутрішньо переміщених 

осіб. Найбільша кількість внутрішньо-переміщених осіб працевлаштовані 

на підприємства, які займаються торгівлею (роздрібною та оптовою, 

виробництвом (продуктів, одягу), будівництвом, у лікарняні та медичні 

заклади, заклади, які надають стоматологічні послуги. 

Станом на 30.06.2022р. в обласній службі зайнятості шукають роботу 

15,5 тис. безробітних, з них 1300 – внутрішні переселенці. 

Якщо ви вимушено змінили місце проживання, шукаєте роботу або 

потребуєте консультацію, звертайтеся до Вінницького міського центру 

зайнятості або до філій Вінницького обласного центру зайнятості: 

https://cutt.ly/XR3V2MK. 

Телеграм канал Підтримка ДСЗ Вінниця: https://t.me/DCZ_Vinnytsa. 

 

*** 

30.06.2022 

Вінницька районна державна адміністрація 

https://www.vinrda.gov.ua/news/ostanni-novyny/za-mynulu-dobu-na-

vinnychchyni-tranzytom-rozmishcheno-71-osobu 

За минулу добу на Вінниччині транзитом розміщено 71 особу 

За попередню добу у Вінницькій області транзитом розміщено 71 

особу, з них 59 дітей. 

Біженці перемістилися з Донецької, Запорізької, Херсонської, 

Київської, Луганської, Миколаївської, Дніпропетровської, Одеської, 

Харківської областей, зокрема, з міст: Одеса, Прилуки, Буча, Мелітополь, 

Слов'янськ, Волноваха, Ізюм, Вишневе тощо. 

На постійному проживанні з 24.02.2022 перебуває 177 245 біженців, з 

них 1 466 - маломобільних та 55 789 дітей. Вільних місць для розміщення 

внутрішньо переміщених осіб - 1 381. 

Станом на 09.00 30.06.2022 органами соціального захисту 183 447 

особам видані довідки про взяття на облік як внутрішньо переміщених 

осіб, з них 6 312 довідок скасовано, у зв’язку з поверненням на постійне 

місце проживання. 

 

 *** 

30.06.2022 

Вінницька районна державна адміністрація 

https://www.vinrda.gov.ua/news/ostanni-novyny/pidtrymuvaty-ta-

dopomahaty-liudiam-a-osoblyvo-tym-khto-vymusheno-zalyshyly-svoi-domivky-

tse-nash-oboviazok-bezpeka-ta-komfort-kozhnoho-tse-osnovnyi-priorytet 
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 Підтримувати та допомагати людям, а особливо тим, хто 

вимушено залишили свої домівки – це наш обов’язок. Безпека та комфорт 

кожного – це основний пріоритет 

29 червня, за дорученням начальника Вінницької обласної військової 

адміністрації Сергія Борзова, Віталій Урдзік начальник Вінницької 

районної військової адміністрації спільно зі своїм заступником Оленою 

Футуймас провели виїзний прийом громадян в Лука-Мелешківській 

територіальній громаді. 

Люди, що зібралися біля сільської ради уже чекали початку прийому, 

дехто з документами та уже готовими заявами, адже знали, що на зустріч 

приїдуть представники органів виконавчої влади, медицини, безоплатної 

правової допомоги. 

Зі своїми запитаннями та проблемами  до представників районної 

влади звернулось близько 60 осіб. Звичайно, найбільше звернень було від 

вимушених переселенців. Серце зжималося від болю, коли слухали те, що 

довелося пережити цим людям. Одна сім’я виїжджаючи із Сєвєродонецька не 

змогли виїхати всією родиною, і з тими, хто не виїхали уже більше 15 днів 

зовсім немає зв’язку. Інша ж просить допомогти перевезти чоловіка інваліда. 

Є родина, в якої згоріли усі їх документи, тому просять допомогти відновити 

їх. Ще багато поточних питань вдалося вирішити одразу на місці - це 

допомога з працевлаштуванням, пільгові ліки, компенсація за комунальні 

послуги та ін. 

Одразу після зустрічі ВПО передали продуктові набори від обласного 

гуманітарного штабу. 

Приємно вразило, з якою вдячністю люди відгукуються про 

Вінницький район. Було сказано безліч слів подяки та віра в ЗСУ. А це 

підтверджує, що тільки спільними зусиллями ми наближаємо нашу перемогу. 

Також під час візиту до територіальної громади Віталій Урдзік відвідав 

сім’ї загиблих героїв, та наголосив: «Ніхто і ніколи не вправі забувати тих, 

чиї діти, чоловіки, батьки віддали своє життя за мир та спокій нашої країни». 

Інформацію про виїзні прийоми громадян начальника районної 

військової адміністрації Віталія Урдзіка можна дізнатися на офіційному 

сайті та сторінці фейсбук Вінницької районної державної адміністрації, або 

за номером 67-01-93. 

 

*** 

30.06.2022 

Київська міська рада 

https://kmr.gov.ua/uk/content/u-solomyanskomu-rayoni-zapracyuvav-

konsultaciynyy-centr-dlya-vnutrishno-peremishchenyh-osib 

У СОЛОМ’ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ ЗАПРАЦЮВАВ 

КОНСУЛЬТАЦІЙНИЙ ЦЕНТР ДЛЯ ВНУТРІШНЬО ПЕРЕМІЩЕНИХ 

ОСІБ 
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У Солом’янському районі запрацював Консультаційний центр для 

внутрішньо переміщених осіб. Про це повідомила заступниця голови 

КМДА Марина Хонда. 

«Консультативний центр працює на базі районного Територіального 

центру соціального обслуговування громадян і зібрав фахівців із різних сфер 

для комплексної консультації внутрішньо переміщених осіб. На сьогодні в 

Солом’янському районі перебуває на обліку більше 26 тисяч вимушених 

переселенців, із яких понад 10 тисяч зареєструвалися з 24 лютого. Із цих 10 

тисяч понад 2000 – діти. За цей час запит у людей змінився: замість 

гуманітарної допомоги вони потребують роботи, роз’яснень щодо того, як 

влаштувати дитину в дитсадок чи у школу, як отримати допомогу з 

безробіття, на які пільги мають право та інші важливі питання. В такому 

центрі мешканці можуть отримати і консультацію юриста, психологічну 

допомогу. Від Товариства Червоного Хреста – допомогу у вигляді 

продуктів чи засобів особистої гігієни», – зазначила Марина Хонда. 

У Консультативному центрі можна отримати послуги фахівців 

наступних установ та організацій: 

Управління соціального захисту населення; 

Центру соціальних служб; 

Бюро безоплатної вторинної правової допомоги, 

Центру зайнятості; 

Пенсійного фонду; 

Товариства Червоного Хреста України. 

Консультації можна отримати щосереди з 10:00 до 17:00 за адресою: 

вул. Волинська, 2. 

 

*** 

30.06.2022 

Калуська міська рада 

https://kalushcity.gov.ua/news/1217 

Сьогодні у Калуші відкрився центр всебічної підтримки «Я – 

Маріуполь» 

…у Калуші відкрився центр всебічної підтримки «Я – Маріуполь», 

що надаватиме допомогу людям, які знайшли тимчасовий прихисток у 

нашій громаді. 

Підтримати своїх містян приїхав Маріупольський міський голова 

Вадим Бойченко. На запрошення організаторів у заході взяли участь 

Калуський міський голова Андрій Найда і його заступники. 

Маріуполь останні вісім років був одним з лідерів муніципального 

розвитку. Але всі досягнення та мрії сьогодні цинічно знищено російською 

армією. У результаті постійних бомбардувань та обстрілів загинуло більше 

20 тисяч маріупольців. З початку вторгнення росії з міста виїхали понад 200 

тисяч людей. 
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Калуська громада одна з перших прийняла велику кількість 

маріупольців, які рятувалися від війни. Сьогодні у нас мешкає до 250 людей 

з героїчного міста. 

Приміщення для користування надав підприємець Ігор Віблий. В 

організаційних питаннях щодо реєстрації ВПО, отримання допомоги, 

благоустрою громадської оселі допомогла начальниця ЦНАП Надія Марій. 

Центри «Я – Маріуполь» вже відкрили у Запоріжжі, в Дніпрі, у 

Вінниці, в Києві, в Кропивницькому, а тепер і в Калуші. Тут надаватимуть 

гуманітарну допомогу, юридичну консультацію та консультацію психолога, 

сприятимуть працевлаштуванню. Є й дитячий куточок. 

Маріупольці дякували мешканцям калуської громади за справжню 

дружбу та підтримку у найважчу годину. Згадали й Олега Псюка з його 

заявою на Євробаченні-2022. Для нас Маріуполь - символ мужності, 

боротьби та незламності! А маріупольці - нові калушани. Будемо 

допомагати усім, чим зможемо. 

Разом до ПЕРЕМОГИ! 

 

*** 

30.06.2022 

Офіційний вебсайт Криворізької міської ради та її виконавчого 

комітету 

https://kr.gov.ua/ua/news/pg/300622423436308_n/ 

ПРО ФІНАНСОВУ ДОПОМОГУ ВЕТЕРАНАМ ТА ЧЛЕНАМ ЇХ 

СІМЕЙ ІЗ ЧИСЛА ВПО 

З метою забезпечення підтримки ветеранів (ветеранів війни, осіб, які 

мають особливі заслуги перед Батьківщиною, постраждалих учасників 

Революції Гідності (далі — ветерани)) та членів сімей ветеранів (батьків, 

дружин (чоловіків), дітей), подальшої їх реадаптації та реінтеграції до 

мирного життя через відповідні проекти, Міністерством у справах 

ветеранів України була утворена бюджетна установа “Український 

ветеранський фонд” (далі - Фонд), який сприяє соціальному захисту 

ветеранів та членів сімей ветеранів шляхом підтримки та реалізації проектів, 

які спрямовані на підтримку ведення підприємницької діяльності ветеранами 

та сприяння у їх працевлаштуванні. 

Фонд запустив проект з мікрофінансування бізнесу. Ветерани та 

члени сімей ветеранів, які є внутрішньо переміщеними особами (ВПО) і 

мають підтвердження цього статусу, зможуть отримати грошове 

відшкодування на купівлю товарів, необхідних для ведення власної справи. 

Заявники після заповнення заявки і завантаження всього пакету 

документів разом із чеками на покупку, мають можливість отримати 

відшкодування на суму до 20 000 гривень включно. 

Кроки для отримання одноразової фінансової підтримки: 
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зібрати необхідні документи (сканкопії): паспорту, довідки ВПО, 

виписки чи витягу З ЄДР про ФОП чи самозайняту особу, посвідчення 

ветерана війни, документів, що підтверджують покупку після 24 лютого 

2022 року товарів для роботи бізнесу відповідно до КВЕДів (чек або 

видаткова наклада). 

-       надіслати свою заявку з документами через аплікаційну форму: 

https://20000.mva.gov.ua/; 
-       отримати відповідь від Фонду (за результатами перевірки пакету 

документів). 

Інформацію щодо такої підтримки можна отримати на офіційному 

сайті Фонду https://veteranfund.com.ua/, на сторінці у мережі Фейсбук 

https://bit.ly/3moZAUC. 
Документи розглядаються комісією у строк до 10 днів, після чого 

приймається рішення щодо надання коштів. 

Заявки приймаються до завершення воєнного стану. 

У разі виникнення запитань, їх можна відправити на офіційну пошту 

Фонду: veteranfundua@gmail.com 
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*** 

30.06.2022 

Офіційний вебсайт Криворізької міської ради та її виконавчого 

комітету 

https://kr.gov.ua/ua/news/pg/300622917927996_n/ 

Голова Військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул 

долучає міжнародні організації до допомоги криворіжцям та вимушеним 

переселенцям 

Під керівництвом Олександра Вілкула Військова адміністрація 

Кривого Рогу надає допомогу жителям міста та вимушеним переселенцям, 

які приїхали в Кривий Ріг. Продукти, медикаменти, засоби гігієни та інші 

необхідні речі закуповуються коштом міського бюджету. Військова 

адміністрація продовжує розвивати відносини з міжнародними фондами, 

муніципалітетами та організаціями для отримання гуманітарного вантажу, 

котрий також піде на потреби людей. Зокрема, сьогодні до цього процесу 

приєдналося французьке Агентство з технічної співпраці «ACTED». 

Заступник міського голови Кривого Рогу Сергій Мілютін сказав: “В 

Кривому Розі вже понад 60 тисяч людей, які вимушено покинули свої 

домівки через війну. Це один з найбільших показників в Україні. Утримання 

внутрішньо переміщених осіб, перш за все, лежить саме на плечах міської 

влади. Зокрема, ті, хто проживають в дитячих садочках, школах та 

гуртожитках, отримають харчування, медичну допомогу та інше за рахунок 

міського бюджету. Голова Військової адміністрації Кривого Рогу 

Олександр Вілкул об’єднує для допомоги людям представників міжнародних 

організацій. В нас вже налагоджені стосунки з УВКБ ООН, Міжнародним 

комітетом Червоного Хреста, People in Need, Датською Радою у справах 

біженців, Medicos Del Mundo, ADRA, Rotary, HEKS, Stabilization Support 

Service,  муніципалітетами в різних країнах та іншими. Вілкул продовжує 

діалог і розширює це коло ”. 

Представник французького Агентства з технічної співпраці 

«ACTED» Андрій Мясніков привіз побутову хімію та засоби особистої 

гігієни до одного з криворізьких гуртожитків, де живуть переселенці. Він 

сказав: «Це – старт нашого проєкту. Ми плануємо надати таким Центрам 

обладнання - кухонні плити, холодильники, пральні машини та інше, а також 

допомогти з поточним ремонтом для приміщень, де живуть ВПО (вимушено 

переміщені особи)”. 

Нагадаємо, за цей місяць за рахунок міського бюджету вже майже 35 

тисяч сімей криворіжців з найбільш незахищених категорій верств населення 

отримали безкоштовні продуктові набори. З 28 червня список таких 

категорій розширено, і ще 56 тисяч криворізьких сімей матимуть можливість 

отримати безкоштовні продуктові набори. Також безкоштовне харчування, 

продукти, медикаменти, лікування та психологічну допомогу отримують 

вимушені переселенці, які приїхали до Кривого Рогу. 
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Військова адміністрація Кривого Рогу активно співпрацює з 

муніципалітетами, громадськими організаціями і фондами Італії, Іспанії, 

Німеччини, Франції, Австрії, Польщі, Румунії та інших країн. 

 

*** 

30.06.2022 

Володимир. Офіційний сайт міста 

https://volodymyrrada.gov.ua/u-czpo-tryvaye-trening-dlya-vnutrishno-

peremishhenyh-osib/ 

У ЦПО триває тренінг для внутрішньо переміщених осіб 

У Володимир-Волинському центрі професійної освіти триває 

безплатний тренінг «Інверторне зварювання» для внутрішньо переміщених 

осіб. Протягом трьох днів навчання слухачі мають змогу опанувати новітні 

зварювальні технології як теоретично, так і практично, випробувати 

зварювальні апарати фірми FRONIUS, здобути практичні навички на 

віртуальному тренажері зварника. По завершенні тренінгу, слухачі 

отримають сертифікати. 

З учасниками тренінгу також зустрілись представники Володимир-

Волинської міськрайонної філії Волинського обласного центру 

зайнятості, вони проінформували про стан місцевого ринку праці, 

ознайомили з наявними вакансіями та можливістю працевлаштування на 

роботи тимчасового характеру, отриманням послуг служби зайнятості та 

інших соціальних гарантій. 

Проходження такого навчання дасть можливість внутрішньо 

переміщеним особам здобути нові компетенції для підвищення своєї 

конкурентоспроможності на ринку праці. 

 

*** 

01.07.2022 

ВОЛИНСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

https://www.voladm.gov.ua/new/30-chervnya-volin-priynyala-mayzhe-90-

vnutrishnih-pereselenciv/ 

30 червня Волинь прийняла майже 90 внутрішніх переселенців 

30 червня 2022 року в області розселили 87 вимушено-евакуйованих 

осіб. З початку повномасштабного російського вторгнення в Україну, на 

Волинь приїхали 69 тис. 565 внутрішніх переселенців. 

З них статус ВПО в області отримали 60 тис. 455 громадян. Це 

становить 42 тис. 205 сімей, у яких 18 тис. 991 – діти. 

Наразі вільних місць для поселення – понад 4 тисячі.                                                

Нагадаємо, що при департаменті соціального захисту населення 

ОВА для розміщення переміщених осіб працює цілодобова гаряча лінія:      

066 65 709 15. 

Допомагаємо та перемагаємо! 
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*** 

01.07.2022 

Івано-Франківська обласна державна адміністрація 

https://www.if.gov.ua/news/yak-vidnoviti-medichni-dokumenti-yaki-

vtracheno-na-okupovanij-teritoriyi-pid-chas-vijni 

Як відновити медичні документи, які втрачено на окупованій 

території під час війни 

Через військову агресію рф та постійні обстріли населених пунктів 

багато українців у пошуках безпечного місця проживання змушені 

переселятися в інші регіони України або за кордон. Під час переїзду та 

евакуації не завжди є можливість зібрати усі необхідні документи, у тому 

числі й медичні, та багато з них можуть бути втрачені або загублені.  

Шляхи відновлення втрачених медичних документів: 

Якщо необхідно відновити медичну документацію, а саме: результати 

обстеження, лікування, проведених стаціонарних й оперативних втручань, а 

також реабілітаційних рекомендацій, — зверніться до сімейного або будь-

якого іншого лікаря первинної ланки за місцем перебування. Лікар прийме 

рішення про відновлення медичних документів через Електронну систему 

охорони здоров’я та/або проведе додаткові обстеження для відновлення 

подальшого лікування. 

Щоб відновити втрачені документи, які належать особі з інвалідністю, 

необхідно звернутися до органу соціального захисту, який володіє доступом 

до Централізованого банку даних осіб з інвалідністю і може зробити для 

особи витяг.  

Якщо є потреби відновлення інших документів, або мова йде про 

поновлення довідки МСЕК чи необхідність проходження медико-соціальної 

експертизи, особа має звернутися до медико-соціальної експертної комісії за 

місцем перебування, і лікарі МСЕК спільно з лікарями закладів охорони 

здоров’я підкажуть шляхи вирішення проблемних питань.  

Важливо, що всі вимушено переселені особи оглядаються комісіями 

екстериторіально, тобто за місцем перебування особи. 

Міністерство охорони здоров’я України нагадує, що строк 

проходження повторного огляду для осіб з інвалідністю й дітьми з 

інвалідністю, який припав на період дії воєнного стану на території України, 

переноситься на строк не пізніше шести місяців після його 

припинення/скасування. 

На сьогодні усі медико-соціальні експертні комісії на підконтрольній 

Україні території працюють у штатному режимі й спільно з органами 

соціального захисту допомагають усім внутрішньо переміщеним особам у 

відновлені та отримані втрачених документів. 
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ОГЛЯД ПУБЛІКАЦІЙ ЗМІ 

Центральні 
 

 

27.06.2022 

Товариство Червоного Хреста України 

https://redcross.org.ua/news/2022/06/32354/ 

ГРОШОВІ ВИПЛАТИ ДЛЯ ВПО 

Червоний Хрест України спільно з Міністерством соціальної 

політики за підтримки Міжнародної Федерації Товариств Червоного 

Хреста і Червоного Півмісяця реалізують програму грошових виплат для 

найвразливіших груп населення серед внутрішньо переміщених осіб. 

Грошову підтримку у розмірі 6600 гривень зможуть отримати 

внутрішньо переміщені особи (ВПО) з вразливих категорій населення, дані 

яких є в Єдиній інформаційній базі даних про ВПО, які подали заявку на 

отримання допомоги через інформаційну платформу “єДопомога” – 

edopomoga.gov.ua. 

Виплата допомоги здійснюватиметься у розмірі 2200 грн/місяць 

впродовж 3 місяців, щоб у загальній сумі людина отримала підтримку у 

розмірі 6600 грн. За наявністю необхідного фінансування термін може 

подовжитися й при цьому, можуть переглядатись критерії надання допомоги 

з огляду на потреби. 

Допомога виплачується незалежно від отримання інших видів 

допомоги, зокрема виплати допомоги на проживання внутрішньо 

переміщеним особам. 

Закликаємо громадян бути уважними й не натрапити на шахраїв, які 

нібито стають третіми особами на шляху отримання грошової підтримки. 

Наголошуємо, вся допомога надається Міністерством соціальної політики 

за попередньо складеним списком з числа вразливих верств населення ВПО, 

що подали заявку на отримання допомоги через інформаційну платформу 

“єДопомога”. 

Червоний Хрест України не формує списки отримувачів допомоги й 

не видає цю грошову підтримку безпосередньо людям. Вся виплата 

надходить від Міністерства соціальної політики централізовано на 

вказаний при реєстрації через систему “єДопомога” рахунок, після 

формування списків та перевірки необхідних даних. 

 

*** 

27.06.2022 

Голос України 

http://www.golos.com.ua/news/164387 

Сумщина: Для переселенців знаходять робочі місця 
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Володимир ЧЕРНОВ 

Незважаючи на те, що Сумщина потерпає від ворожих обстрілів та 

бомбардувань, в обласній Службі зайнятості фіксують зростання кількості 

внутрішньо переміщених осіб. 
Вони переїжджають з Донеччини, Луганщини, Харківщини - загалом із 

десятка регіонів країни. Зареєстровано і чимало внутрішньо переміщених 

осіб - жителів Сумщини: через зруйновані домівки та нестерпні умови, 

створені окупантами, в інші міста та села області переїхало багато мешканців 

Тростянця і Охтирки. 

Окрім житлової, найгостріша проблема, з якою стикаються переселенці 

після переїзду, - це відсутність роботи, а отже, і брак засобів для існування. 

Обласною Службою зайнятості сотням осіб призначено допомогу з 

безробіття, середній розмір якої становив 2 140 грн. Десятки внутрішньо 

переміщених осіб працевлаштовано. Робочі місця знайшли у переробній 

промисловості, галузях освіти, торгівлі і сільського господарства. 

 

*** 

27.06.2022 

Agravery.com 

https://agravery.com/uk/posts/show/garaca-linia-saveua-dla-vpo-pocala-

pracuvati-po-vsij-teritorii-ukraini 

Гаряча лінія SAVEUA для ВПО почала працювати по всій території 

України 

Гаряча лінія благодійного фонду SaveUA   розпочинає активно 

працювати по всій території України, щоб допомагати внутрішньо 

переміщеним особам. 

 ВАР, благодійний фонд SAVEUA у партнерстві з Help-Hilfe zur 

Selbsthilfe Ukraine в межах проєкту «Екстрена допомога та захист 

населення, яке постраждало від війни в Україні», створили гарячу лінію 

підтримки для внутрішньо переміщених осіб.  

Люди, які залишили тимчасово окуповані території та зони 

ведення активних бойових дій, можуть проконсультуватися з різних питань. 

Також за допомогою можуть звернутися ВПО, які транзитом перебувають в у 

безпечних місцях та потребують оперативної інформаційної допомоги щодо 

подальших дій.  

Вид консультацій залежить від індивідуальної ситуації потребуючих: 

 Інформаційна допомога.  

Запит на гуманітарну допомогу.  

Безкоштовна психологічна підтримка від висококваліфікованого 

практикуючого лікаря.  

Тел.: 0-800-406-206  

Графік роботи: ПН-ПТ: 09:00-19:00, СБ-НД: 09:00-15:00  
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*дзвінки безкоштовні в межах України з номерів українських 

операторів    

Довідка: Проєкт «Екстрена допомога та захист населення, яке 

постраждало від війни в Україні» фінансується Федеральним 

міністерством закордонних справ Німеччини та NAK-karitativ e. V. 

