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ОФІЦІЙНА ІНФОРМАЦІЯ  

Центральні органи влади 

 
01.07.2022  

Урядовий портал 

https://www.kmu.gov.ua/news/vidteper-vpo-zmozhut-otrimuvati-socialni-

poslugi-ta-viplati-navit-u-razi-vtrati-pasporta 

Відтепер ВПО зможуть отримувати соціальні послуги та виплати 

навіть у разі втрати паспорта 

Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій 

України, опубліковано 01 липня 2022 року о 19:54 

1 липня Кабінет Міністрів України ухвалив постанову, відповідно до 

якої стати на облік внутрішньо переміщених осіб та почати отримувати 

виплати можна без паспорта. 

Для цього можливо буде використати документи з додатку «Дія», 

зокрема єДокумент, або довідку про те, що особа звернулася за оформленням 

паспорта до Державної міграційної служби. 

Мета — допомогти людям, які перемістилися із зони бойових дій та 

втратили документи. Державі не слід примушувати людей місяць чи два 

чекати на документи, вони мають одержувати допомогу вже. 

Проект постанови розроблений Мінреінтеграції спільно із 

Мінсоцполітики та ДМС за результатами наради, проведеної 17 червня 2022 

року під головуванням Віце-прем’єр-міністра України — Міністра з питань 

реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірини Верещук. 

Уряд оперативно реагує на потреби людей, які постраждали від 

російської агресії. 

 

*** 

04.07.2022 

UNICEF Ukraine 

https://www.unicef.org/ukraine/press-releases/doctors-held-300-meetings-

on-immunization 

Медики провели близько 300 зустрічей у центрах перебування ВПО, 

де розповіли про імунізацію 

Медики провели близько 300 зустрічей у центрах перебування ВПО, де 

розповіли про імунізацію 
Контакти для медіа 

Ніна Сорокопуд 

Керівниця відділу комунікацій 

ЮНІСЕФ в Україні 

Електронна пошта: nsorokopud@unicef.org 



3 
 

В межах нового проєкту ЮНІСЕФ 48 медичних працівників відвідують 

центри, в яких тимчасово проживають внутрішньо переміщені особи, 
щоб інформувати їх про щеплення дорослих та дітей під час війни та 

спростувати фейки про вакцинацію.  

Ініціатива триватиме впродовж літа у п’яти областях України — 

Львівській, Івано-Франківській, Тернопільській, Закарпатській та 

Чернівецькій. Медики проводять публічні лекції та особисті зустрічі з метою 

сформувати в українців свідоме ставлення до вакцинації, зокрема в умовах 

активного поширення інфекційних захворювань. Посланці здоров’я ЮНІСЕФ 

готові дати відповіді на найбільш поширені запитання про імунізацію та 

пояснити, як та де внутрішньо переміщені особи можуть отримати всі 

необхідні вакцини відповідно до Національного календаря профілактичних 

щеплень. Подібні зустрічі заплановано провести у понад 700 центрах 

тимчасового перебування вимушених переселенців. 

За чотири тижні проєкту медики проконсультували близько 3000 

українців. Лідерами за кількістю охочих імунізуватися стали Львівська та 

Тернопільська області. Найбільше люди цікавляться тим, як отримати 

щеплення від дифтерії та правця, COVID-19, гепатиту B та поліомієліту. Окрім 

цього, медики дають поради мамам з питань грудного вигодовування та 

координують щодо отримання грошової допомоги за програмою «Спільно», 

яку надає ЮНІСЕФ.  

Розповідати про важливість вакцинації найбільш ефективно в особистих 

розмовах та під час відкритих зустрічей, запевняє лікарка-інфекціоністка 

Лілія Михайлів, яка вже здійснила декілька виїздів у центри ВПО у Львові.  

«Мене зацікавила участь у цьому проєкті, бо допомога людям – це те, 

що завжди приносить найбільше задоволення. Тож зараз дуже радію нагоді 

проводити подібні зустрічі у центрах тимчасового розміщення переселенців 

– особливо щодо такої важливої теми як імунізація. Ми, медики, в часи 

повномасштабної війни мусимо працювати над стабілізацією 

психоемоційного стану людей, а також нагадувати про хвороби, які 

погрожують їх здоров’ю, якщо вони нехтують вакцинацією», — пояснює 

Лілія. 
Більше 200 медичних працівників із усієї України висловили бажання 

взяти участь в ініціативі. Кандидатів обирали за результатами конкурсу. 

Насамперед звертали увагу на професійну компетентність у питаннях 

рутинних щеплень, медичну кваліфікацію, комунікабельність та мотивацію до 

змін у медичній сфері України. Багато з тих, хто приєднався до проєкту, самі 

стали переселенцями. Серед них професори університетів, сімейні лікарі та 

інтерни. 

Проєкт реалізують ЮНІСЕФ разом із Українським католицьким 

університетом за підтримки Агентства США з міжнародного розвитку 

(USAID). 

Інфографіка1 

                                                           
1 Електронний формат розміщення інфографіки на електронному ресурсі не дає можливості її копіювання 
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*** 

04.07.2022 

Президент України  Володимир Зеленський 

Офіційне інтернет-представництво 

https://www.president.gov.ua/news/prezident-ukrayini-ta-premyer-ministr-

shveciyi-pogodili-spil-76281 

Президент України та Прем’єр-міністр Швеції погодили спільну 

заяву щодо ключових питань двосторонніх відносин 

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч з Прем’єр-

міністром Королівства Швеція Магдаленою Андерссон, яка перебуває з 

візитом у нашій країні… 

Володимир Зеленський висловив подяку Швеції за гуманітарну 

підтримку України та наших громадян. 

«Сто тисяч українських громадян перебувають у Швеції, і Швеція 

підтримує їх. Ми будемо пам’ятати вашу щиру увагу до громадян України у 

цей важкий час російської війни», – сказав Президент. 

Зі свого боку Магдалена Андерссон зазначила, що її візит демонструє 

підтримку та солідарність Швеції з Українською державою та її народом у цей 

складний час… 

 

*** 

04.07.2022 

Президент України  Володимир Зеленський 

Офіційне інтернет-представництво 

https://www.president.gov.ua/news/olena-zelenska-na-konferenciyi-v-

lugano-anonsuvala-drugij-sa-76269 

Олена Зеленська на конференції в Лугано анонсувала другий Саміт 

перших леді та джентльменів 

Дружина Президента України Олена Зеленська 23 липня поточного 

року проведе другий Саміт перших леді та джентльменів. Про це вона 

повідомила під час онлайн-виступу на Міжнародній конференції з питань 

відновлення України, що триває в Лугано (Швейцарія). 

«Дуже часто, говорячи про відбудову, мають на увазі повоєнне 

відновлення будівель, інфраструктури та економіки. Це, без сумніву, важливо. 

Але будь-які дискусії про післявоєнне відновлення України не мають сенсу, 

якщо вони не ставлять на перше місце відновлення морального й фізичного 

здоров’я людей», – заявила Олена Зеленська. 

Центральною темою заходу стане людина, людський капітал. За 

офіційною статистикою, зараз в Україні зареєстровано понад вісім мільйонів 

внутрішньо переміщених осіб. Іще шість мільйонів вимушено переїхали за 

кордон. 



5 
 

«На Саміті ми обговоримо, яке повоєнне майбутнє України та світу на 

нас чекає. Як державі інвестувати в людей, щоб це давало поштовх до розвитку 

країни. Думаю, ця розмова буде корисною всьому світові. Адже після 24 

лютого не тільки Україна – весь світ змінився. Він не буде таким, як до 

російського вторгнення. І досвід України в подоланні кризи, спричиненої 

війною, має допомогти боротися з подібними чи іншими кризами, яких, на 

жаль, у світі не стає менше», – зазначила Олена Зеленська… 

 

*** 

04.07.2022 

Президент України  Володимир Зеленський 

Офіційне інтернет-представництво 

https://www.president.gov.ua/news/promova-kerivnika-ofisu-prezidenta-

andriya-yermaka-na-mizhna-76273 

Промова керівника Офісу Президента Андрія Єрмака на 

Міжнародній конференції з питань відновлення України в Лугано 

…Колеги, від імені уряду та народу України я дякую вам за всі ті 

зусилля, яких ви докладаєте для допомоги нам у цей час дуже великих 

випробувань. Ваша підтримка допомагає нам вистояти й перемогти. 

Відновити суверенітет і територіальну цілісність нашої держави. 

Однак попереду багато іншої роботи. Україна потребує відбудови й 

відтворення у буквальному, фізичному сенсі цього слова… 

План відбудови України передбачає також системні внутрішні реформи, 

які максимально інтегрують нашу країну у європейську та євроатлантичну 

спільноту. Рада національного відновлення визначила 15 національних 

програм для прискорення відновлення України та досягнення цілей 

зростання… 

Більшу частину цього плану ми можемо втілити в життя вже після війни. 

Але є необхідний мінімум, який треба реалізувати вже зараз. Ця частина – ми 

її називаємо Fast recovery – передбачає відновлення житлового фонду, 

розміщення тимчасово переміщених осіб, відбудову навчальних та медичних 

закладів, а також об’єктів критичної інфраструктури. 

Ми створюємо онлайн-платформу для прозорої та ефективної реалізації 

плану відновлення. Вона міститиме перелік усіх об’єктів будівництва та 

реконструкції із детальною інформацією про них та запланованими сумами 

фінансування. Щоб будь-який міжнародний інвестор чи донор мав доступ до 

цієї інформації… 

 

*** 

04.07.2022 

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини 
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https://www.ombudsman.gov.ua/news_details/monitoring-doderzhannya-

prav-vpo-upravlinnyam-socialnoyi-politiki-nikopolskoyi-miskoyi-radi-

dnipropetrovskoyi-oblasti 

Моніторинг додержання прав ВПО Управлінням соціальної 

політики Нікопольської міської ради Дніпропетровської області 

Департаментом моніторингу рівних прав і свобод проведено 

безвиїзну перевірку Управління соціальної політики Нікопольської міської 

ради Дніпропетровської області щодо додержання прав внутрішньо 

переміщених осіб на отримання допомоги на проживання та іншої соціальної 

допомоги від держави. 