 

*** 

27.06.2022 

Благодійний фонд «Право на захист» 

https://r2p.org.ua/medychni-poslugy-dlya-vnutrishno-peremishhenyh-

osib-bez-deklaracziyi/# 

Медичні послуги для внутрішньо переміщених осіб без декларації 

Тисячі вимушених переселенців, віднайшовши прихисток в інших 

регіонах та населених пунктах, стикаються з питаннями щодо доступу до 

медичних послуг, не маючи декларації. Зокрема, коли необхідний медичний 

огляд лікаря, скерування до фахового спеціаліста чи рецепт на ліки, а з 

доктором, з яким була укладена декларація, на разі немає зв’язку або немає 

можливості отримати його консультацію. 

Саме на такий випадок наші правові аналітики склали пам’ятку 

«Медичні послуги для внутрішньо переміщених осіб без декларації». 
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Наголошуємо, що згідно з наказом МОЗ, вимушені переселенці мають 

право отримати медичну допомогу в будь-якій лікарні, якщо вона може 

забезпечити відповідне лікування. Усі постачальники медичних послуг 

зобов’язані надавати медичні послуги всім, хто звертається за 

місцеперебуванням. І відсутність декларації з лікарем не є для того завадою. 

Під час першого звернення до медичного закладу вам можуть 

запропонувати укласти нову декларацію з надавачем медичних послуг, якщо 

ви переїхали на нове місце. Ця послуга є безплатною! 

 

*** 

27.06.2022 

Громадський Простір 

https://www.prostir.ua/?news=pravova-dopomoha-vymushenym-

pereselentsyam-ta-zhertvam-vijny-v-chernihivskij-oblasti 

Правова допомога вимушеним переселенцям та жертвам війни в 

Чернігівській області 

Юристи Чернігівського громадського комітету захисту прав 

людини безкоштовно надають юридичну підтримку внутрішньо 

переміщеним особам та постраждалим від воєнних дій на території 

Чернігівщини. 
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В рамках проекту вимушених переселенців (ВПО) та постраждалих, 

інформують про їхні законні права, засоби правового захисту і доступність 

юридичних послуг. 

Кваліфіковані юристи надають всебічну безоплатну юридичну та 

консультаційну підтримку, зокрема через: 

юридичні консультації 

допомогу в оформленні документів 

Основні питання, по яким надається юридична допомога: 

соціальні права і гарантії внутрішньо переміщених осіб та 

постраждалих від воєнних дій; 

порядок оформлення заяви про надання щомісячної адресної допомоги 

ВПО; 

гарантії отримання допомоги застрахованим особам в рамках Програми 

«єПідтримка»; 

встановлення фактів, які мають юридичне значення (народження, 

смерті на окупованих територіях), поновлення втрачених документів; 

фіксація збитків й пошкоджень через бойові дії та отримання 

відповідних компенсацій; 

порядок подання інформаційного повідомлення про пошкоджене та 

знищене майно; 

інформація щодо пунктів надання допомоги ВПО та адреси владних 

органів щодо роботи із ВПО; 

Інші питання, що пов’язані з внутрішнім переселенням та шкодою від 

бойових дій в Україні. 

Отримати безкоштовну допомогу можна онлайн та телефоном, а також 

звернувшись з особистим візитом. 

Контакти юридичної приймальні в Чернігівській області: 

м.Чернігів, вул. Гонча 57 

Телефони: 063-140-63-47; (0462) 675-281 

Email: protection.ua@gmail.com 

 

*** 

27.06.2022 

Ресурсний центр ГУРТ 

https://gurt.org.ua/news/grants/79012/ 

Конкурс міні-грантів для бізнесу (Рівне та Рівненська область) 

БО «Мережа 100 відсотків життя Рівне» оголошує конкурс міні-

грантів в рамках проєкту «Підтримка людей, які змінили місце 

проживання внаслідок воєнних дій», що фінансується МФ «Відродження». 

Конкурс має на меті підтримати представників місцевого бізнесу 

шляхом закупівлі дрібного обладнання для підприємств, які готові 

працевлаштувати на новостворені робочі місця внутрішньо переміщених 

осіб. 
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Географія конкурсу: Рівне та Рівненська область 

Максимальна вартість обладнання на одного переможця- 85000 грн 

Загальна сума конкурсу для міні-грантування – 425000 грн 

Термін подачі на участь у конкурсі: з 27 червня по 10 липня 2022 року, 

включно. 

До участі у конкурсі запрошуються представники місцевого бізнесу та 

фізичні особи-підприємці, які ведуть свою діяльність у Рівному та 

Рівненській області, готові створити не менш ніж 3-х нових робочих місця. 

За результатами конкурсу міні-грантів буде обрано 5 переможців. 

Заявка на участь у конкурсі має бути підготовлена у повній 

відповідності до форми заявки: 

https://docs.google.com/document/d/1ljUMlDP8Q8SwBjPoBF_DfBvNfgd

VBCHn/edit?usp=sharing&ouid=113933138938793252752&rtpof=true&sd=true  

Заявки на участь у Конкурсі міні-грантів приймаються Благодійною 

організацією «Мережа 100 відсотків життя Рівне» в електронному вигляді 

на адресу: dopomoga.poriad@gmail.com з темою листа- «Конкурс міні-грантів 

для бізнесу»  

Винагорода переможцям конкурсу буде надана у формі закупленого 

обладнання, вказаного у формі заявки та зазначеного у формі бюджету 

поданих заявниками. 

Переможців Конкурсу міні-грантів буде обрано шляхом відбору 

конкурсною комісією. 

Про результати конкурсу міні-грантів будуть повідомлені всі учасники 

конкурсу, електронним листом на електронну адресу зазначену в 

аплікаційній формі проекту. 

У разі виникнення питань просимо звертатися за адресою: 

dopomoga.poriad@gmail.com темою листа- «Питання щодо Конкурсу міні-

грантів для бізнесу» 

Контакти 

dopomoga.poriad@gmail.com 

 27.06.2022     Юрій Шкуран 

 

*** 

27.06.2022 

#ШоТам 

https://shotam.info/fond-skhidna-yevropa-oholoshuie-hranty-dlia-

nadannia-dopomohy-postrazhdalym-vid-viyny/ 

Фонд Східна Європа оголосив гранти для надання допомоги 

постраждалим під час війни 

Марина Конопльова 

Фонд Східна Європа оголошує гранти для надання гуманітарної та 

психологічної допомоги постраждалим від війни. 
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Про це пише Гурт13. 

Про Фонд 

Зазначається, що Фонд Східна Європа від перших днів 

повномасштабної війни надає допомогу людям, які вимушено залишили 

домівки, перебувають на територіях, де тривають бойові дії, та тим, хто 

постраждав від воєнних дій.  

У межах програми «Шелтер» вдалося допомогти 65 000 українців. 

Завдяки організаціям та приватним особам з України та інших країн Фонд 

підтримав 30 прихистків для переселенців у дев’яти областях України, 

забезпечив комфорт для щонайменше 4 946 вимушених переселенців, 

зокрема – для 1 336 дітей, а також передав 217 тонн гуманітарної продукції 

до 15 областей України: це – продукти харчування, одяг, засоби побутової 

хімії та особистої гігієни.  

Для реалізації наступного етапу програми «Шелтер», який 

фінансується міжнародними донорами (зокрема, посольством Королівства 

Данії в Києві), Фонд Східна Європа оголошує конкурс грантів.  

Мета гранту 

Ключовий фокус програми – допомога громадам, які постраждали від 

воєнних дій, забезпечення гуманітарних потреб внутрішньо переміщених 

осіб, психологічна стабілізація та сприяння їхній ефективній суспільній 

адаптації та інтеграції у громади, що приймають. 

Діяльність у межах програми буде спрямована на вразливі групи 

населення і людей, які потребують допомоги в Україні, та здійснюватиметься 

за такими напрямками: 

Забезпечення продовольчої безпеки. 

Забезпечення непродовольчими товарами (включаючи засоби особистої 

гігієни, побутову хімію, постільну білизну тощо). 

Надання психологічної допомоги.  

Очікується, що проєкти, спрямовані на надання гуманітарної допомоги, 

триватимуть до трьох місяців; а проєкти, спрямовані на надання 

психологічної допомоги, – не більше чотирьох місяців.  

Проєкти заявників можуть бути спрямовані як на один, так і на 

декілька напрямків одночасно. 

Фінансування гранту 

Максимальний бюджет одного проєкту – 340 тис. грн.  

Витрати в межах проєктів можуть бути спрямовані на:  

Закупівлю продовольчих товарів (продукти тривалого зберігання у 

герметичних пакованнях. За можливості варто віддавати перевагу 

українським виробникам). 

Закупівлю непродовольчих товарів (засоби особистої гігієни, постільна 

білизна, побутова хімія, товари для дітей тощо). 

Закупівлю техніки для тимчасових прихистків. 

Оплату транспорту та логістики.  

                                                           
13 Див.:  https://gurt.org.ua/news/grants/78974/  
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Оплату оренди складських приміщень. 

Оплату послуг спеціалістів, які надають психологічну допомогу. 

Оплату роботи спеціалістів із логістики. 

Адміністративні витрати, включаючи оплату праці співробітників 

(загальна сума витрат не може перевищувати 20% від суми бюджету 

проєкту). 

До подання грантових проєктних пропозицій запрошуються 

неприбуткові та благодійні організації. 

При виборі проєктів до фінансування враховуватимуть такі 

критерії:  

Відповідність запропонованої діяльності пріоритетам програми. 

Розуміння потреб бенефіціарів. 

Можливість охопити значну кількість бенефіціарів. 

Попередній досвід надання гуманітарної допомоги (відпрацьована 

логістика, спроможність команди тощо) та/або експертиза у сфері надання 

психологічної допомоги. 

Спроможність впроваджувати проєкт у визначених географічних 

районах у поточних умовах та мати відповідні спеціальні знання та фахівців 

для реалізації проєкту (керівник проєкту, фінансовий спеціаліст/бухгалтер та 

інші фахівці відповідно до потреб проєкту). 

         Як взяти участь? 

Для участі у програмі заявникам потрібно подати заповнені: 

Аплікаційна форма (клікабельно) 

Бюджет проєкту (клікабельно) 

Лист підтримки від органу місцевої влади (у довільній формі). 

Заявки прийматимуть на постійній основі до 1 вересня 2022 року або до 

офіційного повідомлення про припинення приймання заявок.  

Заповнені заявки разом із бюджетом мають бути надіслані на пошту 

shelter@eef.org.ua. Прохання вказувати в темі листа «Заявка на конкурс 

грантів для надання невідкладної гуманітарної та психологічної допомоги 

постраждалим від війни». 

З відібраними організаціями можуть бути проведені співбесіди у 

онлайн-форматі для оцінки їхньої організаційної спроможності.  

Отримані проєктні пропозиції розглядатиме конкурсна комісія 

щотижня або мірою одержання достатньої кількості заявок для розгляду. 

Орієнтовний термін розгляду заявок – 15 робочих днів. Про результати 

розгляду учасники конкурсу будуть повідомлені письмово після проведення 

розгляду конкурсною комісією. Остаточне рішення щодо проєкту чи заявки 

перегляду не підлягає. Причини відмови чи підтримки проєкту повідомлені 

не будуть. 

Поданих на конкурс документів не рецензують. Запитання щодо 

технічних умов конкурсу можуть бути надіслані на адресу: 

shelter@eef.org.ua... 
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*** 

28.06.2022  

Міжнародний фонд «Відродження» 

https://www.irf.ua/contest/integracziya-vnutrishno-peremishhenyh-osib-

do-zhyttya-v-novyh-gromadah/ 

“ІНТЕГРАЦІЯ ВНУТРІШНЬО ПЕРЕМІЩЕНИХ ОСІБ ДО ЖИТТЯ 

В НОВИХ ГРОМАДАХ ” 

ОГОЛОШЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ КОНКУРСУ:   05.08.2022 

КІНЦЕВИЙ ТЕРМІН ПОДАННЯ ПРОПОЗИЦІЙ:   13.07.2022 

ДАТА ЗАВЕРШЕННЯ КОНКУРСУ:   13.07.2022 

ПРОГРАМА:   Демократична практика 

Повномасштабна війна росії проти України спричинила різке 

збільшення кількості внутрішньо переміщених осіб (далі – ВПО), які тікаючи 

від атак агресора, були змушені змінити місце свого постійного проживання. 

За час війни більше 8 мільйонів осіб покинули свої домівки та переїхали в 

інші регіони України. Із локалізацію активних боїв та звільненням окремих 

регіонів України, частина ВПО повернулася до місць свого постійного 

проживання. Втім, значна кількість осіб не має можливості зробити це через 

продовження гарячої фази війни або/ та втрату власного житла. При цьому, 

чимало громадян, хто втратили своє житло, вирішують залишатися на 

тривале або постійне проживання у нових для себе територіальних громадах. 

Волонтери та органи влади з перших днів війни надавали та 

продовжують надавати підтримку ВПО в частині забезпечення базових 

потреб у житлі, продуктах харчування, засобів гігієни тощо. Але, як свідчить 

практика, у багатьох випадках територіальні громади наразі не розглядають 

ВПО як ресурс для розвитку своїх громад. Зокрема, йдеться про тих осіб, хто 

планують залишитися на тривалий час або назавжди. Таким чином, питання 

соціальної інтеграції ВПО до життя територіальної громади часто 

залишаються поза зоною уваги органів місцевого самоврядування. 

Також однією із проблем, яка із часом набуває більшої актуальності, 

стають точкові конфлікти у територіальних громадах, однією із сторін яких 

прямо чи опосередковано стають ВПО. Збільшення витрат із місцевих 

бюджетів, перевантаження місцевої соціальної інфраструктури, підвищення 

конкуренції на обмеженому ринку праці у територіальних громадах, 

обмеженість ресурсів для задоволення гуманітарних потреб та інші 

обставини створюють додаткову соціальну напругу на рівні територіальних 

громад. 

Саме для відпрацювання моделей соціальної інтеграції ВПО до життя 

нової територіальної громади, розробки механізмів запобігання та вирішення 

конфліктів, які виникають навколо ВПО у громадах, і оголошується цей 

конкурс. 

Мета конкурсу – сприяння соціальній інтеграції ВПО до життя у 

нових для них територіальних громадах, де вони планують залишитися на 
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тривалий час або назавжди, а також запобігання та сприяння вирішенню 

конфліктів на рівні обраних територіальних громад, які можуть виникати / 

виникають навколо / за участі ВПО. 

Учасники конкурсу: До участі у конкурсі запрошуються громадські 

організації, громадські спілки, органи самоорганізації населення (ОСНи) та 

благодійні організації, які мають досвід практичної роботи із ВПО та / або 

медіації конфліктів у територіальних громадах. Учасники конкурсу можуть 

бути зареєстровані у будь-якому регіоні України. 

Пріоритети конкурсу: 

Проєктна пропозиція може передбачати такі види діяльності 

(наведений перелік не є вичерпним): 

здійснення заходів із соціальної інтеграції ВПО до життя в 

територіальних громадах України, де вони мешкають наразі та планують 

залишатися протягом тривалого часу, зокрема, із використанням 

інструментів місцевої демократії; 

створення умов для використання потенціалу ВПО (їх знань, вмінь, 

навичок тощо) для потреб розвитку територіальних громад, де вони 

проживають; 

запобігання та медіація конфліктів в обраних територіальних громадах, 

стороною яких є чи можуть стати ВПО, та здійснення заходів для мінімізації 

ризиків виникненню нових подібних конфліктів у майбутньому; 

розробка, публічне обговорення та лобіювання проєктів місцевих 

нормативно-правових актів, які передбачатимуть покращення / створення 

умов для тривалого перебування ВПО у територіальній громаді; 

надання ВПО правової допомоги, консультативних, інформаційних та 

інших видів послуг. 

Учасники конкурсу мають передбачити поширення напрацьованої в 

ході реалізації проєкту моделі / механізму соціальної інтеграції ВПО до 

життя у новій територіальній громаді, інформування громадськості про хід 

виконання проєкту та його результати, поширення кращого досвіду (історій 

успіху) серед територіальних громад через ЗМІ, Інтернет, нові медіа. 

Просимо взяти до уваги! 

Термін реалізації проєкту – до 9 місяців. Орієнтовний термін початку 

реалізації проєктів – 1 вересня 2022 р. 

За підсумками конкурсу передбачається підтримати орієнтовно 8-10 

проєктних пропозиції. 

Діяльність за кожним проєктом має реалізовуватися у 1-2 

територіальних громадах, обраних учасником конкурсу в межах певної 

області. 

Проєкти, що не відповідають цим вимогам, розглядатися не 

будуть. 

Перевага надаватиметься проєктним пропозиціям, які: 

охоплюють якомога більшу кількість пріоритетів конкурсу; 
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подано учасниками конкурсу, що мають попередній досвід роботи із 

ВПО та / або медіації конфліктів у територіальних громадах; 

будуть виконуватися у співпраці із органами місцевого 

самоврядування; 

спрямовано на здійснення діяльності, яка окрім подолання конфліктів 

(за наявності таких в обраних територіальних громадах), передбачає 

здійснення комплексу заходів для запобігання конфліктів у майбутньому; 

передбачають активне використання форм місцевої демократії для 

інтеграції ВПО до життя у громадах, в яких вони опинилися. 

Критерії, за якими буде здійснюватися оцінка проєктних 

пропозицій: 

відповідність поданої проєктної пропозиції меті й пріоритетним 

напрямам конкурсу; 

зрозумілість мети проєктної пропозиції, відповідність завдань та 

діяльності в межах проєкту його меті; 

прогнозований вплив проєкту на досягнення позитивних змін, 

залучення органів влади й інститутів громадянського суспільства до 

досягнення цих змін; 

спрямованість на подолання конфронтації між учасниками конфліктів; 

комплексність підходів до вирішення проблем; 

попередній досвід учасника конкурсу у проведенні діяльності, 

передбаченої проєктною пропозицією; 

реалістичність виконання проєкту, наявність чіткого плану його 

реалізації, ефективність запропонованих механізмів реалізації ідей проєкту, 

визначеність очікуваних результатів; 

врахування принципів гендерної рівності і недискримінації у 

планованій проєктній діяльності; 

життєздатність проєкту після завершення його реалізації. 

Загальний бюджет конкурсу – 3 218 039 гривень. 

Оптимальний розмір гранту – 300 000 – 370 000 гривень. 

Останній термін подання проєктних пропозицій – 13 липня 2022 року 

(15:00 за київським часом). 

Оголошення результатів – до 5 серпня 2022 року. 

Зверніть увагу! 

Проєктну пропозицію14 з додатками слід зареєструвати на сайті МФВ, 

скориставшись сервісом «Електронний конкурс»15. Усі документи до 

проєктної пропозиції мають бути додані у форматі .doc, .docs, .xls, .xlsx або 

.pdf. Максимальний розмір кожного із додатків не може перевищувати 8 Mb. 

Скачати аплікаційну форму16 

Проєктні пропозиції, які будуть зареєстровані на сайті МФВ після 

15:00 13 липня 2022 року за київським часом, не розглядатимуться. 

                                                           
14 Див. на ел. ресурсі 
15 Див.:  https://contests.irf.ua/index.php?option=com_users&view=login&Itemid=101  
16 Див. на ел. ресурсі 
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Подати проєктну пропозицію17 

Програма не надає грантів політичним партіям, релігійним громадам, 

приватним (фізичним) особам, а також суб’єктам господарювання, які мають 

на меті отримання прибутку. 

УВАГА: В межах конкурсу не будуть підтримуватися проєктні 

пропозиції, які передбачають облаштування місць проживання для ВПО, 

організації їх харчування, надання медичних, соціальної та гуманітарної 

допомоги, придбання медикаментів тощо. Також за кошти гранту не 

можна буде здійснювати будівельні та ремонтні роботи. 

Проєктні пропозиції, подані в інший спосіб, окрім названого вище, не 

розглядатимуться. 

Подані на конкурс матеріали не повертаються і не рецензуються. 

Про результати конкурсу всіх його учасників буде повідомлено 

електронним листом. 

Остаточне рішення щодо проєктної пропозиції перегляду не підлягає. 

Причини відмови в підтримці проєктної пропозицій не 

повідомляються. 

Зверніть увагу, що консультацій щодо оформлення проєктних 

пропозицій не надають телефоном. У разі виникнення додаткових запитань, 

будь ласка, звертайтеся до 8 липня 2022 р. на електронні адреси 

lutsishina@irf.ua (Олена Луцишина, координатор Програми 

“Демократична практика” та orlovsky@irf.ua (Олексій Орловський, 

директор Програми “Демократична практика”). 

 

*** 

28.06.2022  

Міжнародний фонд «Відродження» 

https://www.irf.ua/u-poltavi-vidbuvsya-kruglyj-stil-po-oblashtuvannyu-

miscz-prozhyvannya-dlya-vymushenyh-pereselencziv/ 

У Полтаві відбувся круглий стіл по облаштуванню місць 

проживання для вимушених переселенців 

Олександра Оберенко 

З початком повномасштабної війни 24 лютого 2022 Полтава стала 

гуманітарним центром підтримки внутрішньо переміщених осіб з 

окупованих територій та територій бойових дій. Близько 150 000 

внутрішньо переміщених осіб розглядають Полтавщину як місце подальшої 

постійної локації, адаптуючись, облаштовуючи житло, працевлаштовуючись. 

Полтавський університет економіки і торгівлі прийняв на своїй базі 

понад 3000 осіб. Наразі у чотирьох гуртожитках університету проживає     

407 осіб з числа внутрішньо переміщених, які, окрім житла отримують 

безкоштовне гаряче харчування (1 раз на день). 

                                                           
17 Див.: https://contests.irf.ua/index.php?option=com_users&view=login&Itemid=101   
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23 червня на базі Полтавського університету економіки і торгівлі 

відбувся круглий стіл «Облаштування місць проживання внутрішньо 

переміщених осіб в рамках «Гуманітарної солідарності». Захід був 

спрямований на вимушено переміщених осіб, які зараз проживають у            

м. Полтава на базі гуртожитків університету. Зокрема, було обговорено 

побутові потреби переселенців та запропоновано часткове їх вирішення – 

закупка, визначення встановлення побутового обладнання для облаштування 

побуту переселенців та організації харчування. Це посудомийна машина, 

електроплити, праски, морозильні камери та холодильники, пральні машини 

та мікрохвильові печі, загальною сумою 300 000,00 грн. 

Це все було закуплено завдяки проекту «Облаштування побуту 

тимчасово переміщених осіб у Полтавському регіоні», що реалізує 

громадська організація «Центр освіти дорослих Полтавщини» у 

партнерстві з Полтавським університетом економіки і торгівлі та 

волонтерською ініціативною «Самоорганізація ПУЕТ». 

Даний проект здійснюється за підтримки Міжнародного фонду 

«Відродження» та CARE Deutschland в рамках Грантової гуманітарної 

програми «Гуманітарна солідарність». 

Звичайно, що дане обладнання лише частково покриває потреби 

переселенців, тому під час заходу організатори та присутні переселенці 

обговорили можливі шляхи розв’язання побутових питань та можливості 

пошуку та залучення партнерів для цього. Головний результат – розуміння, 

що ресурсів для покращення умов спільноти ВПО слід шукати разом. 

 

*** 

28.06.2022  

Трибун 

https://tribun.com.ua/93098-dopomoga-na-prozhivannja-vazhliva-

informatsija-dlja-vpo 

Луганская область 

Допомога на проживання: важлива інформація для ВПО 

Юристи ГО "Донбас СОС" розповіли, як отримати допомогу на 

проживання, якщо населений пункт, з якого ви перемістилися, додано до 

оновленого Переліку територіальних громад, розташованих у районах 

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

окупації, оточенні (блокуванні). 

Так, Перелік не є фіксованим документом і весь час оновлюється. 

Наприклад, Охтирська міська територіальна громада Сумської області була 

додана до Переліку лише на початку червня. 

Допомогу на проживання (державні виплати в розмірі 2000/3000 грн) 

можуть оформити особи, які вимушені були покинути своє місце 

проживання, та оформили довідку про взяття на облік ВПО по новому 

місцю проживання. Для того, щоб оформити таку допомогу, потрібно подати 
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заяву до уповноваженого органу. Допомога на проживання не буде 

призначена без вашої заяви, навіть якщо ви вже отримували допомогу на 

проживання за березень-квітень. 

Юристи рекомендують слідкувати за змінами, які вносяться до 

Переліку територіальних громад, що затверджується Мінреінтеграції. 

Останній актуальний перелік - за посиланням18. 

 

*** 

28.06.2022 

Апостроф 

https://apostrophe.ua/ua/news/economy/2022-06-28/kakuyu-finansovuyu-

pomosch-mogut-poluchit-pereselentsyi-v-iyule-vse-podrobnosti/272901 

Яку фінансову допомогу можуть отримати переселенці у липні: всі 

подробиці 

Марія Швець 

Люди, які змушені були покинути свої домівки, що знаходяться на 

тимчасово окупованих територіях або, де ведуться активні бойові дії 
продовжують отримувати допомогу від держави та іноземних організацій. 

Жителі яких областей можуть претендувати на виплати, а також, хто 

готових надавати грошову допомогу розповідає "Апостроф". 

Так, згідно даних Мінреінтеграції, станом на кінець червня до переліку 

територіальних громад, які перебувають у зоні бойових дій чи в тимчасовій 

окупації, належать ОТГ у: 

Донецькій; 

Дніпропетровській; 

Запорізькій; 

Луганській; 

Миколаївській; 

Сумській; 

Харківській; 

Херсонській областях. 

Це означає, що внутрішньо переміщені особи, які виїхали з цих 

областей, можуть отримувати грошову допомогу від держави та міжнародних 

організацій за різними умовами. 

Державна програма 

Україна виплачує переселенцям по 2000 гривень на дорослу особу та 

3000 тисячі на дитину чи людину з інвалідністю. Кошти надаються людям, 

які виїхали із вищеперерахованих територіальних громад, а також тим, чиє 

житло зруйноване або непридатне для проживання через війну. 

Підтримка Червоного Хреста 

                                                           
18 Див.:    https://minre.gov.ua/news/onovleno-aktualnyy-perelik-gromad-u-rayonah-boyovyh-diy-na-tot-ta-tyh-
shcho-v-otochenni-6?fbclid=IwAR34Ch3978U0Mv7yjivMDyZPGMEMp_ErnLQuEcQV-GfeX5Ha-4AgirtvtPk 
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Міжнародний Комітет Червоного Хреста та Товариство 

Червоного Хреста України надає виплати малозабезпеченим сім’ям, які 

мають відповідний офіційний статус і до повномасштабного вторгнення 

проживали в громадах, що постраждали від збройного конфлікту. Підтримка 

надається у розмірі 2500 грн на особу. 

Виплати від ООН 

Ця організація також допомагає ВПО - на одну людину, але не більше, 

ніж трьом особам на сім'ю, незалежно від того дорослий це, чи дитина, 

виплачують 2220 грн упродовж трьох місяців. Щоб отримати допомогу від 

ООН, потрібно звернутися до органів соціального захисту населення у місті 

проживання. 

Пропозиція від ЮНІСЕФ 

Багатодітні сім'ї або сім'ї з двома і більше дітьми, де є дитина з 

інвалідністю, можуть претендувати на грошову підтримку від ЮНІСЕФ. 

Організація надає 2200 грн щомісяця на кожного члена сім’ї, але не більше 

ніж на п’ятьох осіб. Для участі у програмі потрібно заповнити заявку на сайті 

організації. 

Допомога від Норвезької ради у справах біженців (NRC) 

Внутрішньо переміщені особи та українці, які проживають у районах, 

що постраждали від бойових дій, можуть отримати 2200 грн на кожного 

члена сім’ї від Норвезької ради у справах біженців. Виплати надають 

упродовж трьох місяців. Для отримання грошей потрібно зареєструватися на 

участь у програмі у месенджері WhatsApp та почекати 10 днів на розгляд 

заявки. Якщо надання підтримки схвалять, суму зарахують за місяць після 

реєстрації. 

Допомога від криптобіржі 

Одна з найбільших світових криптобірж Binance виділила 1,2 млн 

доларів на допомогу українцям зі статусом внутрішньо переміщених осіб. 

Для реєстрації потрібно пройти верифікацію у фонді Rotary Kyiv, "Паляниця" 

або iSans і подати заявку. Упродовж трьох місяців на криптогаманець 

нараховуватимуть по 75 доларів (2215 грн), які потім можна вивести на 

банківську картку. 

Допомога від ADRA Ukraine 

Благодійна організація ADRA Ukraine також підтримує українців і 

непростий для них час. На грошову допомогу у розмірі 6600 гривень можуть 

розраховувати сім’ї з дітьми, багатодітні сім’ї, вагітні, особи віком понад 50 

років з інвалідністю, люди з інвалідністю чи пораненням внаслідок бойових 

дій, які проживають у областях, де ведуться бойові дії чи виїхали звідти. 

Виплати за прихисток 

Українці, які безкоштовно прихистили за програмою "Прихисток" 

людей у себе вдома, що мають статус ВПО, можуть отримати фінансову 

допомогу від Червоного Хреста через ПриватБанк. За одну особу на добу 

передбачено 14,77 грн, або 450 грн за місяць. Гроші перераховують через 

платіжну систему PrivatMoney. Суму нараховують наступного місяця, 
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відповідно до зареєстрованої інформації про кількість осіб, яким надали 

прихисток… 

 

*** 

28.06.2022 

Громадський Простір 

https://www.prostir.ua/?news=na-donechchyni-lyudy-z-invalidnistyu-

lyudy-starshoho-viku-ta-zhinky-vpo-otrymaly-humanitarnu-dopomohu 

На Донеччині люди з інвалідністю, люди старшого віку та жінки 

ВПО отримали гуманітарну допомогу 

Волонтери ГО «Ліга жінок-виборців» завдяки роботі гуманітарного 

центру «Допомога вже зараз» організували розповсюдження продуктово-

гігієничних наборів у містах Слов’янськ та Добропілля, що на Донеччині, за 

участі соціальних служб. За цей час допомогу отримали понад 500 людей з 

інвалідністю, людей старшого віку та жінок ВПО, що нині мешкають у цих 

містах. 

Олена приїхала з родиною з міста Волноваха. Її чоловік і мама мають 

інвалідність. «Я дуже вдячна за великий і гарний набір! Для нашої родини це 

важлива підтримка сьогодні. Спасибі волонтерам, що доставили цю 

допомогу додому. Це така увага! Ще раз спасибі». 

Волонтери продовжують розповсюджувати продуктово-гігієничні 

набори в містах Слов’янськ та Добропілля, а також допомогають мешканцям 

консультаціями на гарячій лінії. 

Нагадаємо, що гуманітраний центр «Допомога вже зараз» надає 

консультації з таких питань: 

- консультації з загальних питань; 

- інформування про гуманітарні ініціативи, правила безпеки, екстрені 

новини через медіа- ресурси та sms-розсилку. 

Отримати допомогу та консультації спеціалістів центру можна за 

телефоном гарячої лінії та онлайн на сторінці організації: 

+380 99 660 75 39 

https://www.facebook.com/lwv.ngo 

Для довідки  

Проєкт «Допомога вже зараз: координація та допомога 

постраждалим людям з інвалідністю, людям старшого віку та жінкам ВПО 

внаслідок військових дій у Донецькій області» впроваджує              ГО 

«Правозахисний центр «Ліга жінок-виборців» за сприяння ПРООН у межах 

Програми ООН із відновлення та розбудови миру за фінансової підтримки 

Європейського Союзу. 

Програму ООН із відновлення та розбудови миру (UN RPP) реалізують 

чотири агентства ООН: Програма розвитку ООН (ПРООН), Структура 

ООН з питань гендерної рівності та розширення прав і можливостей жінок 
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(ООН Жінки), Фонд ООН у галузі народонаселення (UNFPA) і Продовольча 

та сільськогосподарська організація ООН (ФАО). 

Програму підтримують дванадцять міжнародних партнерів: 

Європейський Союз (ЄС), Європейський інвестиційний банк (ЄІБ), 

Посольство США в Україні, а також уряди Канади, Данії, Німеччини, 

Японії, Нідерландів, Норвегії, Польщі, Швеції і Швейцарії. 

 

*** 

28.06.2022 

Ресурсний центр ГУРТ 

https://gurt.org.ua/news/grants/79047/ 

Конкурс «Інтеграція внутрішньо переміщених осіб до життя в 

нових громадах» 

Повномасштабна війна росії проти України спричинила різке 

збільшення кількості внутрішньо переміщених осіб (далі – ВПО), які 

тікаючи від атак агресора, були змушені змінити місце свого постійного 

проживання. За час війни понад 8 мільйонів осіб покинули свої домівки та 

переїхали в інші регіони України. Через локалізацію активних боїв та 

звільненням окремих регіонів України, частина ВПО повернулася до місць 

свого постійного проживання. Втім, значна кількість осіб не має можливості 

зробити це через продовження гарячої фази війни або/ та втрату власного 

житла. При цьому, чимало громадян, які втратили своє житло, вирішують 

залишатися на тривале або постійне проживання у нових для себе 

територіальних громадах. 

Волонтери та органи влади з перших днів війни надавали та 

продовжують надавати підтримку ВПО в частині забезпечення базових 

потреб у житлі, продуктах харчування, засобів гігієни тощо. Але, як свідчить 

практика, у багатьох випадках територіальні громади наразі не розглядають 

ВПО як ресурс для розвитку своїх громад. Зокрема, йдеться про тих осіб, які 

планують залишитися на тривалий час або назавжди. Таким чином, питання 

соціальної інтеграції ВПО до життя територіальної громади часто 

залишаються поза зоною уваги органів місцевого самоврядування. 

Також однією із проблем, яка із часом набуває більшої актуальності, 

стають точкові конфлікти у територіальних громадах, однією зі сторін яких 

прямо чи опосередковано стають ВПО. Збільшення витрат із місцевих 

бюджетів, перевантаження місцевої соціальної інфраструктури, підвищення 

конкуренції на обмеженому ринку праці у територіальних громадах, 

обмеженість ресурсів для задоволення гуманітарних потреб та інші 

обставини створюють додаткову соціальну напругу на рівні територіальних 

громад. 

Саме для відпрацювання моделей соціальної інтеграції ВПО до життя 

нової територіальної громади, розробки механізмів запобігання та вирішення 
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конфліктів, які виникають навколо ВПО у громадах, і оголошується цей 

конкурс. 

Мета конкурсу – сприяння соціальній інтеграції ВПО до життя у 

нових для них територіальних громадах, де вони планують залишитися на 

тривалий час або назавжди, а також запобігання та сприяння вирішенню 

конфліктів на рівні обраних територіальних громад, які можуть виникати / 

виникають навколо / за участі ВПО. 

Учасники конкурсу: До участі у конкурсі запрошуються громадські 

організації, громадські спілки, органи самоорганізації населення (ОСНи) та 

благодійні організації, які мають досвід практичної роботи із ВПО та / або 

медіації конфліктів у територіальних громадах. Учасники конкурсу можуть 

бути зареєстровані у будь-якому регіоні України. 

Пріоритети конкурсу: 

Проєктна пропозиція може передбачати такі види діяльності 

(наведений перелік не є вичерпним): 

здійснення заходів із соціальної інтеграції ВПО до життя в 

територіальних громадах України, де вони мешкають наразі та планують 

залишатися протягом тривалого часу, зокрема, із використанням 

інструментів місцевої демократії; 

створення умов для використання потенціалу ВПО (їх знань, вмінь, 

навичок тощо) для потреб розвитку територіальних громад, де вони 

проживають; 

запобігання та медіація конфліктів в обраних територіальних громадах, 

стороною яких є чи можуть стати ВПО, та здійснення заходів для мінімізації 

ризиків виникненню нових подібних конфліктів у майбутньому; 

розробка, публічне обговорення та лобіювання проєктів місцевих 

нормативно-правових актів, які передбачатимуть покращення / створення 

умов для тривалого перебування ВПО у територіальній громаді; 

надання ВПО правової допомоги, консультативних, інформаційних та 

інших видів послуг. 

Учасники конкурсу мають передбачити поширення напрацьованої в 

ході реалізації проєкту моделі / механізму соціальної інтеграції ВПО до 

життя у новій територіальній громаді, інформування громадськості про хід 

виконання проєкту та його результати, поширення кращого досвіду (історій 

успіху) серед територіальних громад через ЗМІ, Інтернет, нові медіа. 

Просимо взяти до уваги! 

Термін реалізації проєкту – до 9 місяців. Орієнтовний термін початку 

реалізації проєктів – 1 вересня 2022 р. 

За підсумками конкурсу передбачається підтримати орієнтовно 8-10 

проєктних пропозицій. 

Діяльність за кожним проєктом має реалізовуватися у 1-2 

територіальних громадах, обраних учасником конкурсу в межах певної 

області. 
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Проєкти, що не відповідають цим вимогам, розглядатися не 

будуть. 

Перевага надаватиметься проєктним пропозиціям, які: 

охоплюють якомога більшу кількість пріоритетів конкурсу; 

подано учасниками конкурсу, що мають попередній досвід роботи із 

ВПО та / або медіації конфліктів у територіальних громадах; 

будуть виконуватися у співпраці із органами місцевого 

самоврядування; 

спрямовано на здійснення діяльності, яка окрім подолання конфліктів 

(за наявності таких в обраних територіальних громадах), передбачає 

здійснення комплексу заходів для запобігання конфліктів у майбутньому; 

передбачають активне використання форм місцевої демократії для 

інтеграції ВПО до життя у громадах, в яких вони опинилися. 

Критерії, за якими буде здійснюватися оцінка проєктних 

пропозицій: 

відповідність поданої проєктної пропозиції меті й пріоритетним 

напрямам конкурсу; 

зрозумілість мети проєктної пропозиції, відповідність завдань та 

діяльності в межах проєкту його меті; 

прогнозований вплив проєкту на досягнення позитивних змін, 

залучення органів влади й інститутів громадянського суспільства до 

досягнення цих змін; 

спрямованість на подолання конфронтації між учасниками конфліктів; 

комплексність підходів до вирішення проблем; 

попередній досвід учасника конкурсу у проведенні діяльності, 

передбаченої проєктною пропозицією; 

реалістичність виконання проєкту, наявність чіткого плану його 

реалізації, ефективність запропонованих механізмів реалізації ідей проєкту, 

визначеність очікуваних результатів; 

врахування принципів гендерної рівності і недискримінації у 

планованій проєктній діяльності; 

життєздатність проєкту після завершення його реалізації. 

Загальний бюджет конкурсу – 3 218 039 гривень. 

Оптимальний розмір гранту – 300 000 – 370 000 гривень. 

Останній термін подання проєктних пропозицій – 13 липня 2022 

року (15:00 за київським часом). 

Оголошення результатів – до 5 серпня 2022 року. 

Зверніть увагу! 

Проєктну пропозицію19 з додатками слід зареєструвати на сайті МФВ, 

скориставшись сервісом «Електронний конкурс»20. Усі документи до 

проєктної пропозиції мають бути додані у форматі .doc, .docs, .xls, .xlsx або 

.pdf. Максимальний розмір кожного із додатків не може перевищувати 8 Mb. 

                                                           
19 Див. на сайті       
20 Див.:   https://contests.irf.ua/index.php?option=com_users&view=login&Itemid=101 
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Скачати аплікаційну форму21 можна тут. 

Подати проєктну пропозицію22 тут. 

 Проєктні пропозиції, які будуть зареєстровані на сайті МФВ після 

15:00 13 липня 2022 року за київським часом, не розглядатимуться. 

Програма не надає грантів політичним партіям, релігійним громадам, 

приватним (фізичним) особам, а також суб’єктам господарювання, які мають 

на меті отримання прибутку. 

В межах конкурсу не будуть підтримуватися проєктні пропозиції, які 

передбачають облаштування місць проживання для ВПО, організації їх 

харчування, надання медичних, соціальної та гуманітарної допомоги, 

придбання медикаментів тощо. Також за кошти гранту не можна буде 

здійснювати будівельні та ремонтні роботи. 

Проєктні пропозиції, подані в інший спосіб, окрім названого вище, не 

розглядатимуться. 

Подані на конкурс матеріали не повертаються і не рецензуються. 

Про результати конкурсу всіх його учасників буде повідомлено 

електронним листом. 

Остаточне рішення щодо проєктної пропозиції перегляду не підлягає. 

Причини відмови в підтримці проєктних пропозицій не 

повідомляються. 

Зверніть увагу, що консультацій щодо оформлення проєктних 

пропозицій не надають телефоном. У разі виникнення додаткових запитань, 

будь ласка, звертайтеся до 8 липня 2022 р.на електронні адреси 

lutsishina@irf.ua (Олена Луцишина, координатор Програми 

“Демократична практика” та orlovsky@irf.ua (Олексій Орловський, 

директор Програми “Демократична практика”). 

Контакти 

lutsishina@irf.ua (Олена Луцишина координатор Програми 

“Демократична практика” та orlovsky@irf.ua (Олексій Орловський директор 

Програми “Демократична практика”). 

Файли 

  appl_form_dm_27.06.2021_democ.doc   126.0 КБ23 

  irf_fb-2.jpg   433.7 КБ24 

  applform_grantee-2022-dem.zip   62.6 КБ25 

 28.06.2022    Олександра Оберенко 

 

 

 

                                                           
21 Див. на сайті       
22 Див.:   https://contests.irf.ua/index.php?option=com_users&view=login&Itemid=101 
23 Див.:  https://gurt.org.ua/accounts/login/  
24 Див.:  https://gurt.org.ua/accounts/login/  
25 Див.: https://gurt.org.ua/accounts/login/   
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*** 

28.06.2022  

Евакуація.Сity 

https://evacuation.city/articles/221589/409-budinkiv-u-niderlandah-

zvedut-zhitlo-dlya-ukrainskih-pereselenciv 

У Нідерландах планують збудувати житло для українських 

переселенців 

Олена Лаущенко 

У нідерландському місті Влардінген з'явиться район для українців. Там 

побудують тимчасове житло для переселенців. 

Про це повідомляє26 NOS. 

Район для українців у Нідерландах 

Житло збудують поруч із бізнес-парком у місті. Район буде 

тимчасовим, але існуватиме у Влардінгені до п'яти років.  

Для 762 переселенців збудують 409 будинків. Кожне помешкання буде 

обладнане всім необхідним. Планують звести:  

одномісні;  

двомісні;  

тримісні будинки.  

 Щоб збудувати новий житловий район, влада Влардінгена попросила 

фінансування в уряду Нідерландів. Коли розпочнуть будівництво поки не 

відомо. 

 

*** 

29.06.2022  

Соціологічна група «Рейтинг» (Rating Group Ukraine) 

https://ratinggroup.ua/research/ukraine/chetyrnadcatyy_obschenacionaln

yy_opros_psihologicheskie_markery_voyny_18-19_iyunya_2022.html 

ЧОТИРНАДЦЯТЕ ЗАГАЛЬНОНАЦІОНАЛЬНЕ ОПИТУВАННЯ: 

ПСИХОЛОГІЧНІ МАРКЕРИ ВІЙНИ (18-19 ЧЕРВНЯ 2022) 

В рамках чотирнадцятої хвилі проекту «Україна в умовах війни» 

Cоціологічною групою «Рейтинг» було проведене чергове дослідження 

психологічних маркерів: рівнів життєстійкості, психологічного виснаження 

та прийнятність розваг під час війни.    

СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНЕ СТАНОВИЩЕ ГРОМАДЯН 

• Практично незмінною залишається кількість респондентів, які 

змушені були покинути місце постійного проживання з 24 лютого 2022 

року. На відміну від попередніх замірів, зростає кількість внутрішньо 

переміщених осіб зі східних та південних регіонів, зменшується – з 

центральних.  

                                                           
26 Див.: https://nos.nl/artikel/2433758-vlaardingen-bouwt-tijdelijke-woonwijk-voor-oekraiense-vluchtelingen      
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 • 87% опитаних висловлюють намір повернутися додому: 15% – 

найближчим часом, 24% – хочуть повернутися, але ще почекають, 48% – 

повернуться, але після закінчення війни. 8% зазначили, що вже не 

повернуться додому. У порівнянні із квітнем ц.р. зменшується кількість тих, 

хто планує повертатися негайно, зростає кількість тих, хто повернеться після 

війни, або ж взагалі не повернеться.  

 • Продовжується поступове повернення громадян до місць роботи. 

Сьогодні  38% з тих, хто працював до війни, повернулися на свої робочі 

місця у звичному режимі, 18% – працюють дистанційно, 7% – знайшли нове 

місце праці. Попри це третина таких опитаних до цього часу не працюють. 

Найбільше останніх серед наймолодших та найстарших опитаних, жінок, 

мешканців сходу та півдня країни. У динаміці найкраща ситуація з 

поверненням на роботу – серед мешканців центру та заходу, найгірша – 

мешканців сходу.  

… 

 

*** 

29.06.2022  

Трибун 

https://tribun.com.ua/93118-u-polschi-vidnovili-finansovu-dopomogu-

dlja-ukraintsiv 

У Польщі відновили фінансову допомогу для українців 

Міжнародний комітет порятунку знову буде надавати грошову 

допомогу українцям, які через війну переїхали до Польщі. 

Про це йдеться на сайті організації. 

Так, 710 злотих (близько 4700 грн) на заявника та 610 злотих (4040 грн) 

на кожного іншого члена родини виплачуватимуть протягом трьох місяців. 

Одна родина може подавати заявку максимум на чотирьох осіб. 

Отримати допомогу можуть: 

громадяни України, які перетнули польський кордон після 24 лютого 

та мають документ, що це підтверджує; 

отримали номер PESEL. 

Перевагу надаватимуть сім’ям з неповнолітніми дітьми, сім’ям з дітьми 

з інвалідністю та людям, старшим 50 років. 

Щоб отримати допомогу, потрібно заповнити заявку за посиланням27. 

Після реєстрації ви отримаєте повідомлення з адресою, за якою ви маєте 

приїхати з оригіналами документів та заповнити анкету. Протягом двох 

тижнів очікуйте смс-повідомлення з кодом і отримуйте гроші у найближчому 

відділенні MoneyGram. 

Зверніть увагу, що заявку не можна подавати, якщо ви вже отримували 

грошову допомогу від ООН. Якщо ви тільки зареєструвалися для отримання 

                                                           
27 Див.:   https://enketo.redrose.io/cnDF7w0b 
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таких коштів, але не отримали їх, ви можете заповнити заявку на допомогу 

від Міжнародного комітету. 

Додаткову інформацію можна отримати за номером: +48 667 647 239 

(Viber, WhatsApp, Telegram). 

 

*** 

29.06.2022 

Budni 

https://budni.rabota.ua/expert-thoughts/chi-mozhe-vpo-stati-na-oblik-u-

tsentr-zaynyatosti 

Чи може ВПО стати на облік у центр зайнятості? 

author photo 

Катя Гончаренко 

редакторка напрямку пошукача 

Які права мають внутрішньо переміщені особи – чи можуть вони 

стати на облік у центр зайнятості за місцем тимчасового проживання та 

отримувати виплати? А на що розраховувати ВПО, які не мають повного 

пакету документів? На ці та інші запитання відповідає команда юридичної 

фірми EVERLEGAL. 