Станом на 29.06.2022 в Управлінні на обліку як ВПО перебувало 6773 

особи (з них дітей віком до 18 років – 1538 осіб, 296 осіб з інвалідністю, 1654 

особи пенсійного віку). 

Виплати допомоги 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) 

станом на 29.06.2022 нараховано 3580 особам, з яких 3100 ВПО отримали 

допомогу на проживання у повному обсязі за березень, квітень та травень 

2022 року. 

371 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. 

Фонд житла для тимчасового проживання ВПО у Нікопольській 

МТГ не створений. 

З метою забезпечення ВПО тимчасовим житлом у Нікопольській МТГ 

поселення здійснюється у транзитному містечку (м. Нікополь, вул. 

Княжа,99), яке розраховане на прийом 110 осіб та на даний час там мешкають 

107 ВПО. 
У пристосованій для місць компактного проживання будівлі санаторію 

(вул. Лапинська,49) мешкають 77 ВПО; у будівлі (вул. Кармелюка, 4), 

розрахованій на 103 особи, мешкають 83 ВПО. 

У місті Нікополь відкриті 11 місць видачі гуманітарної допомоги для 

ВПО та осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах. 

ВПО забезпечуються продуктами харчування, засобами гігієни, одягом, 

дитячим харчуванням та товарами першої необхідності. Періодичність видачі 

гуманітарної допомоги залежить від виду і кількості отриманої громадою 

благодійної допомоги. 

За результатами безвиїзної перевірки Управлінню соціальної політики 

Нікопольської міської ради Дніпропетровської області буде направлено звіт 

із відповідними рекомендаціями для вжиття заходів реагування. 

 

*** 



7 
 

04.07.2022  

Національний комітет Товариства Червоного Хреста України 

https://redcross.org.ua/news/2022/07/32663/ 

Ваучерна програма для ВПО у Вишгородській та Броварській 

територіальній громаді (Київська область) 

У Товаристві Червоного Хреста України за підтримки Австрійського 

Червоного Хреста в рамках проєкту PASS «Надання доступу до базових 

гуманітарних послуг та підтримка стійких рішень у сфері охорони 

здоров’я» реалізується програма надання ваучерів для придбання продуктів 

та речей першої необхідності в мережі супермаркетів «Сільпо» для 

внутрішньо переміщених осіб, які зареєстровані у Вишгородській та 

Броварській територіальній громаді Київської області. 

Ваучерна програма розрахована на щомісячну впродовж 3 місяців 

підтримку ВПО ваучерами на суму 2200 грн, що видаються на одну особу. 

Період підтримки: 3 місяці. 

Видача відбуватиметься одноразово за 3 місяці у розмірі ваучерів 6600 

грн на одну особу. 

Програма призначена для внутрішньо переміщеним особам (ВПО) 

наступних категорій: 

люди віком 70 і + років – по комплекту на кожну особу; 

особи з інвалідністю 1 та 2 груп – по комплекту на кожну особу; 

багатодітні сім’ї (троє і більше дітей у віці до 18 років) – по одному на 

кожну дитину і по 1 на кожного з батьків, але не більше 5 комплектів на сім’ю. 

Дотримання критеріїв вразливості забезпечить надання підтримки 

найбільш потребуючим верствам населення. 

Оригінали документів, які необхідні для отримання допомоги: 

паспорт (обов’язково); 

картка фізичної особи-платника податків (обов’язково); 

довідка внутрішньо переміщеної особи (для ВПО з реєстрацією після 

24.02.2022 року); 

документ, який підтверджує соціальний статус (для багатодітних сімей); 

свідоцтва про народження дітей (для багатодітних сімей); 

пенсійні посвідчення із зазначенням групи інвалідності (для осіб з 

інвалідністю) та людей похилого віку. 

*Для пришвидшення процесу оформлення прохання мати при собі копії 

документів. 

Етапи реалізації програми: 

1.Програма буде реалізована у Вишгородській та Броварській громаді 

Київської області протягом липня 2022 року. 

2.Запис потенційних отримувачів допомоги проводиться виключно за 

попередньою реєстрацією. 

Видача комплектів ваучерів при підтвердженні категорій вразливості з 

11 липня 2022 року. 
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*** 

05.07.2022 

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини 

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

zabezpechennya-prav-i-svobod-lyudini-i-gromadyanina-v-umovah-voyennogo-

stanu-ta-prav-vpo-dlya-pracivnikiv-organiv-soczahistu-naselennya-doneckoyi-

oblasti 

Просвітницький захід щодо забезпечення прав і свобод людини і 

громадянина в умовах воєнного стану та прав ВПО для працівників органів 

соцзахисту населення Донецької області 

Представник Уповноваженого з дотримання прав жителів 

Донецької та Луганської областей Костянтин Черніков та головний 

спеціаліст Управління регіонального представництва в Донецькій та 

Луганській областях Секретаріату Уповноваженого Верховної Ради 

України з прав людини Вікторія Бібля провели просвітницький захід 

«Особливості забезпечення прав і свобод людини і громадянина в умовах 

воєнного стану та прав внутрішньо переміщених осіб». Захід організовано 

для працівників управлінь соціального захисту населення 

Костянтинівської міської ради та Лиманської міської ради, які в зв’язку з 

проведенням на території Донецької області активних бойових дій вимушені 

були переміститися на безпечну територію України. У заході взяла участь 

31 особа. 

Онлайн-зустріч почалася з доведення учасникам Конституційних 

положень щодо функцій Уповноваженого Верховної Ради України з прав 

людини та роз’яснення основних положень Закону України «Про 

Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини». 

Учасників заходу поінформовано про особливості конституційного 

регулювання прав і свобод під час воєнного стану, який запроваджено на 

території України Указом Президента України від 24.02.2022 № 64/2022. 

Акцентовано увагу на правах, які за жодних умов не можуть бути 

обмеженими, і на тих, які задля більш ефективної мобілізації ресурсів держави 

в умовах військової агресії можуть обмежуватися. З учасниками заходу 

обговорено положення Закону України «Про забезпечення прав і свобод 

внутрішньо переміщених осіб», постанови Кабінету Міністрів України від 

20.03.2022 № 332 «Про деякі питання виплати допомоги на проживання 

внутрішньо перемішеним особам» та інших законодавчих актів України з 
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питання забезпечення реалізації прав внутрішньо переміщених осіб на 

зайнятість, соціальні послуги, освіту, інші права. 

Учасника надані роз’яснення щодо порядку реєстрації та обліку 

громадян, які є внутрішньо переміщеними особами, наявних державних та 

міжнародних гарантій для громадян даної категорії, порядку перетину 

державного кордону України в умовах воєнного стану, процедури відновлення 

втрачених документів. 

Доведено до відома працівників органів соціального захисту контакти 

«гарячої лінії» Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини та 

адреса електронної пошти представника Уповноваженого з дотримання прав 

жителів Донецької та Луганської областей, органів державної влади України 

та онлайн-сервісів. Наприкінці заходу учасники онлайн-заходу мали 

можливість отримати індивідуальне консультування з питань додержання 

їхніх прав і свобод, висловити свої думки та міркування. 

  

*** 

05.07.2022 

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини 

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

zabezpechennya-prav-gromadyan-v-umovah-voyennogo-stanu-ta-vpo-dlya-

kerivnictva-ta-vikladackogo-skladu-slovyanskogo-himiko-mehanichnogo-

tehnikumu 

Просвітницький захід щодо забезпечення прав громадян в умовах 

воєнного стану та ВПО для керівництва та викладацького складу 

Слов’янського хіміко-механічного технікуму 

Представник Уповноваженого з дотримання прав жителів 

Донецької та Луганської областей Костянтин Черніков та головний 

спеціаліст Управління регіонального представництва в Донецькій та 

Луганській областях Секретаріату Уповноваженого Верховної Ради 

України з прав людини Єгор Ягмуров провели просвітницький захід 

«Особливості забезпечення прав громадян під час дії воєнного стану. 

Права внутрішньо переміщених осіб» для керівництва та викладацького 

складу Слов’янського хіміко-механічного технікуму, який тимчасово 

переміщений до міста Дніпро. Захід відбувся в онлайн форматі за участю 30 

осіб. 

Представник Уповноваженого ознайомив учасників з основними 

положеннями Закону України «Про Уповноваженого Верховної Ради 

України з прав людини», поінформував про функції та права 

Уповноваженого. 
Під час заходу слухачів ознайомлено з основними правами, 

передбаченими Конституцією України та можливістю їх обмеження, на 

підставі Указу Президента України «Про введення воєнного стану». 
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До відома внутрішньо переміщених осіб доведений порядок надання 

державної грошової допомоги, допомоги на проживання, грошової 

компенсації власникам житла, які прихистили ВПО, соціальної допомоги 

тим, хто втратив роботу під час війни, грошової допомоги від міжнародних 

організацій, отримання компенсації за зруйноване та пошкоджене житло 

внаслідок військової агресії рф. 

Учасникам заходу надана контактна інформація щодо функціонування 

«гарячих ліній» Уповноваженого, органів державної влади, волонтерських 

організацій та онлайн - платформ, корисних під час війни. Повідомлено про 

право на отримання гуманітарної, медичної, правової допомоги у місті Дніпро 

та надано відповідні контакти. 

Учасники охоче ставили запитання, мали можливість отримати 

консультації щодо забезпечення безкоштовним тимчасовим житлом, 

отримання соціальних виплат в умовах воєнного стану та реалізації права на 

продовження здобуття певного освітнього рівня. На всі питання надано 

вичерпні роз’яснення, відповідно до вимог чинного законодавства. 

 

*** 

05.07.2022  

Урядовий портал 

https://www.kmu.gov.ua/news/pfu-povidomliaie-iak-otrymaty-pensii-

hromadianam-iaki-tymchasovo-zminyly-faktychne-mistse-prozhyvannia-ta-

otrymuvaly-koshty-cherez-at-ukrposhta 

ПФУ повідомляє, як отримати пенсії громадянам, які тимчасово 

змінили фактичне місце проживання та отримували кошти через АТ 

"Укрпошта" 

Пенсійний фонд України, опубліковано 05 липня 2022 року о 10:35 

1 липня Кабінет Міністрів України ухвалив постанову, відповідно до 

якої стати на облік внутрішньо переміщених осіб та почати отримувати 

виплати можна без паспорта. 

Для цього можливо буде використати документи з додатку «Дія», 

зокрема єДокумент, або довідку про те, що особа звернулася за оформленням 

паспорта до Державної міграційної служби. 

Мета — допомогти людям, які перемістилися із зони бойових дій та 

втратили документи. Державі не слід примушувати людей місяць чи два 

чекати на документи, вони мають одержувати допомогу вже. 

Проект постанови розроблений Мінреінтеграції спільно із 

Мінсоцполітики та ДМС за результатами наради, проведеної 17 червня 2022 

року під головуванням Віце-прем’єр-міністра України — Міністра з питань 

реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірини Верещук. 

Уряд оперативно реагує на потреби людей, які постраждали від 

російської агресії. 
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*** 

05.07.2022 

Міністерство соціальної політики України 

https://www.msp.gov.ua/news/22017.html 

Дніпро: люди з Великим Серцем турбуються про 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. Працювати навіть під час окупації, підтримувати ВПО, зберігати 

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

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

і діє у надскладних обставинах на прикладі конкретних громад. 

Дніпропетровщина - друга область після Львівської за кількістю 

прийнятих внутрішньо переміщених осіб (ВПО). Наразі тільки в обласному 

центрі ця цифра сягає 115 тисяч, третина з яких припадає на дітей, пенсіонерів 

та людей з інвалідністю. Неофіційна ж цифра біженців, враховуючи тих, хто 

затримується тут на кілька днів, разів у два більша. 

– З моменту запровадження військового стану всі соціальні установи та 

виконавчі органи Дніпра працюють у посиленому режимі, – говорить 

заступник міського голови, директор департаменту соціальної політики 

Дніпровської міської ради Едуард Підлубний. – Департамент прийняв 

рішення про розміщення громадян, що тимчасово прибувають до Дніпра із 

зони бойових дій, в установах та закладах соціальної сфери. Жінкам з дітьми 

та вагітним на останніх тижнях вагітності ми віддали приміщення Центру 

соціальної підтримки дітей та сімей. Внутрішньо переміщених осіб з 

маленькими дітьми поселили в Центрах соціальної підтримки дітей та сімей, 

які раніше називалися дитячими будинками (їхні маленькі мешканці наразі 

перебувають на заході України). Громадяни похилого віку живуть у міському 

територіальному центрі. Для поліпшення їхніх побутових умов французьке 

агентство з технічного співробітництва та розвитку ACTED придбало дві 

пральні машини та сушки для білизни. Найближчим часом воно ж проплатить 

купівлю двох бойлерів, і можна буде установити додаткові душові кабіни. 

Турбота про внутрішніх переселенців не позначилася на якості надання 

соціальних послуг місцевому населенню, які надавалися у мирний час. Денне 

відділення територіального центру, скажімо, вже відновило лікувальні 

фізіопроцедури, гімнастику, музичні та хореографічні заняття. До цих занять 

долучаються також ВПО. 

Певна кількість лежачих та людей з інвалідністю залишається в 

інтернатних закладах зі стаціонарним доглядом, але чимало з них за участю 

Громадської ради міста спрямовується до спеціалізованих закладів на заході 

України чи за кордон. Раніше щотижня організовували спеціальні 

евакуаційні потяги для людей з інвалідністю. Зараз – за потреби. Буває, 

вдається знайти родичів таких людей чи знайомих, готових забрати їх до себе. 

У цих випадках підключається служба соціального таксі. Тоді мікроавтобуси, 
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якими найтяжчих евакуйованих перевозять до місць їхнього тимчасового 

мешкання, відвозять їх на вокзали, звідки вони у супроводі волонтерів чи 

близьких вирушають далі. 

 

 

*** 

05.07.2022 

Міністерства охорони здоров'яУкраїни 

https://moz.gov.ua/article/news/sistema-ohoroni-zdorov%e2%80%99ja-

harkivschini-prodovzhue-pracjuvati-v-umovah-vijni 

Система охорони здоров’я Харківщини продовжує працювати в 

умовах війни 

Через повномасштабну російську агресію система охорони здоров’я 

України зіткнулася з безпрецедентними викликами для роботи в умовах війни. 

На сьогодні на підконтрольній Україні території у Харківській області 

функціонує 164 заклади охорони здоров’я первинної та вторинної 

(спеціалізованої) медичної допомоги. 126  обʼєктів охорони здоров'я 

пошкоджені і мають різні ступені руйнування. 

Попри регулярні повітряні тривоги та наявні ризики заклади охорони 

здоров'я області працюють у штатному режимі. 

58 медичних закладів з окупованих територій Харківщини переміщені 

на підконтрольні Україні райони області. Ще 7 закладів евакуювали за межі 

Харківської області, зокрема у Дніпропетровську, Львівську та Полтавську 

області… 

Нагадуємо, що внутрішньо переміщені особи можуть отримувати 

медичну допомогу за місцем проживання та без декларацій… 

 

*** 

06.07.2022 

Президент України  Володимир Зеленський 

Офіційне інтернет-представництво 

https://www.president.gov.ua/news/prezident-ukrayini-zustrivsya-z-

premyer-ministrom-irlandiyi-76321 

Президент України зустрівся з Прем’єр-міністром Ірландії, візит 

якого до нашої держави став першим за роки незалежності 

Президент Володимир Зеленський провів зустріч з Прем’єр-

міністром Ірландії Міхолом Мартіном, який уперше в історії українсько-

ірландських відносин прибув з візитом в Україну. 

Глава держави наголосив, що цей візит відбувається у важкий час війни 

за українську незалежність. 
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За його словами, з початку повномасштабного вторгнення Росії в нашу 

країну з’явилася нова сторінка відносин України та Ірландії, і атмосфера цих 

відносин – тепла й предметна. 

«Україна вдячна Ірландії за щиру підтримку суверенітету, 

територіальної цілісності нашої держави, за підтримку наших європейських 

прагнень, а також наших людей, які були вимушені шукати за кордоном 

порятунку від бойових дій на українській землі», – сказав Володимир 

Зеленський під час спілкування з представниками ЗМІ за результатами 

переговорів з Міхолом Мартіном у Києві. 

Президент нагадав, що з початку війни Росії проти України Ірландія 

скасувала візи для українських громадян, і наша країна завжди пам’ятатиме 

такий принциповий жест солідарності з боку ірландського народу. 

«Наші ірландські друзі вповні розуміють загрози, створені цією 

російською війною проти України та проти всього демократичного світу», – 

зазначив він. 

Під час переговорів Глава Української держави та Прем’єр-міністр 

Ірландії обговорили спільні відповіді на ці загрози… 

Крім того, співрозмовники обговорили необхідність здійснення вже 

зараз активної відбудови на тих територіях України, які були звільнені від 

окупантів. Володимир Зеленський подякував ірландській стороні за щиру 

зацікавленість проектом відновлення нашої країни після російського 

вторгнення. 

«І ми детально обговорили питання, що перед тим, як казати про такий 

потужний економічний проект, як відновлення держави після війни, треба 

зосередитися сьогодні на плані Fast recovery, на тих деталях, які можуть 

допомогти нашим людям повертатися додому, щоб діти могли йти у 

школи, в університети, щоб люди мали приміщення для життя в Україні 

й було куди повертатися. Тому такі швидкі рішення, швидка допомога, така 

швидка мобілізація наших партнерів – ось що нам справді потрібно», – 

розповів Президент. 

Зі свого боку Прем’єр-міністр Ірландії висловив підтримку та 

солідарність свого народу з народом України… 

Також, за його словами, Ірландія допомагатиме у відбудові України, 

щоб українці, які нині змушені шукати прихисток у країнах Європи, мали 

змогу повернутися у свої домівки. А поки що країна продовжить 

підтримувати тих українців, які приїжджатимуть, рятуючись від війни… 

 

*** 

06.07.2022 

Президент України  Володимир Зеленський 

Офіційне інтернет-представництво 

https://www.president.gov.ua/news/derzhavnij-pidhid-do-socialnoyi-

politiki-sogodni-maye-buti-k-76309 
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Державний підхід до соціальної політики сьогодні має бути 

комплексним і враховувати особливості воєнної та післявоєнної ситуації 

– Юлія Соколовська на конференції в Лугано 

Заступник керівника Офісу Президента України Юлія Соколовська 
взяла участь у Конференції з питань відновлення України (URC 2022) у 

швейцарському Лугано, у межах якої представила план розвитку людського 

капіталу. 

Вона зазначила, що в соціальній політиці наразі ключовими викликами 

є допомога тисячам людей, які безпосередньо постраждали від війни, зазнали 

фізичних чи психологічних травм; масова міграція, переважно жінок з 

дітьми, освіченої й талановитої молоді, яка може й хоче принести користь 

Україні та бажає повернутися додому; вимушена мобілізація значної 

частини населення, яка щоденно веде боротьбу з окупантами, зазнає травм і 

втрат. 