Світлана Тетеря, радниця ЮФ EVERLEGAL 

Каріна Сагайдак,помічниця юриста ЮФ EVERLEGAL 

Чи можуть внутрішньо перемішені особи стати на облік у центр 

зайнятості? 

Внутрішньо переміщені особи (далі – ВПО), як й інші громадяни, 

можуть ставати на облік у центр зайнятості як безробітні. Це прямо 

передбачено у ч. 1 ст. 7 Закону. 

Зважаючи на приписи ст. 43 Закону, статус безробітного можуть 

отримати: 

особи працездатного віку (до того, як їм призначать пенсію), які через 

відсутність роботи не мають заробітку або інших законних доходів, готові та 

здатні працювати; 

особи з інвалідністю, які не досягли встановленого ст. 26 Закону 

пенсійного віку та отримують пенсію по інвалідності/соціальну допомогу; 

особи до досягнення 16 років, які працювали і були звільнені у зв’язку 

зі змінами в компанії виробництва та праці, зокрема, якщо компанія 

припиняє діяльність, перепрофільовується, скорочує персонал. 

Якщо такі громадяни набули статусу ВПО, вони можуть стати на 

облік у центр зайнятості за місцем свого фактичного місця проживання. 

Статус безробітного можуть отримати такі громадяни, якщо особисто 

подадуть заяву про надання статусу безробітного. Зробити це можна також за 

допомогою засобів електронної ідентифікації (ч. 3 ст. 43 Закону). 

Як ВПО стати на облік у центр зайнятості? 
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Щоб стати на облік у центрі зайнятості ВПО потрібно подати разом із 

заявою про надання статусу безробітного за формою: 

паспорт/інший документ, що підтверджує особу та громадянство 

України (посвідку на постійне проживання або посвідчення біженця або 

особи, яка потребує додаткового захисту або якій надано тимчасовий захист); 

довідку про присвоєння реєстраційного номера облікової картки 

платника податків; 

трудову книжку (цивільно-правовий договір чи інший документ, який 

підтверджує припинення останнього виду зайнятості особи). Особи, які 

втратили трудову книжку, пред’являють її дублікат чи довідку архівної 

установи про прийняття та звільнення з роботи; 

заяву на ім’я працедавця про припинення трудових відносин на 

підставі п. 1 ч. 1 ст. 36 або ст. 38, 39 Кодексу, якщо особа перебуває у 

трудових відносинах, а також докази того, що така заява направлена 

працедавцю поштою (за можливості). Наступного дня після подачі такої 

заяви до ЦЗ, особа вважатиметься такою, що припинила трудові відносини, 

про що ЦЗ повідомить працедавця, а також відповідні територіальні органи 

ПФУ та ДПС, а вони внесуть інформацію у відповідні держреєстри; 

документ про освіту або його дублікат; 

військово-обліковий документ, якщо громадянин звільнився зі 

строкової військової служби. 

Під час війни ВПО можуть отримати статус безробітного навіть якщо в 

них немає необхідних документів. Однак, до того моменту, поки ЦЗ отримає 

необхідні документи та відомості про періоди роботи, зарплату, страховий 

стаж таких осіб з державних реєстрів, їм призначається мінімальна допомога 

по безробіттю. 

Для ВПО статус безробітного надають одразу з першого дня реєстрації 

в ЦЗ. 

Розмір та тривалість виплати допомоги по безробіттю ВПО 

Тривалість виплати допомоги по безробіттю не повинна перевищувати 

360 к. д. протягом 2-х р., однак для ВПО, які не надали усіх необхідних 

документів при постановці на облік у ЦЗ, вона не може перевищувати 180 к. 

д. 

Щодо стосується розміру виплати, то тут все досить індивідуально, 

оскільки він залежить від страхового стажу та розміру зарплати, яку 

отримувала ВПО до того, як стала на облік. 

Розмір допомоги визначається у відсотках до середньої зарплати 

громадянина, визначеної відповідно до Порядку, та залежить від страхового 

стажу особи. Але її розмір не має бути менший мінімального розміру 

допомоги по безробіттю: 

до 2 р. – 50%; 

від 2 до 6 р. – 55%; 

від 6 до 10 р. – 60%; 

понад 10 р. – 70%. 
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Також допомога виплачується залежно від тривалості безробіття у 

відсотках до розміру, визначеного у залежності від розміру страхового стажу: 

перші 90 к. д. – 100%; 

протягом наступних 90 к. д. – 80%; 

надалі – 70%. 

Тому розмір такої допомоги прораховуватиметься індивідуально у 

кожному випадку, однак її розмір має межі: максимальний розмір допомоги 

може становити 9 750 грн, а мінімальний розмір для застрахованих осіб – 1 

800 грн, для незастрахованих осіб або із страховим стажем менше 6 місяців – 

650 грн. 

Також у контексті отримання допомоги по безробіттю ВПО варто 

пам’ятати, що її надання припиняється у разі перебування за кордоном понад 

30 к. д. 

Законодавчі нововведення 

Водночас, слід відзначити, що 21.06.2022 року Уряд прийняв 

Постанову № 716, якою передбачено, що особи, які офіційно зареєстровані 

як безробітні, зокрема і ВПО, можуть бути залучені до виконання суспільно 

корисних робіт. 

Зауважуємо, це не означає те, що усіх осіб, які зареєстровані як 

безробітні, будуть залучати до виконання суспільно корисних робіт, оскільки 

місцеві органи влади прийматимуть рішення про організацію таких робіт 

лише за їх потреби. Крім того, у першу чергу до них залучатимуть осіб, яких 

понад 30 днів із постановки на облік як безробітних не було 

працевлаштовано. Робитиметься це для того, щоб припинити негативну 

практику, коли особи отримують від держави допомогу по безробіттю та 

відмовляються від працевлаштування. Водночас особам, які будуть залучені 

до виконання суспільно корисних робіт, виплачуватиметься мінімальна 

заробітна плата у розмірі 6 500 грн. 

 

*** 

29.06.2022 

Децентралізація 

https://decentralization.gov.ua/news/15155 

Житло для внутрішньо переміщених осіб: як Шумська громада 

спільно з Програмою DOBRE долають наслідки війни 

Шумська міська громада Тернопільської області стала другою 

домівкою для українців, які змушені були рятуватися від бойових дій та 

окупації. На сьогодні тут проживає 1571 новий житель. Найпершою 

проблемою, з якою стикнулася громада, стала необхідність масового і 

швидкого розміщення внутрішньо переміщених осіб. Тимчасовим житлом 

для багатьох стали школи, готелі і хостели, чимало людей продовжують 

жити разом з місцевими жителями у їхніх приватних садибах. Безумовно, 

окрім житла, люди, які опинилися далеко від власного дому, потребують ще і 
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роботи, і якісних послуг: соціальних, комунальних, медичних, освітніх. Про 

те, як співпраця Шумської міської територіальної громади з міжнародним 

Проєктом USAID «Децентралізація приносить кращі результати та 

ефективність» DOBRE, допомагає долати наслідки війни в Україні, - у 

матеріалі. 

Вже 25 лютого громада прийняла перших внутрішньо переміщених 

осіб з Чернігівської області 

 Шумська міська територіальна громада, утворена шляхом 

добровільного об’єднання ще у 2015 році, – одна з найбільших за кількістю 

населених пунктів у Тернопільській області. Їх тут 44, в яких проживає 

близько 25 тисяч людей. У центрі громади – місті Шумськ, яке має давню 

історію і веде свій початок з X століття, - трохи більше 5 тисяч жителів. Від 

обласного центру до Шумська дві години машиною…  

«Перший день війни став для мене шоком, і у той же час я пережив 

емоційне піднесення, коли шумчани безкінечно телефонували і питали, чим 

вони можуть допомогти», - після короткого знайомства говорить нам голова 

Шумської громади Вадим Боярський. 

Вже 25 лютого громада прийняла перших внутрішньо переміщених 

осіб з Чернігівської області. Приїхали дружини та діти прикордонників. 

Військові зрозуміли, що повномасштабне вторгнення Росії таки 

розпочнеться, тому й вивезли родини у безпечне місце. За кілька днів у 

Шумській громаді було створено оперативний штаб з відповідальними за 

напрямками. Усіх, хто приїжджав у громаду, реєстрували, пропонували речі 

першої необхідності, одяг, видавали продуктові набори. У перші дні сюди 

їхали з Чернігівської та Київської областей, згодом реєстрували та 

влаштовували переселенців з Луганської, Донецької, Харківської, 

Миколаївської, Херсонської, Запорізької та Одеської областей. Загалом 

майже три тисячі людей, які змушені були покинути власні домівки, 

прийняли від початку війни у Шумській громаді, зараз ця цифра зменшилася 

вдвоє. 

Вадим Боярський розповідає, що селили нових жителів відразу у 

готелі та школи. Частину людей прихистили місцеві жителі. Вирішення 

проблеми розселення виявилося, мабуть, найбільшим викликом для громади. 

Тим паче, що сьогодні Міністерство освіти рекомендувало розпочати 

підготовку до нового навчального року і там, де будуть облаштовані укриття, 

діти зможуть ходити до школи. Тому питання з житлом для внутрішньо 

переміщених осіб у громаді залишається актуальним. До речі, 42 людини з 

них сьогодні ще мешкають у школах громади. 

«У перші дні війни з нашими партнерами – Програмою DOBRE, з 

якою ми співпрацюємо вже кілька років, обговорювали, як вирішити житлову 

проблему для нових жителів. Після детального розгляду зупинилися на 

одному з варіантів – поселення цих людей у оздоровчому таборі. Домовилися 

також про те, що Програма DOBRE забезпечить близько 100 переміщених 

осіб, які зможуть там проживати, новими меблями, ковдрами, постільною 
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білизною, посудом, кухонним обладнанням, пральними машинками. 

Фактично цей спільний проєкт перебуває на стадії завершення. Ви сьогодні 

зможете побачити це містечко і що нам вдалося зробити», - говорить голова 

громади. 

Співпраця з Програмою DOBRE підвищила спроможність громади 

та допомагає сьогодні долати виклики воєнного часу 

У Шумській громаді розуміють, що для належної інтеграції 

внутрішньо-переміщених осіб їх потрібно забезпечити, окрім житла, 

роботою та якісними послугами: соціальними, комунальними, медичними, 

освітніми. За словами Вадима Боярського, у громаді є підприємства, в яких 

вже працюють внутрішньо переміщені особи. Одне із них - ТОВ 

«Шумський маслозавод» відновив свою діяльність у січні 2021 року, сьогодні 

тут офіційно працевлаштовано 60 робітників, але завод планує розширяти 

виробництво. До речі, його відновлення посприяло розвитку тваринництва у 

місцевих домогосподарствах. Родини, які тримають корів вдома та 

співпрацюють з маслозаводом, на постачанні молока заробляють до 15 тисяч 

гривень в місяць. Інше підприємство – швейне виробництво, яке шиє 

робочий одяг. Готові приймати нових жителів на роботу і місцеві 

комунальні підприємства, а також лікарня, яка сьогодні надає послуги 

первинної та вторинної (спеціалізованої) ланки медицини… 

«Житло для внутрішньо переміщених осіб – це важливий проєкт, бо 

таким людям, як я, потрібен прихисток і місце, де відчуваєш себе у 

безпеці» 

 Просимо голову громади Вадима Боярського познайомити нас з тими, 

кого війна вигнала з рідних  домівок. Їдемо в гості до тих, хто переїхав з 

Київської, Харківської та інших областей. 16 осіб проживають у 

двоповерховому будинку, власник якого тут планував відкрити у 

майбутньому хостел, але нині передав у безоплатне користування людям, які 

рятувалися від війни. 

Знайомимося з 51-річною Валентиною Коваль. Жінку тут лагідно 

називають «мамою». Вона зуміла організувати побут дорослих та дітей, які 

живуть під одним дахом… Навіть не хочеться думати про те, що цим діткам 

довелося пережити. 

Валентині слова даються важко. Каже, що приїхала з села Яковлівки, 

Харківської області. З’ясовуємо, що це Мереф‘янська громада. У середу, 02 

березня, о 22.30 російські літаки атакували рідне село Валентини… 

… Більше половини будинків були знищені, хати стояли без дахів та 

вікон. Жінка з родиною вирішили виїжджати, жити у їхньому будинку стало 

неможливо. Одну ніч вони ночували у Мерефі, у вчительки сина. А потім 

виїхали двома машинами на захід України спільно зі знайомими, які 

евакуйовувалися у Шумськ до рідних. Валентина з родиною погодилися 

їхати також до Шумська. Каже, що у громаді прийняли їх дуже гостинно, 

допомагають усім, чим можуть, їхньою долею також переймається місцева 

християнська церква. 
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У той же час, нові жителі громади не сидять склавши руки. Валентина 

не без гордості показує свій город… 

Валентина зізнається, що вимушені переселенці, за можливості, 

допомагають громаді: разом виходили на толоки, готували спільно з 

місцевими тушкованку на передову, а їхні чоловіки укладали плитку, як 

волонтери, у містечку, що облаштовують для переселенців. 

«Житло для внутрішньо переміщених осіб – це важливий проєкт, бо 

таким людям, як я, потрібен прихисток і місце, де відчуваєш себе у безпеці», 

- говорить наша героїня… 

Колись це був дитячий оздоровчий табір «Дивосвіт», який належав 

Шумській районній раді. На його території кілька років тому за кошти 

державного та місцевого бюджетів встановили 19 нових дерев’яних будинків 

із санвузлами та бойлерами. Наприкінці 2020 року громада прийняла цей 

заклад у комунальну власність, сподіваючись відновити його роботу. Але 

війна внесла корективи у плани громади. 

Оздоровчий заклад серед соснового лісу незабаром стане домівкою для 

близько 100 внутрішньо переміщених осіб. Кожний будиночок буде з 

новими ліжками, матрацами, постільною білизною, ковдрами та подушками, 

шафами та стільцями. Все це закуплено за кошти Програми DOBRE. Також 

ми побачили новеньке кухонне обладнання, закуплене в рамках проєкту, 

воно розміщене в окремому корпусі, яке використовуватиметься для 

приготування їжі. У великій їдальні планується встановити столи та стільці, 

які виготовляються теж за кошти DOBRE. І поки ми оглядали майбутній 

харчоблок, сюди привезли ще й бойлер. Буде у закладі і спеціальна побутова 

кімната, куди вже завезені і чекають підключення пральні машини та 

сушарки. Загалом, Програма DOBRE на потреби переселенців передасть 

громаді обладнання, меблі, побутову техніку, постільну білизну та інші 

важливі речі на загальну суму близько100 тисяч доларів США. 

Вадим Боярський говорить, що табір найближчим часом заселять 

вимушені переселенці, які сьогодні живуть у школах громади. Окрім того, 

тут готові прийняти українців, які нині евакуюються з «гарячих» точок. 

Шумська громада готова стати другою домівкою для тих, хто цього потребує. 

 

*** 

30.06.2022  

Корреспондент.net 

https://ua.korrespondent.net/business/4490018-vymusheni-pereselentsi-zi-

skhodu-ta-pivdnia-ukrainy-staly-draiverom-pozhvavlennia-rynku-nerukhomosti-

dnipra 

Вимушені переселенці зі Сходу та Півдня України стали драйвером 

пожвавлення ринку нерухомості Дніпра 

Події останніх місяців змінили життя мільйонів українців. 
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Хтось змушений був покинути свою домівку та тікати від війни за 

кордон, хтось пішов боронити свою країну та почав волонтерити, а хтось 

залишився без житла і тепер планує своє життя в новому місті, у нових 

умовах. 

Попри розповсюджену думку, йдеться не завжди про людей, які 

залишились без нічого та потребують допомоги. Війна не ділить людей на 

бідних та багатих, тому серед переселенців є й чимало заможних людей… 

Щобільше, з травня в Україні почав оживати ринок нерухомості. 

Девелопери західних регіонів зазначають, що понад 90% продажів у травні 

та червні були оформлені саме на вимушених переселенців. Багато в чому 

схожа ситуація склалася і в Дніпрі, який став новим будинком для 

переселенців із Херсонської, Донецької, Запорізької та Луганської областей. 

До Дніпра переїжджають не лише люди, а й компанії та виробничі 

підприємства. 

Експерти пояснюють: з одного боку, заможні люди зараз готові 

вкладати в нерухомість у розрахунку на те, що після війни вона істотно 

зросте в ціні. З іншого — чимало людей переїхали в мирні міста України та 

планують залишитись там, отже шукають для себе нове житло, де зможуть 

заново побудувати своє життя. Таке активне переселення підвищує попит 

на квартири у житлових комплексах Дніпра, для власного проживання та 

інвестиції… 

 

*** 

30.06.2022  

Трибун 

https://tribun.com.ua/93157-fond-za-luganschinu-jak-pereselentsjam-z-

luganskoi-oblasti-otrimati-dopomogu 

Фонд "За Луганщину": як переселенцям з Луганської області 

отримати допомогу 

Олександра Карапуз 

Після початку широкомасштабного російського вторгнення Фонд “За 

Луганщину” почав всіляко підтримувати переселенців та мешканців 

Луганської області. За три місяці Фонд відкрив 13 представництв по Україні 

та допоміг понад 30 тис. луганчанам. Про те, як працює Фонд, яку допомогу 

надає, а також хто та як може її отримати, розповів “Трибуну” Андрій 

Зайченко, представник відділу Фонду в Івано-Франківську.  

Про Фонд “За Луганщину”  

У 2019 році народні депутати та колишні підприємці Максим 

Ткаченко й Руслан Горбенко, які у 2014 виїхали з окупованого Луганська, 

ініціювали створення благодійного фонду, що допомагав мешканцям 

Луганщини, які постарждали від лісових пожеж. Тоді команда “За 

Луганщину” розвозила продукти харчування, ремонтувала будинки та 

допомагала з виплатами. 
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Після початку повномасштабного вторгнення Фонд допомагав з 

евакуацією мешканців Луганщини, а пізніше – почав надавати юридичні 

консультації, гуманітарну допомогу луганчанам, які виїхали до інших 

областей. 

“Ми закупили понад 5 авто, одне з них - броньоване, та евакуювали на 

ньому людей. Також один з волонтерів Фонду, Ярослав Місінкевич, взяв 

свої автобуси й водіїв та вивозив людей з Луганської області, коли це було 

можливим. Зараз у нас 2 напрямки: гуманітарна допомога для ВПО та 

військова. Комусь ми допомагаємо продуктовими наборами, десь ми 

пробували закрити кошти за житло і якісь потреби, десь допомагали 

медикаментами”, – розповів Андрій.  

Також у співпраці з ансамблем Вірського Фонд допомагає дітям, які 

постраждали від російської агресії та потребують допомоги в лікуванні.  

“Ансамбль Вірського на початку квітня поїхав в тур по Європі на 

підтримку України. На наше прохання ансамбль переказав зібрані кошти на 

лікування в іспанській клініці наших дітей з контузіями, переломами, 

ампутацією, нервовими ушкодженнями, опіками, гострими патологіями, 

ураженням зору тощо”, – додав представник відділу Фонду в Івано-

Франківську. 

Окремо волонтери “За Луганщину” займаються військовою 

допомогою: купують та надсилають на передову автомобілі, бронежилети, 

харчування, ліки тощо. 

Також на підтримку ЗСУ Фонд організовує благодійний концерт за 

участю Василя Михайловича та Вікторії Ватащук під назвою “Україна 

переможе” на Івано-Франківщині у таких містах, як Надвірна, Коломия, 

Долина, Болехів, Яремче тощо.   

Як та де отримати допомогу?  

Отримати допомогу можна у два способи: прийти за оголошенням до 

хабу у своєму місті або написати у соцмережі Фонду про свої потреби.  

У першому випадку вам потрібно підписатись на соцмережі Фонду – 

Facebook28 й Instagram29. Там волонтери публікують інформацію про те, 

коли та де з’являється можливість отримати гуманітарну допомогу.  

Щоб отримати допомогу, потрібно прийти до хабу та показати довідку 

ВПО і документ, що засвідчує особу, яка пришла за допомогою.  

Якщо у вас індивідуальні потреби, то потрібно звернутись до 

волонтерів через бот у Telegram30 або написати у Facebook або Instagram 

Фонду. 
“Ми збираємо індивідуальні запити, хто має які потреби, але для цього 

у нас є наш Telegram-бот, там ви переходите на сторінку і зв’язуєтесь з 

нашим представником у тому чи іншому регіоні. Також коли ви отримуєте 

                                                           
28 Див.:   https://www.facebook.com/Zaluganhinu 
29 Див.:  https://www.instagram.com/luhansk_region_help/  
30 Див.:  https://t.me/za_luhanhinubot  
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гумдопомогу, то можете сказати про свої потреби волонтерам. Якщо ми 

матимемо це у наявності, то одразу надамо”, – пояснив Андрій Зайченко.  

Також можна звернутись на скриньку lugansinuza@gmail.com або за 

номерами телефонів: 

+380 999 20 40 50 Viber, WhatApp, Telegram; 

+380 633 43 30 94 Telegram; 

+380 680 14 25 72 Telegram. 

Населені пункти та контакти хабів допомоги Фонду:  

Хмельницький, Кам’янець-Подільський - Telegram-канал31. 

Івано-Франківськ - Telegram-канал32.  

Київ, координатор - Telegram-канал33.  

Кропивницький - Telegram-канал34. 

Черкаси -  Telegram-канал35. 

Полтава - Telegram-канал36.  

Чернівці - Telegram-канал37.  

Рівне - Telegram-канал38.  

Вінниця - Telegran-канал39. 

Дніпро - Telegram-канал40.   

Кривий Ріг.  

Як допомогти Фонду 

Усю гуманітарну допомогу для переселенців Фонд отримує від 

партнерів та небайдужих людей.  

“До прикладу, на наш запит компанія “Моршинська” надала нам 10 

тис. літрів води на всі хаби. Також робили роздачу продуктових наборів від 

“Фундація Дім Рональда МакДональда". У Франківську нам з транспортом 

допомагає головний представник гуцульського ансамблю Павлюх Василь, а в 

області – Надвірнянська громада та її голова Андрійович Зиновій 

Мирославович. Окрім того, у Вінниці та Одесі нам допомагають меценати 

Юзвенко Андрій, у Кривому Розі – Неклюдов Владлен та Павло Фролов, у 

Тернополі – Ольга та Ігорь Соболь, а також  Володимир Гевко, у 

Хмельницьку – Ярослав Місінкевич, у Кропивницькому – Ярослав Бублик ”, 

– розказав Андрій. 

Він додав, що усі волонтери у Фонді працюють безоплатно і навіть самі 

готові жертвувати власні кошти, щоб придбати щось або допомогти з 

виплатами переселенцям. Саме тому Фонд завжди потребує фінансової або 

волонтерської підтримки.  

                                                           
31 Див.:   https://t.me/lugankhmel22 
32 Див.:   https://t.me/luganif22 
33 Див.:   https://t.me/lugankyiv22 
34 Див.:   https://t.me/lugankrop22 
35 Див.:  https://t.me/lugancher22  
36 Див.:   https://t.me/luganpoltava22 
37 Див.:   https://t.me/luganchernivci22 
38 Див.:   https://t.me/luganrivne22 
39 Див.:  https://t.me/luganvin22  
40 Див.:   https://t.me/lugandnipro22 
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Допомогти Фонду можна за реквізитами:  

БО "БФ "За Луганщину" 

ЄДРПОУ код: 43102673 

Банк: АТ "ПУМБ" 

Номер рахунку: UA643348510000000026008103118 

Валюта: UAH, EUR, USD 

Адреса: 93406 Луганська область м.Сєвєродонецьк вул.Науки б.1 

Призначення платежу — «Благодійний внесок (без ПДВ)». 