«Відновитися від усіх жахів війни – це надскладна й тривала робота, 

глибока й болісна. Тому ми розраховуємо, що проходитимемо цей шлях 

спільно з партнерами, щоб допомогти одне одному стати кращими, 

сильнішими, успішнішими, впевненішими, більш згуртованими, добрими, 

цілісними. Також це можливість відновити історичну приналежність України 

до європейської сім’ї, членом якої ми здавна є», – наголосила Юлія 

Соколовська. 

Заступник керівника Офісу Президента окреслила пріоритетні кроки 

у п’яти ключових напрямах – освіті, культурі, розвитку молоді, охороні 

здоров’я та соціальній політиці. Робота у цих сферах дасть змогу забезпечити 

соціальне відновлення України. 

Зокрема, важливим є масштабування таких ініціатив, як «Єднання», у 

межах якої 80 університетів Великої Британії стали партнерами українських 

вишів, налагоджують програми подвійних дипломів, допомагають не втратити 

людський капітал. 

Також актуальною є необхідність спільної протидії дезінформації та 

брехні Росії, поширенню небезпечних наративів та русифікації культури. 

На думку Юлії Соколовської, спільним викликом є побудова в Україні 

оптимальної мережі багатопрофільних лікарень із сучасним обладнанням, 

обов’язковою реабілітацією з першого дня травми чи хвороби, 

мультидисциплінарними реабілітаційними командами, які працюють за 

міжнародними стандартами й протоколами. 

Критично важливо розвинути в Україні систему соціальних послуг, 

позбутися інтернатів для людей з інвалідністю, ментальними порушеннями, 

для дітей-сиріт та створити для них інклюзивні сервіси. 

Юлія Соколовська подякувала міжнародним організаціям за додаткові 

виплати для внутрішньо переміщених осіб та осіб, які постраждали від 

повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Крім того, вона запропонувала 

включити ці витрати в обсяг компенсації Росією заподіяної нею шкоди, разом 

із майбутніми репараціями постраждалим від воєнних злочинів, особливо 
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сексуального насильства, яке коїли російські військові проти українських 

жінок, чоловіків і дітей. 

На завершення заступник керівника Офісу Президента відзначила, що 

підхід до соціальної політики має бути комплексним і враховувати 

особливості воєнної та післявоєнної ситуації. Тому наша держава, зокрема, 

буде фокусуватися на фізичному та психосоціальному відновленні громадян, 

а також на створенні безбар’єрного середовища. 

 

*** 

06.07.2022 

Президент України  Володимир Зеленський 

Офіційне інтернет-представництво 

https://www.president.gov.ua/news/u-mezhah-iniciativi-oleni-zelenskoyi-v-

bibliotekah-yevropi-v-76317 

У межах ініціативи Олени Зеленської в бібліотеках Європи 

відкриваються «Українські книжкові полички» 

Вже 10 країн підтримали проект «Українська книжкова поличка», 

який передбачає поширення української літератури в оригіналі та перекладах 

у провідних бібліотеках світу. Його ініціювала перша леді Олена Зеленська 

спільно з Міністерством закордонних справ, Міністерством культури та 

інформаційної політики, а також Державною установою «Український 

інститут книги» та посольствами України. 

Перші українські книжкові полички з’явилися в Австрії, Латвії, 

Нідерландах та Франції. Зовсім нещодавно проект стартував в Естонії, Литві, 

Словаччині, Туреччині та Швеції. Також були поповнені наявні полички в 

Чехії, а невдовзі стенди з українською літературою з’являться в мережі 

міських книгозбірень Відня. 

Так, у Литві в Центральній бібліотеці Вільнюського міського управління 

«Українська книжкова поличка» відкрилася наприкінці червня. Посольство 

України передало бібліотеці книги вітчизняних авторів із власного фонду, а 

також літературу, отриману від українських видавництв, які щороку беруть 

участь у Міжнародному книжковому ярмарку в місті Вільнюсі. 

У Туреччині в межах реалізації проекту Надзвичайний і Повноважний 

Посол України передав Національній президентській бібліотеці, яка є 

найбільшою в країні, добірку книг про історію, культуру, традиції України, 

українсько-турецькі відносини, а також художню, наукову та навчальну 

літературу українською, турецькою та англійською мовами. 

У червні в Естонській національній бібліотеці за участю представників 

посольства, української громади Естонії та керівництва бібліотеки відбулася 

церемонія офіційного відкриття «Куточка української книги» та передача 

бібліотеці виданих дитячих книжок українською мовою. Асортимент полички 

розширюватимуть завдяки книгам, які надходитимуть з України, та 

подарункам української громади в Естонії. 
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У Словаччині в межах проекту завдяки зусиллям українського 

посольства створено вже три полички: у Словацькому національному музеї – 

Музеї української культури у Свиднику, у бібліотеці міської частини столиці 

Словаччини, у Міській бібліотеці в Братиславі. 

Крім того, Посол України у Швеції передав книги українською мовою 

дитячій бібліотеці Rum för Barn в Kulturhuset у Стокгольмі. Література 

розрахована на дітей різного віку, переважно це казки та книги художнього 

жанру видавництв «А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА», «Видавництво Старого Лева» 

та книги шведського автора Ульфа Старка в українському перекладі, надані 

Посольством Швеції в Україні. 

А Міська бібліотека в Празі (Чехія) поповнилася 400 новими 

українськими книжками, які передало Посольство України. 

«Наші вимушені переселенці за кордоном, у десятках країн Європи, 

зможуть взяти книжку рідною мовою собі чи дитині. І відчути, що 

Батьківщина – близько. На відстані книги», – зазначила Олена Зеленська. 

Проект «Українська книжкова поличка» був запланований ще до 

початку повномасштабного російського вторгнення в Україну. Як наголосила 

перша леді, під час війни потреба в ньому лише зросла: «Росія знищує наші 

бібліотеки – вже кілька сотень, включно зі шкільними... Однак культура і, 

зокрема, книга мають не тільки матеріальний вимір. Це те, чого не знищити 

ракетами й бомбами. Це той випадок, коли на місці знищеного одразу постає 

нове», – зауважила перша леді. 

Нагадаємо, раніше в межах проекту «Українська книжкова поличка» в 

Паризькому Центрі Помпіду з’явилося близько 40 книг англійською та 

французькою мовами про культуру, природу та мистецтво України. В 

Національній бібліотеці Австрії відвідувачі можуть ознайомитися з творами 

Тараса Шевченка, Івана Котляревського та Ліни Костенко, а також з 

літературою про історію нашої держави. У Ризькій центральній бібліотеці 

доступні збірки віршів українських поетів, зокрема Лесі Українки, а також 

книга Сергія Лойка «Аеропорт». У Центральній бібліотеці Гааги (Нідерланди) 

з’явилися дитячі книжки видавництва «А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА». 

 

*** 

06.07.2022 

Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих 

територій України 

https://minre.gov.ua/news/iryna-vereshchuk-vyplaty-vid-derzhavy-vpo-

mayut-otrymuvaty-vchasno 

Ірина Верещук: Виплати від держави ВПО мають отримувати 

вчасно 

Опубліковано 06 Липня 2022 року, о 18:18 

Саме така мета сьогоднішньої наради, що пройшла під головуванням 

Віцепрем’єр-міністра Ірини Верещук. 
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Надходить багато сигналів від переселенців, які змушені місяцями 

очікувати на виплати від держави. Є проблеми й з роботою мобільного 

додатку Дія для ВПО: люди не можуть вчасно зареєструватись, щоб почати 

отримувати виплати. Також, люди часто не знають про можливість отримати 

допомогу від міжнародних організацій. Як результат – сотні тисяч людей 

місяцями залишаються без підтримки. 

До обговорення долучилось широке коло стейкхолдерів: центральна та 

регіональна влада, органи соцзахисту, громадський сектор, міжнародні 

гуманітарні організації. 

«Ставлення до ВПО – це обличчя держави та влади!» - наголосила 

Віцепрем’єрка. Вона закликала спрямувати усі сили, щоб проблеми з 

виплатами були негайно вирішені. 

«Для цього треба усунути недоліки в роботі Дії та налагодити 

фінансування!» - підкреслила Ірина Верещук. 

   

*** 

06.07.2022 

Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих 

територій України 

Віцепрем’єр-міністр Ірина Верещук закликала ВПО у разі проблем 

звертатись на гарячі лінії Мінре 

Опубліковано 06 Липня 2022 року, о 18:28 

Віцепрем'єр Ірина Верещук в ефірі однієї з ранкових телепрограм 

нагадала українцям, що з усіма питаннями стосовно виплат внутрішньо 

переміщеним особам, слід телефонувати на гарячі лінії Мінреінтеграції. 

«На підставі таких дзвінків ми і формуємо свою політику, – пояснила 

вона. – Ми бачимо, що турбує людей і намагаємося полегшити їх життя. 

Дзвоніть, говоріть про свої проблеми, ви не одні, ми допоможемо!», – 

закликала Ірина Верещук. 

Нагадаємо телефони гарячих ліній Мінреінтеграції: 1548 (Цілодобова 

гаряча лінія з кризових питань) та 066-813-62-39 (Уповноважений з питань 

ВПО). 

 

*** 

06.07.2022 

Міністерства охорони здоров'яУкраїни 

https://moz.gov.ua/article/news/ponad-3500-vnutrishno-peremischenih-

medikiv-pracevlashtuvalisja-v-zakladi-ohoroni-zdorovja- 

Понад 3500 внутрішньо переміщених медиків працевлаштувалися в 

заклади охорони здоров'я 

Внаслідок військової агресії росії багато медиків вимушені були 

залишити свої домівки та шукати інші місця для працевлаштування у більш 
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безпечних регіонах України, де вони можуть продовжувати надавати медичні 

послуги.  