 

*** 

30.06.2022 

#ШоТам 

https://shotam.info/u-dnipri-oblashtuvaly-kovorkinh-dlia-pereselentsiv-z-

luhanshchyny/ 

У Дніпрі облаштували коворкінг для переселенців з Луганщини 

Дмитро Журавель 

У Дніпрі відкрили простір Coworking Space для переселенців з 

Луганської області. 

Коворкінг облаштували за сприяння Програми EGAP Фонду Східна 

Європа та Агенції регіонального розвитку Луганської області. 

Реалізація проєкту тривала близько місяця: орендували приміщення, 

зробили ремонт, закупили комп’ютерну техніку, планшети, меблі, 

облаштували кухню та ігрову зону для дітей. На це витратили близько        

500 тисяч гривень. 

Загалом у Coworking Space облаштували 10 робочих місць. Першими 

відвідувачами простору стали студенти, які прийшли попрацювати над 

оформленням на комп’ютері курсових робіт. 

«Ми побачили, що у багатьох людей, які залишили домівку через 

війну, є потреба роздрукувати документи або щось знайти в інтернеті, адже 

більшість переселенців не мала змоги забрати з собою навіть особисті речі, 

не кажучи вже про техніку. Студентам потрібно підготуватися до захисту 

курсової роботи, представникам органів місцевого самоврядування – 

провести нараду, комусь просто зв’язатись з рідними. 

Тож на цю аудиторію і розраховували, готуючи простір до відкриття. 

Також у ньому можна просто поспілкуватися, випити кави і зустріти “своїх”, 

хто теж залишив Луганщину через бойові дії та шукає моральної 

підтримки», – зазначила в.о. начальника управління департаменту 

міжнародної технічної допомоги Луганської ОВА Олена Гемусова. 

Надалі у коворкінгу планують проводити тренінги із самозайнятості, 

цифрової грамотності, психологічної адаптації, мовні курси для 

переселенців. Також тут можна провести захід – дискусію, обговорення 

різних тем, майстер-класи. 



123 
 

Звернутися до простору можуть також переселенці з інших областей. 

Коворкінг знаходиться за адресою: м. Дніпро, вул. Воскресенська, 41, з 

понеділка по п’ятницю з 9 до 17 години. Записатися можна за цим 

посиланням41. 

 

*** 

30.06.2022 

Громадський Простір 

https://www.prostir.ua/?news=konsultatsiji-ta-humanitarna-dopomoha-

vymushenym-pereselentsyam-z-hersonskoji-oblasti-v-mykolajevi-ta-

pervomajskom 

Консультації та гуманітарна допомога вимушеним переселенцям з 

Херсонської області в Миколаєві та Первомайськом 

Громадська організація “ХЕРСОНСЬКИЙ ЦЕНТР ПРАВ 

ЛЮДИНИ” запускає роботу консультаційної гарячої лінії “На захисті 

ВПО 24/7” для вимушених переселенців з Херсонської області. Мета центру 

– захистити права та надати екстрену гуманітарну допомогу в умовах 

військових дій. 

 

 
Напрями консультацій: 

соціальні питання – контакти органів влади, оформлення соціальної 

допомоги, правила перетину кордону та поновлення документів; 

гуманітарна допомога – точки розповсюдження, збір запитів від 

населення; 

                                                           
41 Див.:   
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSejWdPiHW_5jgOxSp59iXJgFpywmmyexZIqGse6puCUyIMCAg/viewfo
rm 
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Консультації будуть проходити онлайн по Skype, Zoom, Viber і за 

телефонами гарячої лінії. 

Отримати допомогу та консультації спеціалістів центру можна за 

телефоном гарячої лінії та онлайн на сторінці організації: 

+380 73 671 32 94 

https://www.facebook.com/khhrcngo 

Проект здійснюється за підтримки Міжнародного фонду 

«Відродження» та CARE Deutschland в рамках Грантової гуманітарної 

програми «Гуманітарна солідарність» 

 

*** 

30.06.2022 

Громадський Простір 

https://www.prostir.ua/?news=na-mezhi-zahyst-prav-ta-ekstrena-

humanitarna-dopomoha-vymushenym-pereselentsyam-v-pavlohradi 

На межі: захист прав та екстрена гуманітарна допомога 

вимушеним переселенцям в Павлограді 

Додано: 

democracydnepr 

У червні за ініціативи ГО «Фонд підтримки демократичних 

ініціатив Придніпров’я» розпочала роботу гаряча лінія “На межі”. 

Спеціалістами ГО надається допомога для ВПО з таких питань, але не 

обмежуються цим переліком: 

консультаційна допомога – пошук житла, контакти соціальних служб, 

допомога в евакуації та перетині кордону; 

консультації юриста. 

А також оперативне інформування громадян за такими напрямками: 

актуальна ситуація на лінії зіткнення (робота транспортних коридорів, 

перебіг бойових дій, зв’язок, шляхи виїзду тощо); 

гуманітарна, медична допомога 

робота органів влади, громадських об’єднань, волонтерських пунктів; 

робота нових програм підтримки ВПО та мешканців непідконтрольної 

території; 

Спеціалісти ГО надають по Skype, Viber, Facebook і за телефонами 

гарячої лінії: 
+380961552726  

Проект здійснюється за підтримки Міжнародного фонду 

«Відродження» та CARE Deutschland в рамках Грантової гуманітарної 

програми «Гуманітарна солідарність» 
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*** 

30.06.2022 

Громадський Простір 

https://www.prostir.ua/?news=komanda-projektu-ruka-dopomohy-

ukrajini-provela-treninhy-i-kursy-terapiji-dity-i-vijna-navchannya-tehnik-

ztsilennya 

Команда проєкту «Рука допомоги Україні» провела тренінги і курси 

терапії «Діти і війна. Навчання технік зцілення» 

За 3 місяці повномасштабної війни в Україні більше 900 дітей і 600 

дорослих навчилися самостійно справлятися з травмуючими психологічними 

наслідками воєнних дій завдяки методології «Діти і війна. Навчання технік 

зцілення». 

Ще понад 600 тренерів пройшли навчання і почали використовувати 

цю дієву методику, розроблену норвезькими та британськими вченими, в 

роботі з внутрішніми переселенцями і біженцями по всій Україні та за її 

межами. Проєкт реалізується БФ «Надія по всьому світові» за підтримки 

американських та канадських партнерів, благодійних організацій HOPE 

worldwide (США) та HOPE worldwide Canada (Канада). 

Методика «Діти і війна. Навчання технік зцілення» – це дієвий 

інструмент психологічної самодопомоги для людей з травматичними 

наслідками в зв’язку з воєнними діями, стихійними лихами та іншими 

катаклізмами. Вона чудово працює як з дітьми, так і з дорослими, оскільки є 

результатом сукупного багаторічного досвіду безпосередньої роботи з 

людьми, які пережили війну та катастрофи. 

Методику було розроблено в 1998 році фахівцями Інституту 

психіатрії в Лондоні (Велика Британія) і Центру кризової психології в 

Бергені (Норвегія) та випробувано після землетрусів у Греції, Туреччині, 

Китаї та Ірані, цунамі в Південно-Східній Азії, а також у конфліктних 

регіонах в Африці, на Шрі Ланці, в Палестині, Сирії та Іраку. Українською 

мовою навчальний посібник «Діти і війна. Навчання технік зцілення» 

перекладено та адаптовано фахівцями Українського інституту 

когнітивно-поведінкової терапії (Львів, Україна). З 2015 року він успішно 

використовується для навчання тренерів та проведення курсів терапії в 

Україні в рамках проєкту «Рука допомоги Україні», що реалізується 

Благодійним фондом «Надія по всьому світові». 

«Коли від війни страждають цілі міста і громади, часто пріоритетом є 

надання допомоги великій кількості людей якомога швидше, – розповідає 

Володимир Єрмаков, Президент БФ «Надія по всьому світові». – Наша 

мета – зробити саме це. Методику «Діти і війна. Навчання технік зцілення» 

розроблено, щоб за 7 двогодинних занять навчити дітей і дорослих 

практичних навичок і прийомів, які допоможуть подолати психологічні 

наслідки катастрофічних подій. Це не інструкція з лікування, втім, методика 

допоможе уникнути необхідності подальшої спеціалізованої допомоги дітям 
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із травмою війни. Доведено, що діти, які опановують і практикують техніки 

самодопомоги та релаксації за методологією «Діти і війна. Навчання технік 

зцілення», рідше потребуватимуть спеціалізованого лікування в 

майбутньому. Тим не менше, деякі все ж потребуватимуть подальшої 

допомоги». 

Щоб стати тренером за методикою «Діти і війна. Навчання технік 

зцілення» не обов’язково мати психологічну освіту. Пройти 3-денний тренінг 

і опанувати навчальну програму можуть вчителі, соціальні працівники, 

педагоги, психологи, консультанти, лідери громад, волонтери або інші 

фахівці з догляду за дітьми. Ця інноваційна методологія сприяє розвитку у 

дітей та дорослих навичок подолання травматичного досвіду за допомогою 

технік самодопомоги, інструментів розслаблення та зцілення в умовах 

інтенсивного стресу, пов’язаного з війною. Крім того, вона покликана 

знизити рівень тривожності та запобігти виникненню посттравматичного 

стресового розладу (ПТСР) та інших ускладнень у майбутньому. 

«Від початку проєкту у травні 2015 року до лютого 2022 року 

тренерами програми «Діти і війна. Навчання технік зцілення» стали 636 осіб, 

в основному, зі східних регіонів України, – розповідає головна психологиня 

проєкту Ірина Сухова. – Втім, після початку повномасштабної війни росії 

проти України, багато тренерів були травмовані війною і змушені 

покинути власні домівки. Нам довелося терміново готувати нових тренерів, 

оскільки запит на психологічну допомогу став величезним. Добре, що наші 

партнери та донори підтримали нас у цьому прагненні, і за три місяці 

(березень-травень) ми змогли підготувати понад 600 нових тренерів, які 

одразу почали працювати з дітьми та їхніми батьками. Ефективність терапії 

вражає – діти стають менш тривожними, у них покращується сон, зникають 

нічні кошмари, нав’язливі думки та панічні атаки, вони частіше починають 

відчувати себе в безпеці». 

Команда проєкту «Рука допомоги Україні» БФ «Надія по всьому 

світові» має намір продовжувати свою роботу доти, доки є люди, що 

потребують психологічної допомоги. Маючи великий досвід роботи з 

травмою війни, команда проєкту готова ділитися досвідом, зокрема, робити 

свій внесок у створення Національної програми психічного здоров’я та 

психосоціальної підтримки. 

Проєкт продовжує працювати влітку – в планах навчання нових 

тренерів, а також організація дитячих та дорослих груп для проведення 

терапевтичних занять. Протягом липня-серпня заплановано проведення 

реабілітаційних програм за методикою «Діти і війна. Навчання технік 

зцілення» у літніх таборах партнерських організацій. 

_____________________________________________________________ 

ДОВІДКОВА ІНФОРМАЦІЯ 

Міжнародний благодійний проєкт «Рука допомоги Україні» існує з 

2015 року. Він спрямований на поліпшення соціально-емоційного та 

психологічного стану дітей, травмованих війною, і членів їхніх сімей, які 



127 
 

стали свідками і постраждали через війну проти України. Проєкт готує 

інструкторів для роботи з методикою «Діти і війна»; надає психологічну 

допомогу дітям та батькам, що постраждали через військові дії, навчає їх 

навичок психологічної саморегуляції та самодопомоги, методів релаксації; 

сприяє співпраці тренерів із державними соціальними службами з метою 

забезпечення негайної уваги з боку фахівців у випадках легких і важких 

психічних проблем, а також постійного подальшого догляду і соціальної 

підтримки. Більше інформації про проєкт можна знайти на сайті БФ «Надія 

по всьому світові»42. 

 

*** 

01.07.2022 

Ресурсний центр ГУРТ 

https://gurt.org.ua/news/grants/79103/ 

Програма підтримки громадських активістів/ВПО 

БО «Мережа 100 відсотків Життя Рівне» оголошує прийом заявок 

на участь у програмі підтримки громадських активістів/ВПО в рамках 

проєкту EU4CSOs Emergency Actions, що реалізується за фінансової 

підтримки Європейського Союзу. 

В рамках проєкту грошову підтримку можуть отримати: 

     • громадські активісти, які вимушені були змінити місце 

проживання в Україні внаслідок війни; 

     •   організації громадського сектору, на базі яких надають безоплатні 

послуги громадські активісти/ВПО. 

Максимальна сума підтримки – 1500 євро (у гривневому еквіваленті). 

Для подачі заявки на отримання допомоги необхідно: 

     •  Подати короткий мотиваційний лист з описом діяльності до та 

після 24 лютого 2022 року 

     •   Резюме з активними посиланнями на діяльність.  

     •   Довідку ВПО. 

     •   Рекомендаційний лист від організації, на базі якої він/вона надає 

послуги після переміщення у зв’язку з війною. У листі повинно бути 

зазначено тривалість та умови співпраці з громадським активістом/ВПО. 

Заявку для отримання грошової допомоги надсилайте в електронному 

вигляді на адресу проєкту EU4CSOs Emergency 

Actions:eu4csosemergencyhelp@gmail.com з обов’язковою приміткою 

«Підтримка професійної діяльності громадських активістів». 

Детальніше про програму підтримки можна ознайомитися у 

Положенні43 
Адміністративну перевірку поданої інформації проводить менеджер 

проєкту по роботі з ОГС БО «Мережа 100 відсотків життя Рівне». 

                                                           
42 Див.:   https://hopeww.org.ua/proekti/dityachi-proekti/ruka-dopomogi/ 
43 Див.:  нижче або    https://docs.google.com/document/d/1U7RwE8DF_Y5ZyZqQ0xT7ilub5uWT7ZC3/edit  
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Заявки мають включати повний пакет документів вказаний у пункті 

3.2 Положення.  

Заявки які будуть подані не у відповідності до положення розглядатися 

не будуть! 

Допомога у програмі підтримки громадських активістів/ВПО, 

надається на особистий банківський картковий рахунок громадського 

активіста/ВПО будь-якого українського банку. 

Комісія за проведені транзакції сплачується за рахунок громадського 

активіста/ВПО. 

Прийом заявок відбувається постійно, починаючи з 01.07.2022 року до 

повного вичерпання коштів за статтею. Про завершення Конкурсу буде 

повідомлено на ресурсах БО «Мережа 100 відсотків Життя Рівне» та 

проєкту EU4CSOs Emergency Actions. 

Програма підтримки громадських активістів проходить у рамках 

проєкту EU4CSOs Emergency Actions, що реалізується БО «Мережа 100 

відсотків Життя Рівне» за фінансової підтримки Європейського Союзу. 

Контакти 

eu4csosemergencyhelp@gmail.com 

  #EU4CSOsEmergencyActions  #StandWithUkraine  #ПрямуємоРазом  

01.07.2022     Юрій Шкуран 

 

 
Положення  

про програму підтримки громадських активістів, які стали вимушено переміщеним 
особами, що продовжують працювати в громадському секторі. 

 
1. Загальна інформація 

1.1 Це Положення визначає підхід до надання підтримки професійної 
діяльності  громадських активістів, які через війну в Україні стали вимушено 
переміщеними особами (ВПО). 
Положення включає цілі та особливості надання гуманітарної допомоги для громадських 
активістів. 
Фінансова підтримка громадкських активістів/ВПО здійснюється завдяки грантовій 
підтримці Європейському Союзу №ENI/2022/432-587 

1.2 Основною аудиторією Положення є громадські активісти, які працювали в 
громадському секторі до 24.02.2022 року, та були вимушені переміститись в інші регіони 
України у зв’язку з війною, та продовжують свою діяльність в інтересах суспільства.  
Громадський активіст (допомога якому може надаватись відповідно цього Положення) - 
особа, яка здійснює діяльність щодо подолання виклику, загрози або проблеми своєї 
громади або спільноти. Громадські активісти – працівники, надавачі послуг та волонтери 
благодійних організацій, громадських спілок, громадських ініціатив.  

2. Завдання програми підтримки професійної діяльності громадських 
активістів/ВПО 

2.1. Підтримати громадських активістів, які вимушені були змінити місце 
проживання в Україні внаслідок війни. 

2.2. Посилити організації громадського сектору, на базі яких надають безоплатні 
послуги громадські активісти/ВПО. 

3. Процедура отримання гуманітарної допомоги на підтримку професійної 
діяльності громадських активістів/ВПО 
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3.1. Претендувати на отримання гуманітарної допомоги можуть громадські 
активісти/ВПО. Кошти гуманітарної допомоги можуть бути витрачені на розсуд 
громадських активістів. 

3.2. Щоб отримати гуманітарну допомогу, громадський активіст повинен подати: 

- Короткий мотиваційний лист з описом діяльності до та після 24 лютого 2022 року. 

- Резюме з активними посиланнями на діяльність.  
- Довідку ВПО. 
- Рекомендаційний лист від ОГС, на базі якої він/вона надає послуги після переміщення у 
зв’язку з війною. У листі повинно бути зазначено тривалість та умови співпраці з 
громадським активістом/ВПО. 

4. Сума та тривалість фінансування 
4.1. Загальний бюджет реалізації програми підтримки професійної діяльності 

громадських активістів становить 60 000 євро. 
Одна особа може отримати максимальну підтримку в розмірі до 1500 євро (у гривневому 
еквіваленті). 

4.2 Допомога у програмі підтримки громадських активістів/ВПО, надається на 
особистий банківський картковий рахунок громадського активіста/ВПО будь-якого 
українського банку. 

4.3 Комісія за проведені транзакції сплачується за рахунок громадського 
активіста/ВПО. 

5. Порядок подання пакету документів 

5.1. Для подачі заявки на отримання гуманітарної допомоги необхідно надіслати 
пакет документів, перерахований в п.3.2. на адресу eu4csosemergencyhelp@gmail.com з 
обов’язковою приміткою «Підтримка професійної діяльності громадських активістів» 

5.2. Терміни прийому заявок. 
Прийом заявок відбувається постійно, починаючи з 01.07.2022 року до повного 
вичерпання коштів за статтею. Про завершення Конкурсу буде повідомлено на ресурсах 
організації. 

5.3. Порядок відбору кандидатів на отримання гуманітураної допомоги 
Адміністративну перевірку поданої інформації проводить менеджер проєкту по роботі з 
ОГС БО «Мережа 100 відсотків життя Рівне». 
Рішення про підтримку претендента приймає Комісія у складі з трьох представників БО 
«Мережа 100 відсотків життя Рівне». 
Остаточне рішення щодо підтримки або не підтримки претендента додатковому перегляду 
не підлягає. Причини відмови у фінансовій підтримці не повідомляються. 

5.4. Співпраця з проектом EU4CSOs Emergency Actions 
Беручи участь у програмі підтримки громадських активістів, претендент погоджується на 
співпрацю з проєктом і готовий надати вичерпну інформацію про свою професійну 
діяльність для висвітлення на ресурсах БО «Мережа 100 відсотків життя Рівне» та 
ресурсах проєкту EU4CSOs Emergency Actions. 

 

*** 

01.07.2022 

#ШоТам 

https://shotam.info/fond-vidrodzhennia-oholosyv-hranty-dlia-intehratsii-

pereselentsiv-u-novykh-hromadakh/ 

Фонд «Відродження» оголосив гранти для інтеграції переселенців у 

нових громадах 

Марина Конопльова 
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Міжнародний фонд «Відродження» оголосив конкурс для 

відпрацювання моделей соціальної інтеграції внутрішньо переміщених 

людей до життя нової територіальної громади. 

Про це пише Гурт44. 

Мета конкурсу 

Мета конкурсу – сприяння соціальній інтеграції ВПО до життя у 

нових для них територіальних громадах, де вони планують залишитися на 

тривалий час або назавжди, а також запобігання та сприяння вирішенню 

конфліктів на рівні обраних територіальних громад, які можуть виникати. 

До участі у конкурсі запрошуються громадські організації, громадські 

спілки, органи самоорганізації населення (ОСНи) та благодійні організації, 

які мають досвід практичної роботи із ВПО або медіації конфліктів у 

територіальних громадах. Учасники конкурсу можуть бути зареєстровані у 

будь-якому регіоні України. 

Пріоритети конкурсу 

Проєктна пропозиція може передбачати такі види діяльності 

(наведений перелік не є вичерпним): 

здійснення заходів із соціальної інтеграції ВПО до життя в 

територіальних громадах України, де вони мешкають наразі та планують 

залишатися протягом тривалого часу, зокрема, із використанням 

інструментів місцевої демократії; 

створення умов для використання потенціалу ВПО (їх знань, вмінь, 

навичок тощо) для потреб розвитку територіальних громад, де вони 

проживають; 

запобігання та медіація конфліктів в обраних територіальних громадах, 

стороною яких є чи можуть стати ВПО, та здійснення заходів для мінімізації 

ризиків виникненню нових подібних конфліктів у майбутньому; 

розробка, публічне обговорення та лобіювання проєктів місцевих 

нормативно-правових актів, які передбачатимуть покращення / створення 

умов для тривалого перебування ВПО у територіальній громаді; 

надання ВПО правової допомоги, консультативних, інформаційних та 

інших видів послуг. 

Учасники конкурсу мають передбачити поширення напрацьованої під 

час реалізації проєкту моделі соціальної інтеграції ВПО до життя у новій 

територіальній громаді, інформування громадськості про хід виконання 

проєкту та його результати, поширення кращого досвіду (історій успіху) 

серед територіальних громад через ЗМІ, Інтернет, нові медіа. 

Терміни проєкту 

Термін реалізації проєкту – до 9 місяців. Орієнтовний термін початку 

реалізації проєктів – 1 вересня 2022 р. 

За підсумками конкурсу передбачається підтримати орієнтовно 8-10 

проєктних пропозицій. 

                                                           
44 Див.:   https://gurt.org.ua/news/grants/79047/ 
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Діяльність за кожним проєктом має реалізовуватися у 1-2 

територіальних громадах, обраних учасником конкурсу в межах певної 

області. 

Перевага надаватиметься проєктним пропозиціям, які: 

охоплюють якомога більшу кількість пріоритетів конкурсу; 

подано учасниками конкурсу, що мають попередній досвід роботи із 

ВПО та медіації конфліктів у територіальних громадах; 

будуть виконуватися у співпраці із органами місцевого 

самоврядування; 

спрямовано на здійснення діяльності, яка окрім подолання конфліктів 

(за наявності таких в обраних територіальних громадах), передбачає 

здійснення комплексу заходів для запобігання конфліктів у майбутньому; 

передбачають активне використання форм місцевої демократії для 

інтеграції ВПО до життя у громадах, в яких вони опинилися. 

Критерії, за якими буде здійснюватися оцінка проєктних 

пропозицій: 

відповідність поданої проєктної пропозиції меті й пріоритетним 

напрямам конкурсу; 

зрозумілість мети проєктної пропозиції, відповідність завдань та 

діяльності в межах проєкту його меті; 

прогнозований вплив проєкту на досягнення позитивних змін, 

залучення органів влади й інститутів громадянського суспільства до 

досягнення цих змін; 

спрямованість на подолання конфронтації між учасниками конфліктів; 

комплексність підходів до вирішення проблем; 

попередній досвід учасника конкурсу у проведенні діяльності, 

передбаченої проєктною пропозицією; 

реалістичність виконання проєкту, наявність чіткого плану його 

реалізації, ефективність запропонованих механізмів реалізації ідей проєкту, 

визначеність очікуваних результатів; 

врахування принципів гендерної рівності і недискримінації у 

планованій проєктній діяльності; 

життєздатність проєкту після завершення його реалізації. 

Фінансування проєкту 

Загальний бюджет конкурсу – 3 218 039 гривень. 

Оптимальний розмір гранту – 300 000 – 370 000 гривень. 