Це відбувається з дозволу головного лікаря та військової адміністрації 

залишити ту чи іншу область і переїхати до іншого закладу охорони здоров’я. 

Наразі жодних ускладнень з кадровим забезпеченням у сфері охорони здоров’я 

немає.  

Для того, аби дати можливість медичному працівнику працювати в 

медичних закладах інших регіонів країни, Міністерство охорони здоров’я 

врегулювало норми працевлаштування.  

Зокрема, тимчасове залучення медиків із числа внутрішньо 

переміщених осіб у заклади охорони здоров’я врегульовано наказом2 

Міністерства охорони здоров’я України від 04.03.2022 р. № 414 «Про облік 

та табелювання медичних працівників, які надають медичну допомогу 

поза основним місцем роботи в період воєнного стану на території 

України». 
Станом на сьогодні, можливістю працевлаштуватися в іншому 

медичному закладі вже скористалися 3 536  внутрішньо переміщених 

медичних працівників.  

Серед них: 1 758 лікарів, 1 170 фахівців (медичні сестри/брати, 

акушерки, фельдшери, асистенти фармацевти), 608 технічних працівників.  

Найбільше працевлаштованих медичних працівників, які вимушено 

переїхали до інших регіонів, зареєстровано у Дніпропетровській області – 460, 

Полтавській області – 318 та Львівській області - 312 осіб. 

Найбільша кількість лікарів та інших фахівців у сфері охорони здоров’я 

зареєстровано на Львівщині – 290, на Дніпропетровщині – 155 та на 

Полтавщині  – 125 осіб.  

Найбільше працевлаштованих медичних сестер та інших фахівців у 

сфері охорони здоров’я зареєстровано у Дніпропетровській області – 226, 

Харківській області – 142 та Полтавській області – 139 осіб.  

Збір та узагальнення інформації щодо кадрових потреб у закладах 

охорони здоров’я регіонів МОЗ здійснює через систему MedData.  

Щотижня відповідальні особи закладів охорони здоров’я подають до цієї 

системи оновлену інформацію щодо кількості внутрішньо переміщених 

медиків із розподілом їх за професійними групами (професіонали, фахівці, 

технічні працівники) та формою трудових відносин із закладом охорони 

здоров’я, як-от: 

зараховані на основне місце роботи; 

зараховані за сумісництвом; 

виконують професійні обов’язки поза основним місцем роботи, але 

табелюються за основним місцем роботи. 

                                                           
2 Див.:   https://moz.gov.ua/article/ministry-mandates/nakaz-moz-ukraini-vid-04032022--414-pro-oblik-ta-
tabeljuvannja-medichnih-pracivnikiv-jaki-nadajut-medichnu-dopomogu-poza-osnovnim-miscem-roboti-v-period-
voennogo-stanu-na-teritorii-ukraini- 
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Інформація щодо наявності вакантних місць медичних працівників 

подається закладами охорони здоров’я до департаментів охорони здоров’я 

обласних військових адміністрацій. Ті далі інформують внутрішньо 

переміщених медичних працівників щодо цих вакансій та здійснюють 

загальну координацію процесу їх працевлаштування на території відповідних 

регіонів. 

Важливо, що порядок влаштування на роботу в інший заклад охорони 

здоров’я для внутрішньо переміщених медичних працівників такий самий, 

як і в разі звичайного працевлаштування. Медики подають стандартний пакет 

документів3.  
 

*** 

06.07.2022 

Міністерства охорони здоров'яУкраїни 

https://moz.gov.ua/article/news/jak-ukraincjam-otrimati-medichnu-

dopomogu-v-litvi 

Як українцям отримати медичну допомогу в Литві 

З початку російської агресії Литовська Республіка прийняла понад 50 

тисяч українських вимушених переселенців. Як українці можуть отримати 

медичну допомогу та які медичні преференції є для них у Литві? 

Українці, які отримали тимчасову посвідку на проживання у Литві з 

гуманітарних міркувань, можуть отримувати безоплатну медичну допомогу. 

У реєстраційному центрі особі відразу видадуть реєстраційну картку, де 

буде вказано персональний код електронної історії здоров’я ESI. Цей код 

дозволяє ідентифікувати людину для отримання медичних послуг та ліків за 

рецептом — його слід показувати в медичних закладах та аптеках. 

Для отримання медичних послуг треба відвідати найближчу поліклініку 

або Центральну поліклініку у Вільнюсі (Pylimo g. 3). За медичними послугами 

можна звертатися до медичного закладу муніципалітету, у якому особа 

зареєстрована. Знайти медичну установу можна на сайті (вибрати область і 

натиснути «Medicinos įstaigos») www.lrvalstybe.lt/savivaldybes.  

Українці можуть претендувати на такі медичні послуги: 

послуги швидкої допомоги та охорони здоров'я, 

медичну реабілітацію поранених на війні, 

щеплення від COVID-19 (тел. 1808, з не литовського номера: +370-66-

01-1808). 

Екстрена медична допомога в Литві гарантується усім безоплатно, 

номер виклику – 112. 

Невідкладна допомога також є безоплатною й включає надання першої 

медичної допомоги в закладах охорони здоров’я (з надання амбулаторних 

                                                           
3 Див.:   https://moz.gov.ua/article/for-medical-staff/jaki-dokumenti-potribni-vnutrishno-peremischenim-
medikam--dlja-pracevlashtuvannja-v-inshi-zakladi-ohoroni-zdorov%e2%80%99ja 
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та/або стаціонарних послуг). Для звернення до закладу по невідкладну 

допомогу направлення лікаря не є обов’язковим. 

Шукачам притулку з України Литва забезпечує такі безоплатні 

медичні послуги: 

невідкладна медична допомога, 

огляд і медична допомога під час вагітності, 

медична допомога при пологах, 

інші медичні послуги, ненадання яких може призвести до погіршення 

здоров’я та необхідності невідкладної медичної допомоги, 

реабілітація постраждалих від війни, 

вакцинація проти COVID-19, 

вакцинація дітей за календарем щеплень, 

необхідні ліки за рецептом. 

Пам’ятка про медичне обслуговування у Литві для українців, які 

виїхали у Литву через військові дії Російської Федерації в Україні розміщена 

за посиланням: https://bit.ly/3OPjyV1.  

Люди з діабетом 1 типу можуть отримати безоплатні інструменти для 

лікування (інсулін, голки, смужки для вимірювання рівня глюкози тощо). 

Докладніше за посиланням: https://bit.ly/3bQxNKt.  

Крім того, вимушені переселенці можуть отримати в Литві безоплатну 

стоматологічну допомогу. Це ініціатива приватних клінік у різних містах, які 

добровільно запропонували таку допомогу для українців. Адреси клінік за 

посиланням: https://bit.ly/3OKkKZQ. 

Перелік контактів, за якими українці можуть отримати безоплатну 

психологічну допомогу: https://bit.ly/3Ii0OuI.  

Більше інформації про меддопомогу українцям у Литві читайте за 

посиланням: https://moz.gov.ua/litovska-respublika 

Цей інформаційний матеріал підготовлено за підтримки Агентства 

США з міжнародного розвитку (USAID), наданої від імені народу Сполучених 

Штатів Америки, за підтримки Програми Уряду Великої Британії «Good 

Governance Fund», наданої від імені народу Великої Британії. 

Відповідальність за зміст цього інформаційного матеріалу, який 

необов'язково відображає погляди USAID, Уряду Сполучених Штатів 

Америки, UK aid або Уряду Великої Британії, несе виключно компанія ТОВ 

«Делойт Консалтинг» в рамках контракту №72012118C00001. 

 

*** 

06.07.2022 

Міністерства охорони здоров'яУкраїни 

https://moz.gov.ua/article/news/diti-z-invalidnistju-mozhut-prohoditi-

komisiju-distancijno 

Діти з інвалідністю можуть проходити комісію дистанційно 
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Міністерство охорони здоров’я України раніше повідомляло4, що на 

період дії воєнного стану суттєво спрощено процедуру встановлення та 

продовження інвалідності як для дорослих, так і для дітей.  

Наразі медико-соціальна експертиза проводиться дітям, батьки яких або 

їх законні представники звертаються для встановлення інвалідності за 

направленням лікуючого лікаря до лікарсько-консультативної комісії (ЛКК). 

Після проведення діагностичних, лікувальних і реабілітаційних заходів та за 

наявності відомостей, які підтверджують стійке порушення функцій 

організму, обумовлених захворюваннями, наслідками травм чи вродженими 

вадами, які спричиняють обмеження життєдіяльності ЛКК проводить медико-

соціальну експертизу дітям у віці до 18 років.  

Крім того, визначені показання, які дають право на одержання державної 

соціальної допомоги на дітей з інвалідністю віком до 18 років строком на 2 

роки, на 5 років і до 18 років.  

Після досягнення 18-річного віку ЛКК спрямовує дитину з інвалідністю 

на медико-соціальну експертну комісію відповідного профілю для 

проходження медико-соціальної експертизи. 

Важливо, що на період дії воєнного стану наказом МОЗ № 4965 про 

«Деякі питання надання первинної медичної допомоги в умовах воєнного 

стану» надавачам первинної медичної допомоги доручено забезпечити 

надання первинної медичної допомоги та медичної допомоги пацієнтам у 

невідкладному стані з числа переміщених осіб.  

МОЗ наголошує що підстави вимагати укладання декларації між 

пацієнтом з числа внутрішньо перемішених осіб та лікарем, який направляє 

дитину на ЛКК, відсутні. Тож, надавачі первинної медичної допомоги, до яких 

звернулася внутрішньо переміщена особа, у тому числі батьки дитини, не 

мають права наполягати на необхідності укладання з ними декларацій. 