Останній термін подання проєктних пропозицій – 13 липня 2022 року 

(15:00 за київським часом). 

Оголошення результатів – до 5 серпня 2022 року. 

Як податися? 

Проєктну пропозицію45 з додатками слід зареєструвати на сайті МФВ, 

скориставшись сервісом «Електронний конкурс»46. Усі документи до 

                                                           
45 Див.:   на сайті 
46 Див.:   https://contests.irf.ua/index.php?option=com_users&view=login&Itemid=101 
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проєктної пропозиції мають бути додані у форматі .doc, .docs, .xls, .xlsx або 

.pdf. Максимальний розмір кожного із додатків не може перевищувати 8 Mb. 

Завантажити аплікаційну форму47 можна тут. 

Подати проєктну пропозицію48 тут. 

Проєктні пропозиції, які будуть зареєстровані на сайті МФВ після 

15:00 13 липня 2022 року за київським часом, не розглядатимуться.  

Програма не надає грантів політичним партіям, релігійним громадам, 

приватним (фізичним) особам, а також суб’єктам господарювання, які мають 

на меті отримання прибутку. 

В межах конкурсу не будуть підтримуватися проєктні пропозиції, які 

передбачають облаштування місць проживання для ВПО, організації їх 

харчування, надання медичних, соціальної та гуманітарної допомоги, 

придбання медикаментів тощо. Також за кошти гранту не можна буде 

здійснювати будівельні та ремонтні роботи. 

Проєктні пропозиції, подані в інший спосіб, окрім названого вище, не 

розглядатимуться. 

Подані на конкурс матеріали не повертаються і не рецензуються. 

Про результати конкурсу всіх його учасників буде повідомлено 

електронним листом. 

Остаточне рішення щодо проєктної пропозиції перегляду не підлягає. 

Причини відмови в підтримці проєктних пропозицій не 

повідомляються. 

У разі виникнення додаткових запитань можна звертатиися до 8 липня 

2022 р. на електронні адреси lutsishina@irf.ua (Олена Луцишина, 

координатор Програми Демократична практика та orlovsky@irf.ua 

(Олексій Орловський, директор Програми Демократична практика)… 

 
 

Регіональні 
 

27.06.2022 

Агенція інформації та аналітики «Гал-інфо 

https://galinfo.com.ua/news/na_lvivshchyni_tryvaie_vaktsynatsiya_vpo_vi

d_infektsiynyh_hvorob_386942.html 

На Львівщині триває вакцинація ВПО від інфекційних хвороб 

Від початку повномасштабної війни росії проти України по червень 

цього року на Львівщині від інфекційних хвороб провакцинували понад 5000 

осіб (дорослих і дітей). 

                                                           
47 Див.:   на сайті 
48 Див.:   https://contests.irf.ua/index.php?option=com_users&view=login&Itemid=101 
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Про це повідомили у Львівському обласному центрі контролю та 

профілактики хвороб МОЗ (Центр). 

Фахівці  Центру  спільно з департаментом охорони здоров'я ЛОВА та 

управлінням охорони здоров'я ЛМР активно здійснюють виїзні вакцинальні 

сесії у місця проживання внутрішньопереміщених осіб. Під час виїздів 

проводять роз'яснювальну роботу з питань вакцинації, профілактики 

інфекційних хвороб, алгоритму дій при небезпеці радіаційного та хімічних 

уражень.  

Під час таких виїздів усіх охочих вакцинують вакцинація, людям 

роздають друковані матеріали з питань вакцинації, профілактики 

інфекційних хвороб та контактні телефони працівників Центру для 

зворотного зв'язку. 

Якщо люди не мають документального підтвердження про попередню 

вакцинацію - слід провести нову серію вакцинації, щоб бути впевненим у 

захисті.  

Профілактика інфекційних хвороб є необхідною вимогою сьогодення - 

наголошують у Центрі. 

Вакцинація здійснюється від інфекційних хвороб згідно з Календарем 

профілактичних щеплень та від Covid-19. 

 

*** 

27.06.2022 

Суспільне Новини 

https://suspilne.media/254440-rozihalisa-na-cerkasini-zareestrovani-112-

tisac-pereselenciv/ 

Роз'їхалися: на Черкащині зареєстровані 112 тисяч переселенців 

Оксана Швед   Дарія Шевченко 

На Черкащині зменшується кількість вимушених переселенців, які 

їдуть з областей, де тривають активні бойові дії. Нині їх 112 тисяч, розповів 

начальник обласної військової адміністрації Ігор Табурець. 

За словами посадовця, станом на 27 червня переселенців поменшало, 

люди починають повертатися до своїх домівок… 

… зареєстровані переселенці отримують соціальні виплати. 

 

*** 

27.06.2022 

LvivNEWS 

https://news.lviv-company.in.ua/u-viddilennyax-novo%D1%97-poshti-

mozhna-otrimati-dopomogu-vpo-vid-oon-yak-ce-zrobiti-5.html 

У відділеннях Нової пошти можна отримати допомогу ВПО від 

ООН: як це зробити 
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Нова пошта запустила нову послугу для внутрішньо переміщених 

осіб. Відтепер усі ВПО зможуть скористатися відділеннями НП, щоб 

отримати фінансову допомогу від Всесвітньої продовольчої програми ООН. 

Як отримати виплати у відділеннях Нової пошти – читайте в матеріалі 

Фактів ICTV. 

Допомога ВПО від ООН 

 Раніше Кабмін затвердив постанову про додаткові виплати ВПО у 

рамках спільного проєкту зі Всесвітньою продовольчою програмою ООН. 

– Виплата допомоги в рамках реалізації проєкту здійснюється 

додатково без подання окремого звернення внутрішньо переміщеною 

особою на підставі відомостей, що містяться в Єдиній інформаційній базі 

даних про внутрішньо переміщених осіб, незалежно від отримання особою 

інших видів допомоги, зокрема виплати допомоги на проживання 

внутрішньо переміщеним особам, – йдеться у документі. 

Виплата допомоги здійснюється в розмірі 2 220 грн один раз на місяць 

на кожного члена родини, але не більш як для трьох осіб. 

Гроші надходитимуть протягом трьох місяців через систему 

Міжнародних грошових переказів Western Union на території України. 

Хто зможе отримати 

Виплата допомоги в межах реалізації проєкту здійснюється додатково, 

без подання окремого звернення ВПО. 

Тобто, потрібно бути оформленим як ВПО, а додатково звертатись до 

ЦНАПу не потрібно. На ваш контактний номер мобільного телефону має 

надійти повідомлення від Всесвітньої продовольчої програми ООН з кодом 

та інформацією про те, як отримати грошовий переказ. 

Отримайте виплати від ООН через НП 

У пресслужбі Нової пошти повідомили, що люди, які були вимушені 

переїхати в інші регіони через війну та яким нарахована допомога від 

Всесвітньої продовольчої програми ООН, можуть отримати її у відділеннях 

НП. 

Під час оформлення фінансової допомоги потрібно обрати спосіб 

отримання допомоги – Нова пошта. Далі вам має надійти повідомлення з 

кодом від партнера ООН в Україні. 

Як отримати виплати: 

прийдіть до найближчого відділення; 

повідомте оператору, що вам необхідно отримати переказ від Western 

Union; 

назвіть ваш код; 

покажіть відповідний документ, який ідентифікує вашу особу. 

А з питаннями щодо нарахування грошової допомоги можна звертатися 

на гарячу лінію Управління верховного комісара ООН у справах біженців в 

Україні за телефоном 080030771. 
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*** 

27.06.2022 

Інформаційне агентство Волинські Новини 

https://www.volynnews.com/news/all/za-vykhidni-volyn-pryyniala-70-

vnutrishnikh-pereselentsiv/ 

ЗА ВИХІДНІ ВОЛИНЬ ПРИЙНЯЛА 70 ВНУТРІШНІХ 

ПЕРЕСЕЛЕНЦІВ 

Вихідними в області розселили та забезпечили необхідними речами     

70 внутрішньо-переміщених осіб. Загалом на Волині прийняли 69 тис. 338 

громадян з регіонів, що постраждали від збройних дій російського 

окупанта. 

Про це повідомили у Волинській ОВА. 

Станом на ранок 27 червня статус ВПО отримали 60 тис. 455 осіб. Це 

становить 42 тис. 205 сім’ї, у яких 18 тис. 991 – діти. 

Наразі в області можна розмістити ще понад 4 тисячі осіб (приватний 

сектор, готелі, комунальні заклади, хостели, тощо). 

Також, 40 тисяч місць зарезервовано для можливої евакуації (школи, 

садочки, заклади культури, амбулаторії, релігійні споруди, комунальні 

приміщення, тощо). 

«Гаряча лінія» при департаменті соціального захисту населення 

Волинської ОВА для вимушено евакуйованих осіб щодо поселення:            

066 6570915. 

 

*** 

27.06.2022 

18000.com.ua 

https://18000.com.ua/strichka-novin/pereselenci-znovu-zmozhut-otrimati-

gumanitarnu-dopomogu-v-cherkasax/ 

Переселенці знову зможуть отримати гуманітарну допомогу в 

Черкасах 

…29 червня, переселенцям роздаватимуть гуманітарну допомогу від 

організації “Січ”.  

Про це повідомили49 в інстаграмі організації. 

“Буде повторна роздача гуманітарної допомоги для тих, хто не отримав 

її минулого разу”, – зазначили волонтери. 

Відсьогодні з 14:00 години відкрита реєстрація для отримання 

гуманітарної допомоги. Щоб зареєструватися та отримати талон, потрібно 

прийти до громадської організації “Січ” за адресою Небесної Сотні, 3. З 

собою обов’язково потрібно мати паспорт та довідку ВПО… 

 

                                                           
49 Див.:   https://www.instagram.com/p/CfTkhs0o4JH/?fbclid=IwAR3pJXL3dQ_R-OlSttwrcaahfkeJwlTrk1sj-
iYM3enoLVSnk3vR4Xwz7wU 
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*** 

27.06.2022 

Суспільне Новини 

https://suspilne.media/254661-produkti-odag-ratuvalne-obladnanna-20-

tonn-gumanitarnogo-vantazu-dostavili-do-zitomira-z-nimeccini/ 

Продукти, одяг, рятувальне обладнання – 20 тонн гуманітарного 

вантажу доставили до Житомира з Німеччини (ВІДЕО) 

Таміла Бутко   Антоніна Тугас   Дмитро Поліщук 

27 червня в Житомирі волонтери благодійного фонду "Банк Добра" 

отримали 20 тонн гуманітарного вантажу з Німеччини… 

Про це Суспільному розповіла очільниця благодійного фонду Наталія 

Горкуша. 

…Фура, яка прибула 27 червня, привезла, окрім їжі, засобів гігієни, 

одягу, ще й обладнання та спорядження для рятувальників… 

…від початку повномасштабного вторгнення Росії вони отримали 

близько 30-ти двадцятитонних гуманітарних вантажів. Допомогу передавали 

бійцям Тероборони, ЗСУ, інтернатним закладам та переселенцям. 

Цього разу частину гуманітарного вантажу отримали переселенці, які 

проживають в одному з гуртожитків Житомира. Наразі там знайшли 

тимчасовий прихисток 105 людей, каже комендантка гуртожитку Лідія 

Пудайло… 

 

*** 

27.06.2022 

Індустріалка 

http://iz.com.ua/zaporoje/u-zaporizhzhi-startuvav-unikalniy-proyekt-

fondu-rinata-ahmetova-dlya-vimushenih-pereselentsiv 

У Запоріжжі стартував унікальний проєкт Фонду Ріната 

Ахметова для вимушених переселенців 

Антонина Фролова 

Вимушеним переселенцям у Запоріжжі надають психологічну 

підтримку 

У Запоріжжі стартував новий етап унікального проєкту «Подолати» 

від Фонду Ріната Ахметова. В рамках нього людям, які постраждали від 

війни, надають психологічну підтримку бригади досвічених психологів 

Фонду. 

З вимушеними переселенцями працюють мобільні бригади психологів, 

які вчать людей долати стрес. 

Сьогодні перший психологічний тренінг відбувся у представництві 

громадської спілки «Зелений центр Метінвест» у Запоріжжі. 

— У цей важкий час людям потрібна психологічна допомога, і для 

цього Фонд Ріната Ахметова створив новий проєкт. Досвідчені психологи, 

які можуть працювати з переселенцями, надають їм допомогу. Людям 
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морально дуже важко, і психологи знають, як поводитися з такими людьми та 

допомогти їм повернутися до нормального життя. 

Вважаю, що цей проєкт дуже потрібний. Сьогодні відбулася перша 

лекція. Далі такі тренінги відбуватимуться у всіх районах міста, включаючи 

віддалені. 

Проєкт реалізовуватиметься на території Запорізької та 

Дніпропетровської областей, у таких містах, як Кривий Ріг та Кам’янське. 

Він триватиме близько двох місяців, — розповів керівник представництва 

громадської спілки «Зелений центр Метінвест» у Запоріжжі Олександр 

Балаба. 

У тренінгу взяли участь близько 30 вимушених переселенців. 

Здебільшого це люди, які виїхали з гарячих точок Запорізької області. Багато 

хто прийшов разом з дітьми. 

Психолог Яніна Астаф’єва навчала людей простим вправам, які 

допомагають повернути душевну рівновагу у критичні моменти. Дітям 

пропонували впоратися з переживаннями за допомогою арттерапії. 

— Сьогодні розпочався проєкт від нашого фонду, який направлений на 

те, щоб навчити людей, як справлятися з тим стресом, який є зараз у їх житті. 

Протягом місяця ми будемо працювати тут у Запорізькій та 

Дніпропетровській областях, потім – у Київській, в різних точках. 

Плануємо охопити якомога більше людей, які постраждали від 

повномасштабного вторгнення та втратили свої домівки. Це групова робота, 

— розповіла психолог проєкту Яніна Астаф’єва. — наша мета — дати 

знання людям, як їм бути з цим стресом, і якісь навички, як самому собі 

допомогти у критичних ситуаціях. Я почала працювати з переселенцями з 

перших днів війни. У людей схожі проблеми — втрата сенсів, втрата життя, 

всіх опор, які були. 

Психолог каже: впоратися зі стресом та взяти себе у руки допомагають 

певні вправи… 

Всього в рамках надання психологічної допомоги бригадами проєкту 

«Подолати» з червня по серпень планують надати психологічну допомогу 

понад 9 тисячам людей у Запорізькій та Дніпропетровській областях. 

  

*** 

27.06.2022 

Суспільне Новини 

https://suspilne.media/254477-zaporizki-pidpriemstva-so-berut-na-robotu-

pereselenciv-otrimuut-kompensacii/ 

Запорізькі підприємства, що беруть на роботу переселенців, 

отримують компенсації 

У Запоріжжі сімдесят підприємств взяли до себе на роботу 

переселенців, натомість отримали від держави грошову компенсацію. Такі 

виплати склали 385 тис. грн… 
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З початку березня 2022 року у Запоріжжі вдалося працевлаштувати 191 

людині… розповідає начальниця відділу по роботі з роботодавцями 

Запорізького обласного центру зайнятості Тетяна Заліпяцька… 

… подати пакет документів можна через "Дію", або безпосередньо в 

центрі зайнятості… 

Уже два місяці поспіль за програмою з працевлаштування 

переселенців працює промислове підприємство "Запоріжвогетрив". Там 

влаштували, зокрема, двох працівників із міста Пологи та десятьох із 

Маріуполя… 

Один з готелів міста долучився до програми з працевлаштування 

переселенців нещодавно. Наразі там шукають працівників… 

Згідно з постановою Кабінету міністрів від 20 березня 2022 року 

підприємствам, що працевлаштовують внутрішньо переміщених осіб, 

впродовж двох місяців держава компенсуватиме витрати на заробітну плату: 

6 500 грн. 

 

*** 

27.06.2022 

Телеканал ВІККА 

https://www.vikka.ua/novini/cherkashchina/na-cherkashhini-pereselenci-

mozhut-otrimati-dopomogu-v-yuridichno-informacijnomu-xabi/ 

На Черкащині переселенці можуть отримати допомогу в 

юридично-інформаційному хабі 

Внутрішньо-переміщені особи, які оселилися на Черкащині, можуть 

отримати допомогу в юридично-інформаційному консультативному хабі, а 

також безкоштовну правову допомогу. 

Якщо вимушені переселенці зіткнулися з проблемами, що потребують 

консультацій юриста, фахівця з питань пенсійного забезпечення, фахівця з 

центру зайнятості, фахівця з питань соціального захисту або психолога, вони 

можуть звернутися за телефоном 096-13-50-326. 

Фахівці юридично-інформаційного консультативного хабу 
підкажуть, як вирішити проблему. 

Безкоштовна юридична правова допомога для внутрішньо-

переміщених осіб передбачена за попереднім записом. Такою можливістю 

можна скористатися в Черкасах 29 червня за адресою вул. Іллєнка, 27. 

Початок прийому громадян – 10:00. Попередній запис – за телефоном: 

096-13-50-326. 

Ця публікація була підготовлена в рамках проєкту «Громадськість за 

демократизацію», який виконує Інститут економічних досліджень та 

політичних консультацій за сприяння Європейського Союзу. 

Зміст цієї публікації є виключною відповідальністю ТРК «ВІККА» і 

жодним чином не відображає точку зору Європейського Союзу та 

Інституту економічних досліджень та політичних консультацій 
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*** 

27.06.2022 

Суспільне Новини 

https://suspilne.media/254594-v-gromadi-na-volini-remontuut-pokinutij-

gurtozitok-sob-zaseliti-tudi-pereselenciv/ 

В громаді на Волині ремонтують покинутий гуртожиток, щоб 

заселити туди переселенців (ВІДЕО) 

Олена Парай 

У місті Рожище в студентському гуртожитку ветеринарного коледжу 

розпочали ремонт. В будівлю планують заселити переселенців, – розповів 

Суспільному директор Рожищенського фахового коледжу Олександр 

Давидюк. 

Будівлю не використовують вже п'ять років. 

Студентський гуртожиток розрахований на 86 місць. "Провели ремонт 

опалювальної системи, підштукатурені кімнати, зробили покраску, щоб люди 

могли заселитися і жити. Була закуплена частина сантехніки і інше 

обладнання було закуплене за рахунок спонсорів", – розповідає Олександр 

Давидюк… 

Як розповіла Суспільному керівниця ЦНАПу Людмила Пархомчук, 

зараз в Рожищенській громаді – понад тисяча переселенців, найбільше люди 

потребують житла. 

 

*** 

27.06.2022 

Суспільне Новини 

https://suspilne.media/254592-u-zitomiri-sestero-pereselenciv-otrimali-

vodijski-posvidcenna-ne-za-miscem-reestracii/ 

У Житомирі шестеро переселенців отримали водійські посвідчення 

не за місцем реєстрації (ВІДЕО) 

Оксана Ковальчук   Ірина Остапчук 

Шестеро людей, які через повномасштабну війну в Україні переїхали 

на Житомирщину, отримали водійські посвідчення не за місцем реєстрації. 

Про це Суспільному розповів керівник територіального сервісного центру 

№ 1841 Юрій Опанащук. 

За його словами, для людей, котрі не мають можливості завершити 

теоретичне й практичне навчання та отримати водійське посвідчення за 

місцем реєстрації, бо змушені виїжджати у безпечніші місця, спростили 

процедуру. 

"Люди, які склали теоретичний іспит у інших містах України, де наразі 

тривають активні бойові дії, можуть звертатися до нас, складати практичний 
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іспит із водіння і отримувати водійське посвідчення, – каже Юрій Опанащук. 

– Наприклад, до нас у Житомирі зверталися люди з Харкова, Маріуполя та 

інших міст. Для цього особам, які хочуть отримати водійське посвідчення, 

потрібно звернутися з заявою. Після цього їхні матеріали переводяться до 

нас, і ми приймаємо практичний іспит. У разі успішного складання 

практичного іспиту людина отримує водійське посвідчення". 

До теоретичної частини іспитів внесли доповнення. Також майбутні 

водії можуть навчатися онлайн… 

Спрощену процедуру видачі водійських посвідчень в Україні 

запровадили місяць тому на період дії воєнного стану. 

 

*** 

27.06.2022 

Суспільне Новини 

https://suspilne.media/254498-u-hmelnickomu-protipuhlinnomu-centri-

rozpocali-prijmati-pereselenciv-za-napravlennam-vid-simejnih-likariv/ 

У Хмельницькому протипухлинному центрі розпочали приймати 

переселенців за направленням від сімейних лікарів (ВІДЕО) 

Катерина Шевчук   Тетяна Ворожцова 

Понад 3200 внутрішньо переміщених осіб з початку 

повномасштабного вторгнення Росії в Україну пролікували в Хмельницькому 

обласному протипухлинному центрі. Про це Суспільному розповіла 

заступниця директора з організаційно методичної роботи 

Хмельницького обласного протипухлинного центру Тетяна 

Закрижевська… 

За словами реєстраторки протипухлинного центру Лідії Козак, від 

початку повномасштабного вторгнення на прийом до спеціалістів 

звертаються багато вимушених переселенців… 

…завідувача відділення патології молочної залози та м’яких тканин 

Ігоря Дробнера… 

За його словами, відділення працює з повним навантаженням… 

Зараз на стаціонарі Хмельницького обласного протипухлинного центру 

на лікуванні перебуває 37 внутрішньо переміщених осіб, каже заступниця 

директора з організаційно-методичної роботи Тетяна Закрижевська: 

«Найбільша кількість пацієнтів до нас звертається з Донецької, Луганської, 

Херсонської, Харківської та Київської областей. Більшість операцій зроблені 

в відділенні мамології та гінекології». 

…переважна більшість пацієнтів з-поміж внутрішньо переміщених 

осіб понад 60% - це жінки і близько 40% - чоловіки. 
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*** 

28.06.2022 

Вечірній Київ 

https://vechirniy.kyiv.ua/news/68320/ 

Депутати Київради провели першу онлайн-зустріч з депутатами 

Берлінської міської ради 

Інна БІРЮКОВА 

Обговорили питання побратимства між Києвом і Берліном, програму 

взаємодії та створення спільних інфраструктурних та гуманітарних 

проєктів. 

Депутати Київської міської ради Алла Шлапак, Юлія Ярмоленко, 

Леонід Ємець, Сергій Таран в онлайн режимі провели першу робочу зустріч 

з депутатами Берлінської міської ради (Німеччина). 

Організувала відеоконференцію депутатка Київської міської ради 

Дінара Габібуллаєва, яка наразі перебуває в Берліні. 

«Міжнародна співпраця повинна вийти на новий якісний рівень, якого, 

на жаль, не було до початку повномасштабного військового вторгнення росії 

на територію України. Мають бути забезпечені дієві механізми та програми 

взаємодії на рівні міст. Сьогодні на першій робочій зустрічі ми обговорили 

такі важливі питання, як побратимство між Києвом і Берліном, програму 

взаємодії та створення спільних інфраструктурних та гуманітарних проєктів. 

Крім цього, обмінялись досвідом щодо інтеграції українських біженців, в 

тому числі внутрішньо переміщених осіб», — зазначила депутатка 

Київради Алла Шлапак. 

 

*** 

28.06.2022 

Вечірній Київ 

https://vechirniy.kyiv.ua/news/68322/ 

У Київському центрі зайнятості перебуває на обліку 1830 

внутрішньо переміщених осіб 

Наталка МАРКІВ 

Переселенці — це 10 відсотків від загальної кількості зареєстрованих 

безробітних у столиці. 

Держава спростила порядок реєстрації для внутрішніх переселенців 

під час воєнного стану. 

Для отримання статусу безробітного внутрішньо переміщені особи, у 

яких не розірвані трудові договори з роботодавцем, подають до центру 

зайнятості заяву на ім’я роботодавця про припинення трудового договору, а 

центр зайнятості повідомляє роботодавця, податкову службу та Пенсійний 

фонд. 
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Місто Київ перебуває у трійці регіонів з найбільшою кількістю 

внутрішньо переміщених осіб, які у 2022 році отримували послуги служби 

зайнятості. 

З початку 2022 року на обліку у Київському міському центрі 

зайнятості перебували майже 2,5 тис. внутрішніх переселенців. 

Найбільше до служби зайнятості міста Києва звернулося жителів із 

Донецької, Луганської та Київської областей. 

Серед вимушених переселенців, які зупинилися в столиці, 57 відсотків 

— громадяни з повною вищою освітою. 

Найбільша вікова група — серед осіб віком 35 — 44 роки (33 відсотки) 

та віком 45 — 54 роки (24 відсотки). 

Більшість внутрішніх переселенців знайшли роботу у сферах оптової 

та роздрібної торгівлі, ремонту автотранспортних засобів та мотоциклів, 

переробній промисловості, охороні здоров’я та надання соціальної допомоги, 

професійної, наукової та технічної діяльності, адміністративного та 

допоміжного обслуговування. 

За професійними групами найбільш затребуваними виявились 

керівники, менеджери (управителі), працівники сфери торгівлі та послуг, 

кваліфіковані робітники, представники найпростіших професій.Починаючи з 

14 квітня по 22 червня, 125 роботодавцям було призначено компенсацію на 

оплату праці 312 працевлаштованих ними внутрішньо переміщених осіб. 

«Хоча з наповненням ринку праці внутрішніми переселенцями 

навантаження й інтенсивність роботи зросли, але ми додамо зусиль, щоб усі 

клієнти служби зайнятості отримали передбачені законодавством послуги», 

— підсумував директор Київського міського центру зайнятості Віктор 

Білич. 

Нагадаємо, роботодавці можуть подати заявку для отримання 

компенсації за кожну працевлаштовану внутрішньо переміщену особу в 

розмірі 6,5 тисяч гривень на місяць. Виплата здійснюватиметься впродовж 

перших двох місяців з початку працевлаштування. 

Роботодавцям, які уклали відповідні трудові контакти, необхідно 

зареєструвати дані про працівників через портал Дія https://diia.gov.ua/ або 

подати заявку на виплату до Державної служби зайнятості. Це можна 

зробити не раніше, ніж через 5 днів після оформлення працівника, а кошти 

перераховуються роботодавцю за повний місяць роботи співробітника. 

 

*** 

28.06.2022 

Вечірній Київ 

https://vechirniy.kyiv.ua/news/68274/ 

«ЯМаріуполь» та «Центр комунікацій» допомагають переселенцям 

почати нове життя 

Ольга СКОТНІКОВА 
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Під час спеціальних зустрічей переселенцям розповідають про 

психологічну та кар’єрну реабілітацію у новому для них місті. 

Понеділок, 27 червня, 16:00. У приміщенні VcentriHUB на 

Володимирській, 51-б, вже заповнені всі місця. Тут зібрались люди різного 

віку, професій, але у всіх них є одна спільна проблема: вони так звані 

«ВПО», внутрішньо переміщені особи. Вони покинули все там, де жили. Їх 

спонукала до цього російська агресія і війна… 

Тепер вони — у Києві. І починають нове життя. Таких українців у 

столиці нині 80 тисяч. Зауважте, що 12 тисяч з них — діти. Невеличке 

містечко. Але зараз всім цим людям треба стати частиною київської громади. 

Коли спілкуєшся з ними, відчуваєш, що вони цього хочуть. 

Попри ракетні обстріли, тривоги, що лунають у Києві все частіше, для 

маріупольців, які вибрались практично з пекла, тут є відчуття миру та 

налагодженого міського життя. 

«Я просто можу сидіти у парку з дитиною, коли вона грається зі своїми 

ровесниками, і це на мене діє краще, ніж будь-які заспокійливі ліки», — 

ділиться враженнями від життя в столиці Ірина. 

Жінка прийшла до Шевченківського VcentriHUB, щоб потрапити на 

тренінг Центру комунікацій, який запросив фахівців з Державної служби 

зайнятості, а також психологів. Мета — допомогти переселенцям 

подолати стан невизначеності, який вони переживають зараз. 

Їм треба допомогти зробити перші кроки для початку нового життя: 

підшукати роботу, а може й не одну; влаштувати дітей у школу чи садок; 

знайти однодумців та створити коло спілкування на новому місці. 

«Якось жінці з Маріуполя, яка була у стані емоційної „заморозки“, 

нічого не хотіла та не відчувала, що життя триває, ми запропонували фарби 

фломастери, олівці і попросили… „озвіріти у кольорі“. Вона захопилась 

червоними, помаранчевими, неймовірно яскравими кольорами і казала, що 

вони недостатньо яскраві. Вона поверталась у цей момент до життя», — 

розповідає відома столична психологиня Надія Копаниця. 

Пані Надія почала першою заняття понеділками у приміщенні 

VcentriHUB з людьми зі спільноти «ЯМаріуполь». Вона делікатно 

розпитала, якою мовою з ними краще говорити. Попри те, що лише двоє з 

присутніх говорили українською, решта попросила з ними спілкуватись 

українською також. 

«Нам треба зробити найскладніший крок — зрозуміти, що попередня 

частина життя, якою б вона не була привабливою — вже позаду. Треба 

відділити минуле і почати жити тут, у Києві, творити свою долю далі», — 

розповіла «Вечірньому Києву» Світлана Тульчинська, також психологиня й 

переселенка. 

Люди зі спільноти «ЯМаріуполь» виявились дуже активними й 

допитливими. Хтось розпитував про ресурси, де є пропозиції роботи в Києві, 

інші — про те, як закрити підприємство на окупованій території, а також, що 
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робити зі співробітниками, котрі і там частково лишились, а частково — 

евакуювались. Як їх звільнити, щоб почати нову справу? 

«Я звертався й у службу зайнятості, і до податкової — ніхто не може 

порадити, як бути маріупольським підприємцям, які втратили первинні 

документи своїх фірм і не можуть подати звітність. Як законно звільнити 

людей, адже підприємства фактично вже немає, воно не працює. Десятки 

отаких «як» — звертається до «Вечірнього Києва» маріуполець Олег 

Трухмаєв. 

Він готовий почати нову історію на новому місті, але йому треба 

допомогти юридично завершити попередній бізнес. 

Психологиня Надія Копаниця поділилась з учасниками першого 

тренінгу з нового життя трьома важливими складовими, які є основними для 

кожного переселенця у час війни. 

«Вижити — це перше, друге — відтворитись: тобто стати фактично 

новою людиною. А також третє — продовжитись, тобто почати жити у нових 

умовах. Я всім ВПО кажу, що головне вони вже змогли — вони вижили. 

Тепер ми їм будемо підказувати, як відтворитись та продовжитись», — 

розповідає Надія. 

Маріупольці — люди свідомі й активні. Вони засвоюють нові знання і 

розпитують, діляться емоціями, вони спілкуються, ніби навпомацки шукаючи 

нову стежку на новому етапі свого життя. 

«Моя мама просто розговорилась з жінкою у будинку, де ми оселились 

після переїзду з Маріуполя до Києва. А та попросила її прийти наступного 

дня на співбесіду. Мама так і вчинила. І їй одразу запропонували роботу 

начальника ЖЕКу. Ось, що може зробити проста комунікація», — каже 

Тетяна Євко. 
Люди відчувають, що Київ їх приймає з безумовним бажанням 

допомогти жити тут, треба лише власні зусилля, щоб увійти до громади. 

«Ключове слово „Хочу!“ — хочу жити у Києві, хочу працювати. Хочу 

налагодити життя. І важливо зрозуміти, а чим ви хочете займатись? Це може 

бути щось абсолютно нове, але важливо, щоб ви це була оплачувана робота і 

підходила вам за компетенціями. І ще — зараз в Україні, попри війну — час 

можливостей. Можна вчитись новому, вивчати мову, починати власну справу 

або переходити до нової професії», — розповіла маріупольцям і читачам 

«Вечірнього Києва» Валентина Мельник з Державної служби зайнятості. 

Вона розповіла про програму підтримки підприємців, яка стартує в 

Україні з 1 липня. Йдеться про виділення коштів на початок нової справи. 

Також пані Валентина поділилась і тими можливостями, які надає 

Державна служба зайнятості. Йдеться й про грантову підтримку також. 

Вона порадила спільноті «ЯМаріуполь» активно комунікувати, знаходити 

спільну мову з іншими, це дає знання реалій, які потрібні, щоб жити у 

новому місті. 

«Знаходити спільну мову — це 50% успіху, — переконана вона. — 

Також люди мають усвідомити, що варто мати не лише план „А“, а й план 
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„Б“ на той випадок, коли щось не виходить і не складається, щоб не 

витрачати сили й час на нежиттєздатну справу. Насправді сьогодні більшість 

людей в країні цього потребують. Ми живемо сьогодні й не знаємо, що буде 

завтра». 

Перше заняття, яке має перерости у систематичні зустрічі щопонеділка 

у приміщенні VcentriHUB, показало, ніскільки такі послуги соціально 

потрібні. ВПО відчувають, що їм роблять кроки на зустріч і хочуть 

допомогти влитись у київську громаду. 

Працює й «сарафанне радіо» — люди передають іншим про нові 

можливості, про спілкування і нові знання, які можна отримати у столиці. 

Починати нове життя у такому мегаполісі, як Київ — означає рухатись 

назустріч один одному. І столичні служби ці кроки роблять щодня. 

«Вечірній Київ» докладно інформував про нову послугу для 

переселенців — безплатні комплексні консультації щоп’ятниці. Їх проводять 

в приміщенні VcentriHUB Шевченківського району, за адресою: 

вул.Володимирська, 51-б. Фахівці з різних питань приймають з 10:00 до 

16:00. 

 

*** 

28.06.2022 

Твоє Місто 

https://tvoemisto.tv/news/u_lvovi_u_80ty_shkolah_tymchasovo_prozhyvay

ut_pereselentsi_134182.html 

У 80-ТИ ШКОЛАХ ЛЬВОВА ТИМЧАСОВО ПРОЖИВАЮТЬ 

ПЕРЕСЕЛЕНЦІ 

Для них уже шукають інші локації для поселення. 

Українці, які вимушено приїхали з місць активних бомбардувань, 

проживають у 80-ти львівських школах. До 1 вересня їх планують переселити 

в інші локації. Про це у коментарі Тvoemisto.tv повідомив міський голова 

Львова Андрій Садовий. 

За його словами, також по кожній школі вибудовують чітку логістику 

щодо облаштування підвальних приміщень, які можуть бути укриттями. 

Якщо їх фізично у школах немає, шукають поруч, підписують відповідні 

документи, щоб їх можна було використовувати для безпеки дітей. 

«Будемо робити все можливе і неможливе, щоби діти могли піти з         

1 вересня нормально вчитися», – каже Андрій Садовий… 
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*** 

28.06.2022 

Суспільне Новини 

https://suspilne.media/254574-10-osvitnih-habiv-na-hmelniccini-

bezkostovno-navcaut-novim-profesiam/ 

10 освітніх хабів на Хмельниччині безкоштовно навчають новим 

професіям 

Леся Боровець  Михайло Жила 

10 освітніх хабів в області безкоштовно надають нові професії 

місцевим жителям і переселенцям. Про це розповів координатор мережі 

освітніх хабів Станіслав Куценко. За його словами, освітній хаб 

Хмельниччини дає можливість навчатися на 50 спеціальностей. Про те, які 

новітні професії можуть отримати переселенці і за який період часу, про 

враження від навчання учнів і викладачів дізнавалося Суспільне. 

…говорить майстриня виробничого навчання вищого професійно-

технічного училища №25 Ольга Стецюк, де проходять професійні курси 

для переселенців. 
"Курси короткотривалі, розраховані на п'ять робочих днів. В день ми 

займаємося по різному, переважно по дві години. Були такі курсанти, що і 

чотири години займалися. Ми навчаємо основні ази адміністратора: 

створювати рекламні буклети, власні візитні картки, картки підприємства. 

Також працюємо з офісною технікою"… 

З освітнім хабом Хмельниччини співпрацюють з квітня, каже 

заступник директора з навчально-виробничої роботи вищого 

професійного училища №25 Наталія Кочаток: "Курси здобуття 

професійних кваліфікацій ми розпочали з переселенцями і жителями нашої 

хмельницької громади з травня. На даний час в нас вже є 12 випускників 

закладу, які пройшли короткотривалі курси саме з різних кваліфікацій: 

діловод, адміністратор, електромонтажник з освітлення та освітлювальних 

мереж"… 

Найпопулярнішими є робітничі професії, розповідає координатор 

мережі освітніх хабів Станіслав Куценко… 

За словами Станіслава Куценка, ХАБ Хмельниччини діє з першого 

квітня 2022 року. 

 

*** 

28.06.2022 

Суспільне Новини 

https://suspilne.media/254960-remont-za-sim-dniv-na-zaporizzi-pocala-

diati-volonterska-programa-vidbudovi-zitla-dla-pereselenciv/ 

Ремонт за сім днів. На Запоріжжі почала діяти волонтерська 

програма відбудови житла для переселенців 
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В рамках програми “Будуємо Україну Разом” волонтери з 

Широківської громади Запорізької області ремонтують будинки для людей, 

які виїхали від обстрілів та з окупації. Першими учасниками програми 

стала родина з Пологівського району. 

… в селі Зеленопілля Широківської громади. Тут з перших днів війни 

допомагають переселенцям, розповідає директор центру соціальних послуг 

Широківської громади Дмитро Лук’яненко: 

"Все, що має на сьогодні громада, тобто все, що є у комунальній 

власності та більш-менш придатне до життя, ми передаємо безкоштовно 

внутрішньо переміщеним особам". 

Проєкт з ремонту домівок виник ще до початку повномасштабного 

вторгнення Росії на територію України, розповідає керівник проєкту 

“БУРимо в Широківській громад” Ілля Бовсуновський: 
"… почалася війна і ми всі фінансові ресурси, які були, спрямували на 

цей будинок…"… 

Відремонтувати будинок допомагають близько 40 волонтерів… 

Завершити ремонт планують до першого липня. Наразі у Широківській 

громаді проживає 1600 вимушених переселенців. Ремонти робитимуть за 

допомогою благодійних організацій, каже директор центру соціальних 

послуг Широківської громади Дмитро Лук’яненко. 

Загалом у громаді 11 комунальних об’єктів, де мають змогу 

розміститись переселенці. 

 

*** 

28.06.2022 

ІА "Хроніки Обухова" 

https://obukhiv.info/news/bizhenka-z-obukhivshchini-organizuvala-v-

chekhii-biznes/ 

Біженка з Обухівщини організувала в Чехії бізнес 

Київська область, Обухівський район. Васильківська тергромада. Юлія 

виїхала з зони бойових дій в Київській області (Васильків) в Чехію, і за час 

перебування там створила свій бізнес. 

Про це йдеться в сюжеті rbc.ua, передають Хроніки Обухова. 

Всі були привітні, допомагали, всі хотіли обійняти. Образно, забрати до 

себе додому... Давали їжу, давали поспати, - розповідає Юля. 

Дівчина відзначає з недоліків - відсутність диджіталізації. Каже, що 

цифрові документи для чехів - справжня диковинка, а термінал для 

поповнення рахунку знайти дуже важко. 

З плюсів - ставлення до екології. Люди на побутовому рівні дбають про 

довкілля і відповідально ставляться до сортування сміття. 

Юлія відкрила в Чехії дитячу студії акторської майстерності і 

хореографії. 
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Вона каже, що обов'язково повернеться в Україну, але поки чекає, коли 

стане відносно безпечно. 

 

*** 

29.06.2022 

Західний кур'єр 

https://kuryer.if.ua/v-oblderzhadministracziyi-obgovoryly-pytannya-

zabezpechennya-zhytlom-vnutrishno-peremishhenyh-osib/ 

В облдержадміністрації обговорили питання забезпечення житлом 

внутрішньо переміщених осіб 

Сьогодні заступниця голови обласної державної адміністрації 

Людмила Сірко провела робочу зустріч із. Іш представниками IOM Un 

Migration – міжнародної організації з міграції (МОМ)лося про те, що у 

співпраці з обласною владою команда МОМ провела соціальне анкетування 

55 колективних центрів області, де перебувають внутрішньо переміщені 

особи, пише “Західний кур’єр” з посиланням на Івано-Франківську обласну 

державну адміністрацію. 

“Людмила Сірко ознайомилася з результатами моніторингу щодо 

найбільш нагальних потреб ВПО, доступності інфраструктури для вразливих 

верств серед переселенців, облаштування їх побуту, необхідності засобів 

гігієни тощо. Ці дані в подальшому будуть враховані при забезпеченні 

гуманітарною допомогою соціальних закладів, де перебувають ВПО”, 

йдеться у повідомленні облдержадміністрації. 

Під час наради окрему увагу було зосереджено на питаннях 

облаштування на довготривалий термін житла для людей, які постраждали 

від бойових дій, та проживають сьогодні на Прикарпатті у закладах 

загальної середньої освіти. За словами посадовиці, визначено заклади 

соціальної сфери обласного підпорядкування в містах Коломия, Снятин та 

Бурштин, де міжнародні донори фінансово долучаться до проведення 

поточних і капітальних ремонтів приміщень. 

«Обласна військова адміністрація зацікавлена у якнайшвидшому 

вирішенні питання щодо забезпечення житлом 5 тисяч 400 внутрішньо 

переміщених осіб, які зараз проживають у 208 закладах загальної середньої 

освіти Прикарпаття, – зазначила Людмила Сірко. – Ми вдячні нашим 

міжнародним партнерам за плідну співпрацю. Разом зі світовою спільнотою, 

небайдужими людьми ми зможемо впоратися з цими викликами. Перемога 

буде за нами!». 
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*** 

29.06.2022 

#ШоТам 

https://shotam.info/rubizhanska-panchishna-manufaktura-vidnovliuie-

vyrobnytstvo-u-lvovi/ 

Рубіжанська панчішна мануфактура відновлює виробництво у 

Львові 

Дмитро Журавель 

Рубіжанська панчішна мануфактура, зруйнована російськими 

загарбниками на Луганщині, відновлює виробництво у Львові. 

Про це повідомив50 очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай у 

Telegram. 

За його словами, підприємство вже має замовлення від своїх постійних 

партнерів. Перша продукція очікується у серпні-вересні. Наразі мануфактура 

очікує на 20 нових в’язальних машин, які замовили в Китаї. 

«Рубіжанська панчішна мануфактура відома в Україні та поза її 

межами. Продукція користувалася попитом й у місцевих жителів. 

Упевнений, у кожній родині хоча б одного разу, але купували ці рубіжанські 

вироби. Купували би й далі, але окупантам не потрібні ані робочі місця, ані 

якісні та водночас недорогі товари. Вони “звільнили” Рубіжне від 

промисловості. Навіть легкої», – написав очільник ОВА… 

 

*** 

29.06.2022 

Індустріалка  

http://iz.com.ua/zaporoje/u-zaporizhzhi-vrazlivi-kategoriyi-vimushenih-

pereselentsiv-otrimuyut-produktovi-nabori 

У Запоріжжі вразливі категорії вимушених переселенців 

отримують продуктові набори 

Антонина Фролова 

Переселенці отримують у Запоріжжі допомогу та підтримку 

Запоріжжя продовжує приймати переселенців з тимчасово окупованих 

територій та «гарячих точок», де відбуваються активні бойові дії. Вони 

потребують допомоги та підтримки. 

Громадська спілка «Зелений центр Метінвест Запоріжжя» видає 

вимушеним переселенцям продуктові набори від Фонду Ріната Ахметова. 

Допомога надається у рамках програми «Рінат Ахметов – Порятунок 

життів». 
Як розповів керівник представництва громадської спілки «Зелений 

центр Метінвест» у Запоріжжі Олександр Балаба, допомогу вимушеним 

                                                           
50 Див.:   https://t.me/luhanskaVTSA/3898 
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переселенцям надають вже протягом трьох місяців. Кожного дня продуктові 

набори отримують близько 200-250 людей. 

— Представництво спілки «Зелений центр Метінвест» у Запоріжжі 

стало справжнім хабом — найбільшим пунктом видачі продуктових наборів 

у Запоріжжі. Сьогодні пенсіонери, люди з інвалідністю, багатодітні та матері-

одиначки отримують у нас допомогу. 

Людей щодня дуже багато — від 200 до 250 осіб. Фонд Ріната 

Ахметова робить все для того, щоб люди були максимально забезпечені 

продуктовими наборами. У коробках продуктові набори сімейного типу: 

крупи, борошно, цукор, сіль, олія, консерви, тушонка, печиво. 

Щоб отримати продуктовий набір, не потрібно попередньо 

реєструватися. Необхідно просто прийти з документами до «Зеленого 

центру» та отримати допомогу у порядку живої черги. Фонд Ріната 

Ахметова й надалі допомагатиме вимушеним переселенцям і робитиме все, 

щоб люди могли отримати підтримку, — розповів Олександр Балаба. 

Вимушені переселенці, які отримали продуктові набори, кажуть: така 

допомога вкрай необхідна. Бо дозволяє зекономити гроші, яких обмаль, та 

відчути турботу… 

Довідково: офіс «Зеленого центру Метінвест» знаходиться на вул. 

Гагаріна, 5 (зупинка громадського транспорту «Гагаріна») і працює з 10:00 до 

17:00. За додатковою інформацією можна звертатися за телефоном +38 (067) 

177 06 34. 

 

*** 

29.06.2022 

#ШоТам 

https://shotam.info/u-khmelnytskomu-dlia-ditey-pereselentsiv-stvoryly-

interaktyvnyy-tsentr-moia-kimnata/ 

У Хмельницькому для дітей-переселенців створили інтерактивний 

центр «Моя кімната» 

Дмитро Журавель 

У Хмельницькому для дітей-переселенців створили інтерактивний 

центр «Моя кімната», де малечі допомагають адаптуватися до життя в 

новому місті. 

Про це повідомляє Суспільне51. 

«Моя кімната» – це інтерактивний центр для дітей, які постраждали 

внаслідок широкомасштабної війни на території України та стали 

вимушеними переселенцями. Проєкт «Моя кімната» створили переселенці, 

активісти громадської організації «Професійний розвиток Харкова». 

                                                           
51 Див.:   https://suspilne.media/255178-u-hmelnickomu-stvorili-proekt-dla-ditej-pereselenciv-moa-kimnata-so-
ce/ 
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Координаторка проєкту Ірина Дразман переїхала до Хмельницького 

з Харкова. У новому місті тренерка з неформальної освіти вирішила 

допомагати іншим переселенцям, зокрема, дітям. 

«Ми приїхали з родиною до Хмельницького, і дуже важливо було 

зрозуміти, що робити далі. В мирний час я займалась тим, що навчала дітей, 

навчала молодь, дорослих людей. Я є тренером неформальної освіти, 

проєктний менеджер. До початку широкомасштабного вторгнення ми 

реалізовували дуже велику кількість проєктів. І навіть війна не змогла нас 

зупинити. Я опинилась в Хмельницькому, тому саме тут було прийнято 

рішення робити те, що важливо – допомагати вимушеним переселенцям, і 

особливої уваги в цьому, на нашу думку, заслуговують саме діти», – 

розповіла Дразман. 

У центрі «Моя кімната» з дітьми віком від трьох років займаються 

психологи, вихователі, ведучі ігрових та розважальних студій. Наразі там 

працюють вихователі з Бердянська, Маріуполя, Хмельницького та 

Харківської області. Усього у центрі 12 волонтерів та спеціалістів. 