Крім того, протягом дії воєнного стану та шести місяців після його 

припинення/скасування — відповідно до постанови уряду № 225 6— українці 

мають право звертатися до медико-соціальної експертної комісії (МСЕК) для 

встановлення інвалідності заочно та незалежно від місця проживання чи 

перебування.  

Таким чином, якщо дитина з інвалідністю, якій виповнилось 18 років, не 

може прибути на огляд до медико-соціальної експертної комісії, така комісія 

може приймати рішення про встановлення інвалідності заочно на підставі 

направлення лікарсько-консультативної комісії. 

Крім того, на період дії воєнного стану для отримання соціальних виплат 

особам з інвалідністю проходити повторний огляд для підтвердження 

інвалідності не потрібно, оскільки, згідно з постановою КМУ № 390, термін 

                                                           
4 Див.:    https://moz.gov.ua/article/news/osobam-z-invalidnistju-chi-potribno-prohoditi-povtornij-ogljad-ta-jak-
vidnoviti-medichni-dokumenti-pid-chas-vijni- 
5 Див.:    https://moz.gov.ua/article/ministry-mandates/nakaz-moz-ukraini-vid-17032022--496-dejaki-pitannja-
nadannja-pervinnoi-medichnoi-dopomogi-v-umovah-voennogo-stanu 
6 Див.:   https://www.kmu.gov.ua/npas/deyaki-pitannya-poryadku-provedennya-mediko-socialnoyi-ekspertizi-na-
period-diyi-voyennogo-stanu-na-teritoriyi-ukrayini-225 
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дії інвалідності та індивідуальна програма реабілітації (ІПР) подовжено на 

період дії воєнного стану.  

Діти та дорослі з інвалідністю мають можливість отримувати, 

відповідно до індивідуальної програми реабілітації, без проходження 

повторного огляду ЛКК чи МСЕК: 

соціальні виплати, 

реабілітаційні послуги та допоміжні вироби (милиці, ходунки, крісла 

колісні тощо), 

засоби інконтиненції (памперси, катетери тощо), 

освітні послуги, 

відповідні пільги. 

Строк проходження повторного огляду, який припав на період дії 

воєнного стану на території України, переноситься на строк не пізніше шести 

місяців після його припинення/скасування. 

 

*** 

07.07.2022 

Урядовий портал 

https://www.kmu.gov.ua/news/promova-premier-ministra-ukrainy-denysa-

shmyhalia-na-zasidanni-uriadu-7-7-22 

Промова Прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля на засіданні 

Уряду 

Департамент комунікацій Секретаріату Кабінету Міністрів України, 

опубліковано 07 липня 2022 року о 17:02 

…Конференція в Лугано стала успіхом України для подальшого 

формування сильної коаліції на підтримку нашої держави. Для нас важливо не 

збавляти темп і продовжувати зміни, які посилять нашу оборону та нашу 

країну. Маємо сьогодні низку важливих рішень… 

Крім того, для підтримки регіонів затвердимо постанову, яка 

передбачає компенсацію від Уряду для обласних військових адміністрацій 

на розміщення внутрішньо переміщених осіб. У травні загальна сума 

компенсації за розміщення переселенців склала 137,5 млн грн. Більшу 

частину цих коштів нам допомогли закрити міжнародні донори. Ще 36,5 млн 

грн сьогодні виділить Уряд. Влада на місцях продовжує допомагати нашим 

переселенцям знайти нове житло та роботу, дає їм тимчасовий прихисток, а 

тому для Уряду важливо виділити відповідні кошти, які будуть направлені на 

ці політики… 
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*** 

07.07.2022 

Урядовий портал 

https://www.kmu.gov.ua/news/prohrama-prykhystok-uriad-zatverdyv-

1375-mln-hrn-na-kompensatsiiu-vytrat-za-traven 

Програма «Прихисток»: Уряд затвердив 137,5 млн грн на 

компенсацію витрат за травень 

Міністерство розвитку громад та територій України, опубліковано 07 

липня 2022 року о 17:11 

Понад 36,5 млн грн виділено з резервного фонду державного бюджету 

на часткову компенсацію витрат за травень власникам житла, які 

прихистили вимушених переселенців. Ще близько 101 млн грн буде 

відшкодовано за рахунок донорських коштів. Відповідне рішення було 

прийнято на засіданні Кабінету Міністрів України. Про це повідомив 

Міністр розвитку громад та територій Олексій Чернишов. 

«Прихисти своїх та отримай підтримку держави. Саме так Уряд 

звернувся до громадян в березні. І нас почули. У травні українці прихистили 

339 тис. вимушених переселенців — тих, хто через війну втратив можливість 

жити у своїх власних оселях. Сьогодні на засіданні Уряд затвердив 

компенсацію витрат за тимчасове розміщення ВПО у травні — на суму 137,5 

млн грн. З них близько 100,9 млн грн буде проведено за рахунок коштів 

благодійних об’єднань та міжнародних організацій. Дякую всім, хто 

долучився до програми «Прихисток»! Дякую міжнародним донорам, які 

доєдналися до фінансування цієї важливої соціальної програми», — наголосив 

Олексій Чернишов. 
Зазначимо, що у межах програми «Прихисток» на часткову компенсацію 

комунальних витрат власникам житла за березень-квітень було спрямовано 

понад 109,9 млн грн — близько 53,3 млн грн з резервного фонду державного 

бюджету та 56,6 млн грн донорської допомоги. 

Соціальна програма «Прихисток» діє з ініціативи Уряду. Її мета – 

забезпечити житлом вимушених переселенців, які перемістилися у період 

воєнного стану в безпечніші місця, та допомогти тим українцям, які 

безоплатно їх прихистили.  

Програма діє відповідно до постанови Кабінету Міністрів України № 

333 «Про затвердження Порядку компенсації витрат за тимчасове 

розміщення внутрішньо переміщених осіб, які перемістилися у період 

воєнного стану і не отримують щомісячної адресної допомоги внутрішньо 

переміщеним особам для покриття витрат на проживання, в тому числі 

на оплату житлово-комунальних послуг», яка набрала чинності 22 березня 

2022 року. 
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*** 

07.07.2022 

Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих 

територій України 

https://minre.gov.ua/news/iryna-vereshchuk-namagayemos-do-pochatku-

zymy-dopomogty-ukrayincyam-shcho-vtratyly-zhytlo-0 

Ірина Верещук: Намагаємось до початку зими допомогти українцям, 

що втратили житло через війну 

Опубліковано 07 Липня 2022 року, о 19:54 

…в Кабміні відбулась міжвідомча нарада щодо житла для 

внутрішніх переселенців. Головувала Віцепрем’єр-міністр Ірина Верещук. 

Доповідав заступник Міністра з питань реінтеграції тимчасово 

окупованих територій Павло Козирєв. Брали участь представники інших 

міністерств, міжнародних організацій та громадських інститутів.  

Обговорювали організаційні та фінансові аспекти підготовки місць 

компактного проживання ВПО до осінньо-зимового періоду.  

«Маємо максимально активізувати житлові програми для ВПО, 

використовувати всі можливі стимули, щоб люди допомагали внутрішнім 

переселенцям з житлом», - зауважила Ірина Верещук. 

Учасники наради також закликали міжнародних донорів долучатись до 

фінансування житлових програм для внутрішніх переселенців. 

   

*** 

07.07.2022 

Міністерство соціальної політики України 

https://www.msp.gov.ua/news/22025.html 

Уряд за пропозиціями Мінсоцполітики розширив можливості 

працевлаштування переміщених соціальних працівників та підтримку 

громад у забезпеченні соціальними послугами ВПО 

Марина Лазебна, Міністр соціальної політики України, повідомила, 

що Уряд ухвалив напрацьоване Мінсоцполітики рішення, яке одночасно 

допоможе громадам впоратись з додатковим навантаженням на соціальну 

інфраструктуру внаслідок великої кількості внутрішньо переміщених людей, 

які потребують соціальних послуг, а також розширить можливості 

працевлаштування для соціальних працівників, які перемістились внаслідок 

бойових дій до відносно безпечних регіонів України. 

Зокрема, ухвалене Урядом рішення передбачає можливість для 

надавачів соціальних послуг, включених до Реєстру надавачів та 

отримувачів соціальних послуг: 

• Отримати компенсацію витрат на оплату праці внутрішньо 

переміщених осіб, працевлаштованих на посади фахівців із соціальної роботи, 

соціальних працівників, соціальних робітників, практичних психологів, 

соціального педагога, інших працівників надавачів соціальних послуг 
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(відповідні зміни ухвалені до Постанови Кабінету Міністрів України №331 

від 20.03.2022). 

• Звернутись за компенсацією витрат на облаштування місць для 

переміщених отримувачів соціальних послуг, забезпечення їх продуктами 

харчування, одягом, взуттям, засобами гігієни та предметами першої 

необхідності за рахунок коштів, що надійшли як благодійна допомога на 

гуманітарний рахунок, відкритий Мінсоцполітики в НБУ (відповідні зміни 

ухвалені до Постанови Кабінету Міністрів України №220 від 07.03.2022). 

• Отримати компенсацію за витрати на оплату комунальних послуг під 

час розміщення тимчасово переміщених осіб (відповідно до Постанови 

Кабінету Міністрів України №261 від 11.03.2022). 

Також у випадках евакуації людей, які отримували послуги 

стаціонарного, паліативного догляду або підтриманого проживання у закладах 

державної або комунальної форми власності, до аналогічних закладів у 

відносно безпечних регіонах передбачена можливість передавати кошти між 

місцевими бюджетами для фінансування відповідних послуг. 

«Ми всі розуміємо, що під час дії воєнного стану критично збільшилось 

навантаження на працівників надавачів соціальних послуг громад у відносно 

безпечних регіонах України внаслідок переміщення людей з місць бойових 

дій. 