Заняття в центрі вже відвідали понад 150 дітей та понад 120 родин із 

Київщини, Чернігівщини, Сумщини, Запоріжжя, Харківщини, Донеччини, 

Луганщини, Миколаївщини та Херсонщини. 

 

*** 

29.06.2022 

Суспільне Новини 

https://suspilne.media/255131-dopomoga-ludam-aki-zalisilis-bez-nicogo-

na-cerkasini-pidtrimuut-pereselenciv/ 

Допомога людям, які залишились без нічого: на Черкащині 

підтримують переселенців (ВІДЕО) 

Сніжана Калюжна   Дарія Шевченко 

У волонтерському центрі "ЗолоHELP" роздавали засоби гігієни, 

побутову хімію та дитячі іграшки людям, які переїхали на Черкащину із 

прифронтових місць. Організація допомагає переселенцям з усієї громади, 

за 4 місяці роздали 17 тонн продуктів, розповів директор доброчинної 

організації Олександр Городинець. 

Щоб отримати набори допомоги люди вишиковуються в чергу біля 

доброчинного центру "ЗолоHELP". Тут дають найнеобхідніші речі: продукти, 

одяг, посуд та медикаменти. Запаси на складах поповнюють черкащани, а 

також доброчинники. Щодня центр відвідує до пів сотні людей. У 

приміщенні все поділено на секції, пояснила волонтерка Анастасія 

Недашковська. Вона працює тут із дня відкриття… 

Зі слів директора центру "ЗолоHELP" Олександра Городинця, для 

отримання допомоги необхідні такі документи: 



152 
 

"Дані людини: прізвище, ім’я, та ідентифікаційний код, також місце де 

вона зараз живе і місто звідки вона переїхала. Потім видається номерок, і 

наступного разу вже не потрібні документи". 

Центр працює із початку повномасштабного вторгнення Росії в 

Україну. За чотири місяці роботи вони допомогли п'ятьом тисячам людей… 

 

*** 

29.06.2022 

Суспільне Новини 

https://suspilne.media/255266-u-drogobici-na-lvivsini-remontuut-

gurtozitok-dla-vimusenih-pereselenciv/ 

У Дрогобичі на Львівщині ремонтують гуртожиток для вимушених 

переселенців 

Катерина Садловська 

Студентський гуртожиток у Дрогобичі ремонтують, аби там мали 

змогу тимчасово жити вимушені переселенці. У будівлі зможуть поселитися 

понад 600 людей. Про це кореспондентам суспільного розповів начальник 

господарського управління Дрогобицького педагогічного університету 

Василь Манько. 

В одному зі студентських гуртожитків, що розташований у Дрогобичі, 

зараз мешкає близько чотирьох сотень вимушених переселенців… 

З початком навчального року до гуртожитку планують повернутися 

студенти університету. Тому усіх, хто приїхав з інших міст, тікаючи від 

війни, планують переселити в інший гуртожиток. Там від початку березня 

тривають ремонтні роботи. 

"Готовність на 65-70 відсотків. Ремонтні роботи не припиняються…", 

— розповів начальник господарського управління Дрогобицького 

педагогічного університету Василь Манько… 

Гуртожиток відновлюють силами університету, меценатів та 

волонтерів. Завершити всі ремонтні роботи і підготувати кімнати до 

проживання планують до кінця літа… 

 

*** 

29.06.2022 

Суспільне Новини 

https://suspilne.media/255361-na-ivano-frankivsini-20-prihistkiv-dla-

pereselenciv-otrimali-nabori-tehniki/ 

На Івано-Франківщині 20 прихистків для переселенців отримали 

набори техніки 

Маріaна Басалига   Ілона Захарук 

На Івано-Франківщині 20 прихистків для вимушених переселенців 

отримали набори побутової техніки. У кожен комплект входять холодильник, 
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пральна машину, мікрохвильова піч, мультиварка, електрочайник, фен та 

праска. Техніку закупила "Молода Просвіта Прикарпаття". 

Про це Суспільному розповіла керівниця організації Євгенія Бардяк. 

З її слів, фінансування отримали від благодійної організації CORE у 

межах проєкту "Простори підтримки"… 

… куди передати техніку, визначали через конкурс. 

"Загалом ми отримали 60 заявок від 35 громад Прикарпаття. Відбирали 

відкрито. Це була конкурсна комісія з представників обласної військової 

адміністрації, Асоціації міст України та "Молодої Просвіти 

Прикарпаття". Ми враховували, чи вже отримували раніше прихистки 

техніку у межах інших проєктів, чи багато там проживає внутрішньо 

переміщених людей і які там потреби", — сказала Євгенія Бардяк. 

 

*** 

29.06.2022 

Суспільне Новини 

https://suspilne.media/255379-v-uzgorodi-pracue-volonterskij-hab-

gumanitarna-safa/ 

В Ужгороді працює волонтерський хаб "Гуманітарна шафа" 

(ВІДЕО) 

Лариса Романюк 

Понад сотня вимушених переселенців відвідує хаб "Гуманітарна 

шафа" в Ужгороді у дні його роботи. Про це Суспільному розповіла 

організаторка волонтерського хабу Лариса Ковач. 

За її словами, речі тут можна отримати безкоштовно, потрібно лише 

показати посвідчення внутрішньо переміщеної особи… 

Речі до "Гуманітарної шафи" приносять ужгородці, розповідає 

організаторка волонтерського хабу Лариса Ковач. Жінка пояснила, як 

виникла ідея відкрити волонтерський хаб для вимушених переселенців: 

"Після того, як на вокзалі цей бум переселенців, які їхали евакуаційними 

потягами, зупинився, ми зрозуміли, що потрібно щось робити…Тому ми 

придумали таку "шафу", де людина може прийти одягнути себе та своїх 

дітей"… 

За словами організаторки Лариси Ковач, приносити та отримати речі 

у волонтерському хабі "Гуманітарна шафа" можна три рази на тиждень. 

 

*** 

29.06.2022 

Суспільне Новини 

https://suspilne.media/255310-tvorcist-zaradi-zitta-u-cerkasah-diti-z-

invalidnistu-ta-pereselenci-podaruvali-malunki-vijskovim/ 
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"Творчість заради життя": у Черкасах діти з інвалідністю та 

переселенці подарували малюнки військовим 

Катерина Криниця 

У Черкасах діти з інвалідністю та переселенці передали черкаській 

теробороні патріотичні малюнки. Разом створили їх з нагоди Дня 

Конституції України, розповіла керівниця громадської організації "Ми є 

поруч" Тетяна Волочай. 

Свято для вихованців громадської організації "Ми є поруч" 

влаштували 29 червня у Черкаській обласній бібліотеці для юнацтва імені 

Василя Симоненка… 

"Нашу громадську організацію запросили долучитись до 

всеукраїнського проєкту «Творчість заради життя».…", — 

прокоментувала Тетяна Волочай… 

Завідувачка відділу читальних залів Черкаської обласної бібліотеки 

для юнацтва імені Василя Симоненка Катерина Вербівська одна із 

організаторів свята…: 

"…Переважна частина дітей на сьогоднішньому святі — це діти-

переселенці, …сьогоднішня подія — це ще одне підтвердження, що ці діти 

ростуть патріотами України". 

 

*** 

30.06.2022 

Газетаdp.com.ua 

https://www.gazetadp.com.ua/dneprova-pracyuye-chat-bot-yuridichnij-

poradnik-dlya-vpo/ 

ДнепрОВА: Працює чат-бот «Юридичний порадник для ВПО» 

В Україні працює чат-бот «Юридичний порадник для ВПО». Там 

можна знайти інформацію про житло та працевлаштування. Відновлення 

документів й оформлення допомог. Скористатися можуть і мешканці області, 

повідомили у Дніпропетровській обласній військовій адміністрації. 

«Чат-бот стане у нагоді переселенцям та мешканцям громад, де велися 

чи проходять зараз бойові дії. А ще людям, які проживають на тимчасово 

окупованих територіях. Там можна отримати найактуальнішу інформацію. 

Безкоштовно та в режимі 24/7», – сказав заступник голови 

Дніпропетровської ОВА Іван Начовний. 

У чат-боті є інформація про оформлення та відновлення паспортів, 

документів про освіту, свідоцтв про народження та смерть. Про гуманітарні 

коридори, евакуаційні потяги, пункти пропуску та черги на кордоні. А ще 

виплати соціальних допомог, субсидій, пенсій. 

Там є зразки заяв, клопотань і скарг. Контакти держустанов та 

організацій. Посилання на корисні інфографіки та електронні сервіси. 

Інформують і про важливі оновлення законодавства. 
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Скористатися чат-ботом можна у Viber52, Telegram53 або месенджері 

Facebok54. 

Чат-бот запустили швейцарсько-українська Програма EGAP та 

благодійний фонд «Право на захист» за підтримки Мінреінтеграції та 

Мінцифри. Більше – тут55. 

 

*** 

30.06.2022 

Перша електронна газета 

https://persha.kr.ua/news/economy/215323-piv-miljona-gryven-otrymaly-

robotodavtsi-kirovogradshhyny-za-pratsevlashtuvannya-vpo/ 

Пів мільйона гривень отримали роботодавці Кіровоградщини за 

працевлаштування ВПО 

546 тис. грн компенсації отримали роботодавці Кіровоградщини за 

працевлаштування переселенців. 

Про це Першій електронній газеті повідомили в прес-службі 

обласного центру зайнятості. 

Станом на 28 червня центри зайнятості Кіровоградщини отримали 207 

пакетів документів для отримання компенсації витрат на оплату праці за 

працевлаштування 298 переселенців на суму 2684,5 тис. грн. 

Найбільше звернулося роботодавців зі сфер сільського господарства, 

оптової та роздрібної торгівлі, переробної промисловості. 

Для одержання додаткової інформації щодо отримання такої 

фінансової допомоги від держави, представникам бізнесу необхідно 

звернутися до центрів зайнятості або філій обласного центру зайнятості за 

місцем їх реєстрації як платника єдиного внеску на загальнообов’язкове 

державне соціальне страхування. 

Інструкція з отримання компенсації витрат роботодавців за посиланням 

https://cutt.ly/JJULj1G. 
 

 

 

 

                                                           
52 Див.:   
https://chats.viber.com/idp_legal_advisor_bot?fbclid=IwAR02lYqJ0rZexgeaya9EvWAT_cMGfYZCuxyv9ByX7i0b7Uv
ogcfYuhbquiY 
53 Див.:   
https://t.me/IDP_advisor_bot?fbclid=IwAR2DdjdxQqX_Ut0gF9xQMScZf2hMwXYdvyxKNeNUczGEEUDZHYqQ1UEjrz
8 
54 Див.:  
https://www.messenger.com/login.php?next=https%3A%2F%2Fwww.messenger.com%2Ft%2F106442214183857
%2F%3Fmessaging_source%3Dsource%253Apages%253Amessage_shortlink%26source_id%3D1441792  
55 Див.:   https://chatbot.r2p.org.ua/ 
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*** 

30.06.2022 

Точка Доступу 

https://dostyp.com.ua/novini/kropivnits-kii-vidzavtra-v-prozoromu-ofisi-

priimatimut-dokumienti-dlia-kompiensatsiyi-za-prozhivannia-vpo 

Кропивницький: відзавтра в "Прозорому офісі" прийматимуть 

заяви на компенсацію за проживання ВПО 

Олександра Ільченко 

У Кpoпивницькoму в  "Прозорому офісі"…1 липня, poзпoчнуть 

пpиймaти дoкумeнти нa кoмпeнсaцію зa бeзкoштoвнe пpoживaння 

пepeсeлeнців у чepвні. 

Пpo цe пoвідoмили в пpeсслужбі Цeнтpу нaдaння aдміністpaтивних 

пoслуг "Пpoзopий oфіс", пepeдaє Тoчкa дoступу. 

Громадян прийматимуть: 

1 липня (п'ятниця) із 8:00 дo 16:00 години; 

2 липня (субoтa) із 8:00 дo 16:00 години; 

4 липня (пoнeділoк) із 8:00 дo 17:00 гoдини; 

5 липня (вівтopoк) із 8:00 дo 17:00 гoдини. 

Адміністpaтopи пpиймaтимуть зaявників у кaбінeтах №122 і №123 

(синій сeктop "Пpoзopoгo oфісу"). 

Згіднo із Уpядoвими дoкумeнтaми, влaсники пpивaтнoгo житлa, щo 

бeзкoштoвнo пpихистили у свoїх пoмeшкaннях внутpішньo пepeміщeних 

oсіб, із 1 пo 5 числo пoдaють дoкумeнти нa кoмпeнсaцію. Звaжaючи, щo двa із 

п'яти днів пpипaдaють нa вихідні, булo пpийнятo pішeння, щo у субoту — 2 

липня ЦНАП "Пpoзopий oфіс" пpиймaтимe від гpoмaдян зaяви і дoкумeнти нa 

кoмпeнсaційні виплaти зa чepвeнь, — пoвідoмив диpeктop дeпapтaмeнту 

нaдaння aдміністpaтивних пoслуг міськoї paди Олeксaндp Нікітeнкo. 

Адpeсa цeнтpу: вул. Аpхітeктopa Пaучeнкa, 41/26 (нaвпpoти 

Кpaєзнaвчoгo музeю). 

Нагадаємо, раніше Кабмін затвердив порядок компенсації витрат за 

тимчасове розміщення переселенців. Власники житла, які відчинили свої 

двері для українців з гарячих точок країни, можуть отримати компенсацію на 

оплату комунальних послуг. 

Сума компенсації становитиме 14,77 гривні на 1 людину за 1 день 

проживання. 

 

*** 

30.06.2022 

Телеканал ВІТА 

https://vitatv.com.ua/misto/u-vinnytsi-pereselentsi-otrymuyut-produkty-u 

У Вінниці переселенці отримують продукти у міському центрі 

надання благодійної допомоги 
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Вінниця стала прихистком для понад сорока чотирьох тисяч 

переселенців. Для підтримки внутрішньо переміщених осіб у місті працює 

центр надання благодійної допомоги. У ньому видають продовольчі 

набори. Необхідну допомогу у Центрі вже отримали понад 22 тисячі 

переселенців. 

Директорка департаменту соціальної політики міської ради 

Валентина Войткова зазначає, що у Вінницькій громаді продовжують 

піклуватись про тих, хто вимушено покинув свої домівки через бойові дії. 

Для оформлення набору гуманітарної допомоги у міському центрі 

надання благодійної допомоги потрібно отримати довідку внутрішньо 

переміщеної особи в Прозорому офісі соціального спрямування. У пакунках 

видають найнеобхідніші продукти. Частину продовольства отримуємо через 

Міжрегіональний координаційний гуманітарний штаб, інша частина – 

продукти з матеріального резерву Вінницької міської територіальної 

громади. Крім того, допомогу надають і благодійники. Наразі продовольчі 

пакунки у Центрі отримали 12 726 родин, а це 22 691 переселенець, - 

розповідає Валентина Войткова. 

Валентина Войткова додає, що для замовлення продуктового набору 

внутрішньо переміщеним особам, які зареєстровані в нашій громаді та 

мають відповідну довідку ВПО, необхідно попередньо зателефонувати до 

Центру за номерами: (097)-083-59-98; (093)-705-61-91. Дзвінки приймаються 

щоденно з 09:00 до 17:00, крім вихідних (суботи та неділі). 

Центр знаходиться за адресою: вул. Соборна, 68. Пакунки з допомогою 

можна отримати на наступний день після запису… 

 

*** 

30.06.2022 

Uzhgorod.net.ua 

https://uzhgorod.net.ua/news/168697 

Переселенці, які тимчасово проживають в Ужгороді, продовжують 

отримувати допомогу 

300 продуктових наборів видали вчора та сьогодні волонтери центру 

гуманітарної допомоги «Совине гніздо» переселенцям, які зареєстровані в 

Ужгороді і жодного разу не отримували таку допомогу. 

 У наборі – борошно, рис, макарони, паштети, м’ясна та овочева 

консерви, хлібці, шоколад. Також цього тижня 100 переселенців отримали 

тут малі гігієнічні набори – зубну пасту та щітку, шампунь, гель для душу, 

мило, крем, пральний порошок, туалетний папір, засоби для дезінфекції, 

вологі серветки. У День матері та дитини, який у «Совиному» щовівторка, 

памперси, дитяче харчування, одяг, отримали 200 родин вимушено 

переміщених осіб, які мають діточок до 3 років. 

Ужгородська міська рада 
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*** 

30.06.2022 

Рівненські новини 

https://www.rivnenews.com.ua/2022/06/30/u-rivnomu-vymusheni-

pereselentsi-otrymaly-konsultatsii-z-trudovoho-prava/ 

У Рівному вимушені переселенці отримали консультації з трудового 

права 

Про трудове законодавство у воєнний час та ризики примусової праці 

дізналися вимушені переселенці, що тимчасово мешкають в одному з 

гуртожитків Рівного. 

Завідувачка сектору Маргарита Захарчук та головний державний 

інспектор Мирослава Мануйлик роз’яснили норми трудового законодавства 

в умовах воєнного часу та відповіли на численні запитання. 

Посадовці акцентували, що із збільшенням під час війни числа 

безробітних зростає кількість аферних пропозицій із працевлаштування. 

Нечесні ділки пропонують роботу як в Україні, так і за кордоном. Тому 

важливо пам’ятати ознаки, які свідчать про ймовірність трудового рабства. В 

нагоді шукачам роботи стануть роздані на заході тематичні буклети 

«Примусова праця: як розпізнати і уникнути». 

Посадовиці розповіли, що нині для всебічного надання 

консультативної допомоги триває інформаційна кампанія «Україна працює». 

 

*** 

30.06.2022 

Галицький кореспондент 

https://gk-press.if.ua/na-kolomyjshhyni-vyplatyat-kompensatsiyi-za-

poselennya-pereselentsiv-u-kvitni/ 

Коломийській громаді виплатять компенсації за поселення 

переселенців у квітні 

Тимчук Світлана 

У Коломиї починають виплату компенсацій за поселення переселенців 

у квітні. 

Про це на своїй сторінці у фейсбуці56 повідомив міський голова 

Богдан Станіславський, пише “Галицький кореспондент”. 

За його словами, 254 жителі Коломийської громади зможуть отримати 

компенсацію за безплатне поселення внутрішньо переміщених осіб у квітні. 

Незабаром розпочнеться виплата цих коштів. 

“Люди цікавляться, чому так довго не могли отримати гроші. Бо 

компенсація надходить з державного бюджету, і доводиться пройти повну 

процедуру для їх отримання. А ще багато заяв потребували детальної звірки 

даних. Було чимало випадків, коли заявники некоректно вказували IBAN та 

                                                           
56 Див.:   https://www.facebook.com/photo/?fbid=465540778908974&set=a.341051868024533 
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подавали рахунки банків, на які неможливо перевести компенсацію від 

держави. Такі, здається, незначні речі дуже затримали видачу коштів”, – 

йдеться в дописі. 

До речі, компенсація за травень теж нарахована і вже подали всю 

інформацію для формування відповідного відшкодування. А через день 

розпочинається приймання заяв у ЦНАПі на отримання коштів за безплатне 

поселення ВПО за червень. Заяви необхідно подати з 1 по 5 число. 

 

*** 

01.07.2022 

Рівненські новини 

https://www.rivnenews.com.ua/2022/07/01/kompensatsiiu-za-

pratsevlashtuvannia-maizhe-300-pereselentsiv-otrymaly-robotodavtsi-

rivnenshchyny/ 

Компенсацію за працевлаштування майже 300 переселенців 

отримали роботодавці Рівненщини 

До Рівненської обласної служби зайнятості для отримання 

компенсації витрат на оплату праці за працевлаштування внутрішньо 

переміщених осіб внаслідок проведення бойових дій під час воєнного стану 

в Україні продовжують звертатися роботодавці області. 

Станом на 1 липня 2022 року подано 204 заяви від роботодавців, в тому 

числі 136 юридичних осіб (за працевлаштування 207 осіб з числа ВПО) та 68 

фізичних осіб – підприємців (за працевлаштування 78 осіб з числа ВПО). У 

тому числі через Єдиний державний вебпортал електронних послуг Дія 

подано 73 заяви. Прийнято 66 позитивних рішення за працевлаштованих 104 

внутрішньо переміщених особи. 

Всього обласним центром зайнятості прийнято 189 позитивних 

рішення по 153 роботодавцях за працевлаштованих 287 внутрішньо 

переміщених осіб. 

Найбільше роботодавців, по яких прийнято рішення щодо отримання 

компенсації, ведуть діяльність у галузях: оптова та роздрібна торгівля; 

ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів; переробна промисловість; 

охорона здоров’я та надання соціальної допомоги. 

Станом на 1 липня 2022 року роботодавці регіону отримали 

компенсацію на суму понад 1,5 млн грн. 

Про це повідомив директор Рівненського обласного центру 

зайнятості Іван Ткачук. 

Нагадаємо, що відповідно до Порядку надання роботодавцю 

компенсації витрат на оплату праці за працевлаштування внутрішньо 

переміщених осіб внаслідок проведення бойових дій під час воєнного стану 

в Україні, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 

березня 2022 р. №331, державна фінансова допомога надається у розмірі 6500 
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гривень упродовж двох місяців з дати працевлаштування внутрішньо 

переміщених осіб. 

 

                                                      *** 

01.07.2022 

ТРК "Рудана" 

https://rudana.com.ua/uk/news/kryvorizki-volontery-zaproshuyut-

pereselenciv-pidibraty-sobi-odyag-ta-vzuttya 

КРИВОРІЗЬКІ ВОЛОНТЕРИ ЗАПРОШУЮТЬ ПЕРЕСЕЛЕНЦІВ 

ПІДІБРАТИ СОБІ ОДЯГ ТА ВЗУТТЯ 

Громадська організація "Асоціація учасників бойових дій та 

учасників АТО" запрошує переселенців, які знайшли прихисток у Кривому 

Розі, підібрати собі речі та взуття. 

"Шановні вимушені переселенці! Ми співчуваємо вам та з радістю 

передамо речі та взуття, якими поділилися наші криворіжці. Чекаємо на вас 

за адресою вул. на Лермонтова, 60 у Центрально-Міському районі з 10.00 до 

16.00", - повідомили криворізькі волонтери. 

 

*** 

01.07.2022 

Соціальне Телебачення Сумщини 
https://sts.sumy.ua/economy/%D1%83-%D1%81%D1%83%D0%BC%D0%B0%D1%85-

%D0%B2%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%80%D1%96%D1%88%D0%BD%D1%8C%D0%BE-

%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%89%D0%B5%D0%BD%D1%96-

%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B8-%D0%BC.html 

У Сумах внутрішньо-переміщені особи можуть отримати субсидію 

Департамент соціального захисту населення інформує про те, що 

внутрішньо переміщені особи також мають право на житлову субсидію. 

Житлова субсидія призначається одному з членів домогосподарства, 

які зареєстровані або фактично проживають в житловому приміщенні. Тож, 

ВПО, які проживають в орендованій квартирі (житловому будинку) на 

території Сумської міської територіальної громади, можуть визначити своє 

право на отримання від держави компенсації за житлово-комунальні послуги 

у вигляді житлової субсидії. 

Звернутись за субсидією можна без договору найму (оренди) житла, 

подавши: 

заяву про призначення та надання житлової субсидії у грошовій формі 

за формою, встановленою Мінсоцполітики; 

декларацію про доходи і витрати осіб, які звернулися за призначенням 

житлової субсидії, за формою, встановленою Мінсоцполітики. 

Документи приймаються при особистому зверненні, через скриньку 

департаменту по вул. Харківська, 35, поштовим відправленням (40035,          

м. Суми, вул. Харківська, буд. 35). 

Також можна скористатись електронною послугою через портал 

«Дія». 
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Консультацію можна отримати за тел.: 78-88-88, (050)4078199, 

(050)4078002. 

 