Зокрема, більше 3,5 тисяч людей, які отримували соціальні послуги у 

стаціонарних умовах в закладах, були евакуйовані до аналогічних закладів, 

розташованих в більш безпечних регіонах. 

А є ще переміщені літні люди та люди з інвалідністю, які не 

перебували у закладах з проживанням, але на сьогодні втратили домівки або 

можливість повернутись додому та потребують догляду. 

Так, під час воєнного стану більше 4 тисяч літніх людей протягом доби 

після звернення, в екстреному порядку, який ми розробили, були влаштовані 

до закладів стаціонарного догляду і отримали дах над головою, їжу, ліки, 

догляд, іноді навіть не маючи при собі документів. 

Більше 9,5 тисяч літніх людей отримали протягом доби після звернення 

послуги з догляду вдома. 

Також потребують додаткової уваги та соціального супроводу 

фахівцями із соціальної роботи, соціальними працівниками багато сімей з 

дітьми, які є внутрішньо переміщеними особами. 

Надання соціальних послуг фінансується з місцевих бюджетів. Але в 

місцевих бюджетах не були передбачені коштів для надання соціальних 

послуг внутрішньо переміщеним особам. Тому ми запропонували 

використати всі можливості навіть в умовах обмежених ресурсів, щоб 

підтримати громади, які прийняли переміщених людей, в наданні соціальних 

послуг за рахунок коштів Державного бюджету та благодійної допомоги, яка 

надходить на офіційні урядові рахунки. 

Але громадам не вистачає не лише коштів. Їм також не вистачає 

підготовленого персоналу для надавачів соціальних послуг. А з іншого боку, 
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ми маємо соціальних працівників, які перемістились з місць бойових дій та 

не мають роботи. 

Саме тому ми запропонували компенсувати надавачам соціальних 

послуг державної або комунальної форми власності витрати на оплату праці 

внутрішньо переміщених осіб, працевлаштованих на посади фахівців із 

соціальної роботи, соціальних працівників, психологів, інших працівників 

надавачів соціальних послуг, на тих самих умовах, як наразі такі витрати 

компенсуються приватним закладам. 

Це одночасно сприятиме зростанню зайнятості серед переміщених 

людей і підтримає громади у забезпечення соціальними послугами 

внутрішньо переміщених осіб та створенні нових робочих місць», - 

прокоментувала Марина Лазебна. 

 

*** 

08.07.2022 

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини 

https://ombudsman.gov.ua/news_details/provedeno-robochu-zustrich-z-

direktorom-poltavskogo-oblasnogo-centru-socialnih-sluzhb-ta-predstavnikami-

gumanitarnoyi-misiyi-go-intersos 

Проведено робочу зустріч з директором Полтавського обласного 

центру соціальних служб та представниками гуманітарної місії                 ГО 

INTERSOS 

Регіональний представник Уповноваженого ВРУ з прав людини 

Владислав Носенко та регіональний координатор взаємодії з громадськістю 

Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини в Полтавській 

області Віра Яковенко провели робочу зустріч з директором Полтавського 

обласного центру соціальних служб Полтавської обласної державної 

адміністрації Світланою Півень та представниками гуманітарної місії ГО 

INTERSOS. 

Під час зустрічі було підбито підсумки співпраці інституцій в другому 

кварталі 2022 року, обговорено механізм подальшої співпраці з питань 

реалізації захисту прав людини, а також проблеми, з якими звертаються 

громадяни до інституції Уповноваженого і потребують відповідної 

переадресації до працівників системи соціальних служб, акцентовано увагу 

на роботі з ВПО, дотриманні прав людей з інвалідністю, попередження 

домашнього насильства. 

Представників гуманітарної місії ГО INTERSOS ознайомили з 

основними напрямами діяльності представництва Уповноваженого ВРУ з прав 

людини в Полтавській області як в сфері попередження порушень прав 

людини так і в освітній діяльності. 

Заплановано проведення інформаційних заходів з питань, що наразі 

мають актуальність для співробітників соціальних служб в Полтавській 

області. 
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*** 

08.07.2022 

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини 

https://ombudsman.gov.ua/news_details/predstavnik-upovnovazhenogo-v-

centralnih-oblastyah-proviv-robochu-zustrich-z-kerivnikom-centru-pidtrimki-

pereselenciv-ya-mariupol 

Представник Уповноваженого в центральних областях провів 

робочу зустріч з керівником центру підтримки переселенців «Я – 

Маріуполь» 

Представник Уповноваженого в центральних областях Валерій 

Ольховий 7 липня провів робочу зустріч з керівником центру підтримки 

переселенців «Я – Маріуполь» Олександром Халявінським. 

У центрі підтримки переселенців надають психологічну, гуманітарну, 

юридичну та соціальну підтримку, а також допомагають з пошуком роботи. 

Окрім цього команда «Я – Маріуполь» відпрацьовує взаємодію з 

різними державними установами, медичними закладами, дитячими і 

молодіжними центрами, громадськими організаціями, у співпраці з якими 

зможуть надавати широкий спектр послуг маріупольцям. 

На сьогодні Вінницька область вже прихистила 2683 переселенців із     м. 

Маріуполя, з яких 1808 проживають у м. Вінниці. 

Під час зустрічі обговорили проблемні питання внутрішньо 

переміщених осіб та домовились про співпрацю щодо координованості зусиль 

задля дотримання їх конституційних прав і свобод. 

 

*** 

08.07.2022 

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини 

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

vpo-upravlinnyami-soczahistu-naselennya-mogiliv-podilskoyi-rva-ta-

hmilnickoyi-rda 

Моніторинг додержання прав ВПО Управліннями соцзахисту 

населення Могилів-Подільської РВА та Хмільницької РДА на Вінниччині 

Регіональним представником Уповноваженого Верховної Ради 

України з прав людини у Вінницькій області Ігорем Олійником здійснено 

дистанційний моніторинг до Управління соціального захисту населення 

Могилів-Подільської районної військової адміністрації та Управління 

соціального захисту населення Хмільницької районної державної 

адміністрації з метою моніторингу додержання прав внутрішньо 

переміщених осіб на соціальний захист в умовах воєнного стану. 

Дистанційним моніторингом встановлено, що з початку запровадження 

в Україні воєнного стану до Хмільницького району перемістилося 18625 осіб, 

з яких 17830 зареєструвалися як внутрішньо переміщені особи (далі-ВПО). 
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Станом на 06.07.2022, в Управлінні за даними Єдиної інформаційної 

бази даних про ВПО у Хмільницькому районі зареєстровано 12717 сімей, в 

тому числі: 8015 – працездатних осіб; 5985 дітей віком до 18 років; 659 – осіб 

з інвалідністю та 5017 особи – пенсіонери. 

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 25.03.2022 

№ 332 «Деякі питання виплати допомоги на проживання внутрішньо 

переміщеним особам» (далі -Постанова), призначено та виплачено допомогу 

17 830  ВПО (з урахуванням дітей). 

З огляду на 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 

в роботі Єдиної інформаційної бази даних ВПО у березні-квітні 2022 року. 

Забезпеченням тимчасовим житлом переміщених осіб здійснюється 

територіальними громадами, в комунальних закладах району станом на 

06.07.2022 року, проживає 241 особа, за проживання 2081 ВПО здійснюється 

компенсаційні виплати за ініціативою «Прихисток». 

У кожній територіальній громаді організовані гуманітарні штаби, ВПО 

забезпечуються продуктами харчування, засобами гігієни, одягом, дитячим 

харчуванням, медикаментами та іншими товарами першої необхідності, за 

даними моніторингу по Хмільницькому району видано близько 168 тонн 

допомоги. 

Під час моніторингу Управління соціального захисту населення 

Могилів-Подільської РВА встановлено, що за даними Єдиної інформаційної 

бази даних про внутрішньо переміщених осіб в Управлінні зареєстровано 

20353 особи. 

Станом на 01.07.2022 року, перебувють 18410 ВПО, в тому числі: 

працездатних осіб -8410 , дітей -7039, 540 осіб з інвалідністю та 2421 особа 

пенсійного віку. 

У зв’язку з поверненням до постійного місця проживання  за заявою осіб 

ухвалено рішення про скасування 702 довідок ВПО. 

Згідно з Постановою до Управління надійшло 8162 заяви про надання 

допомоги на проживання, інформацією щодо заборгованості по грошових 

виплатах ВПО не володіє. 

Станом на 01.07.2022 року, в Управлінні зареєстровано  особи з числа 

учасників АТО/ООС, які мають статус внутрішньо переміщених осіб. 

У кожній територіальній громаді обласною військовою адміністрацією 

організовано надання гуманітарної допомоги ВПО, зокрема: одягу, продуктів 

харчування, засобів гігієни, медикаментів, тощо 

За результатами дистанційного моніторингу готуються звіти та  акти 

реагування. 
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Місцеве самоврядування 
 

04.07.2022 

Запорізька обласна державна адміністрація 

https://www.zoda.gov.ua/news/61844/uryad-stvoriv-posadu-

upovnovazhenogo-z-pitan-vnutrishno-peremishenih-osib.html 

УРЯД СТВОРИВ ПОСАДУ УПОВНОВАЖЕНОГО З ПИТАНЬ 

ВНУТРІШНЬО ПЕРЕМІЩЕНИХ ОСІБ 

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 звертатися на гарячу 

лінію Мінреінтеграції - 1548. 

 

*** 

04.07.2022 

Волинська обласна державна адміністрація 

https://voladm.gov.ua/new/vihidnimi-volin-priynyala-mayzhe-50-

vnutrishno-peremischenih-osib/ 

Вихідними Волинь прийняла майже 50 внутрішньо-переміщених осіб 

Минулі вихідні на Волині прийняли 47 внутрішніх переселенців. 

Загалом за період війни в області розселили 69 тис. 612 вимушено-

евакуйованих осіб з інших регіонів.   

Згідно Єдиної інформаційної бази даних ВПО обліковано 60 тис. 249 

громадян. Це становить 42 тис. 122 сім’ї, у яких 18 тис. 872 – діти. 

Наразі в області можливо додатково розмістити ще понад 4 тисячі осіб 

(приватний сектор, готелі, комунальні заклади, хостели, тощо). Більшість 

місць знаходиться в територіальних громадах, віддалених від обласного 

центру. 

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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*** 

04.07.2022 

Дніпропетровська обласна державна адміністрація 

https://adm.dp.gov.ua/news/za-chas-vijni-do-cnap-dnipropetrovshchini-

zvernulosya-majzhe-202-tis-pereselenciv 

За час війни до ЦНАП Дніпропетровщини звернулося майже 202 тис 

переселенців 

З початку війни до центрів адмінпослуг області звернулося майже           

202 тис переселенців. Здебільшого – за оформленням статусу внутрішньо 

переміщеної особи та допомоги на проживання. Про це повідомив заступник 

голови Дніпропетровської обласної військової адміністрації Іван Начовний. 

«До ЦНАП області звертаються і місцеві, і мешканці сусідніх регіонів. 

Ті, які покинули власні домівки через активні бойові дії та переїхали до наших 

громад. Загалом з початку війни до офісів адмінпослуг звернулося майже 202 

тис переселенців», – зазначив Іван Начовний. 

Він додав: центри адмінпослуг області видали майже 118 тис довідок 

про надання статусу переселенця. А ще зареєстрували понад 83 тис заяв на 

грошову допомогу від держави. 

«Переселенці можуть отримати послуги у 52 ЦНАП області, – сказав 

Іван Начовний. – А ще в центрах адмінпослуг фіксують факти руйнування або 

пошкодження нерухомості внаслідок бойових дій. Там допомагають 

оформити заяву про збитки. Загалом уже зареєстрували понад 270 таких 

повідомлень. І від мешканців, і переселенців».  

Загалом з початку війни центри адмінпослуг Дніпропетровщини надали 

понад 383 тис сервісів. У регіоні працює 161 «точка доступу». Це 62 ЦНАПи, 

21 філія, 78 віддалених робочих місць адміністратора. 

 

*** 

04.07.2022 

Дніпропетровська обласна державна адміністрація 

https://adm.dp.gov.ua/news/tut-nagoduyut-i-dadut-zhitlo-odin-iz-

dniprovskih-shelteriv-uzhe-3-misyaci-prijmaye-pereselenciv 

Тут нагодують і дадуть житло: один із дніпровських шелтерів уже 

3 місяці приймає переселенців 

Один із шелтерів у Дніпрі працює уже три місяці. За цей час там знайшли 

прихисток понад 3 тис людей, які переїхали із охоплених бойовими діями 

регіонів. Родинам переселенців надають житло, забезпечують харчуванням. 

Усе безкоштовно. Таку допомогу організували волонтери. 

У шелтері – декілька кімнат. Там ліжка, постіль. Є вітальня – із великим 

столом, диваном, кріслами, телевізором. Ігрова зона для дитячих розваг. 

Поруч – невеличка їдальня. Окремо – кухня. 
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«Одночасно в шелтері можуть розміститися 240 людей. Одні сім’ї 

влаштовуються на кілька днів, інші оселяються на довше. Живуть стільки, 

скільки мають потребу», – розповів волонтер Микита Шикула. 

Він додав: для дітей влаштовують різні майстер-класи, аби ті не 

нудьгували. Дорослим надають допомогу психологи та психотерапевти. 

«Виїхали з Лисичанська відразу, як почалися обстріли. Вирішили 

влаштувалися поближче – у Дніпрі. Деякі люди не хочуть кидати рідні місця. 

Бояться опинитися на вулиці. Але нам пощастило, що натрапили на такий 

чудовий волонтерський центр», – поділився переселенець Едуард 

Лободзинський. 

Руслана Ляхова приїхала з родиною зі Сватово Луганської області ще 

два місяці тому. Каже, донька закінчувала 10-й клас уже у Дніпрі. Їй виділили 

і окрему кімнату для занять. Чоловік допомагає реєструвати людей, які 

бажають оселитися. 

«Тут дуже добре все організовано. Разом дбаємо про порядок. 

Допомагаємо одне одному. Наш шелтер найкращий, – сказала Руслана 

Ляхова. – Спочатку було незвично – Дніпро велике місто, на відміну від 

нашого. Та тепер освоїлися». 

Телефон шелтера – 098 650 65 33. 

Загалом із початку війни Дніпро прийняло понад 117 тис людей із 

сусідніх регіонів. 

 

*** 

04.07.2022 

Житомирська обласна державна адміністрація 

https://oda.zht.gov.ua/news/uarazom-na-zhytomyrshhyni-perebuvaye-

bilshe-35-tysyach-rodyn-iz-chysla-vnutrishno-peremishhenyh-osib/ 

#UAразом: на Житомирщині перебуває більше 35 тисяч родин із 

числа внутрішньо переміщених осіб 

Про це повідомляє Департамент соціального захисту населення 

Житомирської ОВА. 

Так, на Житомирщині зареєстровано 35627 сімей внутрішньо 

переміщених осіб, серед яких найбільше – у Житомирському районі: 15261 

родина, з яких 217 багатодітних. 

В інших районах області проживає така кількість родин ВПО: 

у Бердичівському районі – 3003 родини, з яких 90 багатодітних; 

у Коростенському районі – 5 528 родин, з яких 62 багатодітні; 

у Новоград-Волинському районі  – 2 747 родин, з яких 59 багатодітних. 

Зокрема у найбільших містах області зареєстровано: 

у м. Бердичеві – 3114 родин, з яких 14 багатодітних; 

у м. Житомирі – 3714 родин, з яких 50 багатодітних; 

у м. Коростені – 474 родини, з яких 8 багатодітних; 

у м. Малині – 1112 родин, з яких 17 багатодітних; 
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у м. Новограді-Волинському – 2161 родина, з яких 8 багатодітних. 

Загалом із початку повномасштабного вторгнення росії на Україну на 

Житомирщині видано довідки 97697 ВПО (за даними сформованої програмою 

звітності). 

 

*** 

04.07.2022 

Закарпатська обласна військова адміністрація 

https://carpathia.gov.ua/news/mizhnarodni-partnery-ova-spriamuvaly-40-

mln-dolariv-na-vyplaty-vymushenym-pereselentsiam 

Міжнародні партнери ОВА спрямували 40 млн доларів на виплати 

вимушеним переселенцям 

опубліковано 04 липня 2022 року о 20:04 

Понад 40 млн доларів іноземні партнери спрямували для більш ніж 200 

тисяч вимушених переселенців, які знайшли прихисток на Закарпатті. 

Йдеться, зокрема, про виплати від УВКБ ООН, Міжнародної 

організації з міграції, Всесвітньої продовольчої програми ООН як 

найбільших донорів та інших фондів, котрі надають фінансову допомогу. Таку 

грошову підтримку в області вже отримали 157 тисяч осіб, у процесі 

опрацювання ще 52 тисячі заявок. 

Про це сьогодні говорили на координаційній нараді під головуванням 

заступника очільника ОВА Петра Добромільського із закордонними 

партнерами. 

За його словами, співробітництво триває за різними напрямками, серед 

яких – програми грошової підтримки, надання гуманітарної, психологічної та 

медичної допомоги, облаштування короткострокового й довгострокового 

житла для ВПО тощо. 

«Ми вдячні організаціям за сприяння. Кожен наш спільний крок 

дозволяє створювати дедалі комфортніші умови для проживання вимушено 

переміщених осіб на Закарпатті. Приємно, що вже є результати, про які 

можемо говорити, але на цьому не зупиняємося», – наголосив Петро 

Добромільський. 

 

 

*** 

04.07.2022 

Закарпатська обласна військова адміністрація 

https://carpathia.gov.ua/news/vid-pochatku-vijni-do-zakarpatskih-medikiv-

zvernulosya-ponad-85-tisyach-vpo 

Від початку війни до закарпатських медиків звернулося понад 85 

тисяч ВПО 
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опубліковано 04 липня 2022 року о 15:30 

Узв’язку зі збільшенням кількості населення через прийом внутрішньо 

переміщених осіб, суттєво зросло навантаження і на систему охорони 

здоров’я Закарпаття. 

Від початку повномасштабної війни станом на 4 липня до закарпатських 

медиків звернулися 85 929 жителів інших областей. Про це повідомив 

перший заступник голови ОВА Мирослав Білецький. 

За його словами, люди найчастіше потребують консультації і допомоги 

сімейних лікарів. Наступними в рейтингу є вузькі спеціалісти (кардіолог, 

ендокринолог тощо), до яких звертаються у разі наявності чи загострення 

хронічних хвороб, а також онкологи. 

«Не можуть обійтися без медичної допомоги і майбутні матусі. Лише в 

Ужгороді мешканки інших областей України з 24 лютого народили 238 

малюків», – зазначив Мирослав Білецький. 

 

*** 

04.07.2022 

Запорізька обласна державна адміністрація 

https://www.zoda.gov.ua/news/61846/u-zaporizkiy-oblasti-prodovzhujut-

dopomagati-pereselentsyam-ta-vidnovljuvati-sistemi-zhittjezabezpechennya.html 

У ЗАПОРІЗЬКІЙ ОБЛАСТІ ПРОДОВЖУЮТЬ ДОПОМАГАТИ 

ПЕРЕСЕЛЕНЦЯМ ТА ВІДНОВЛЮВАТИ СИСТЕМИ 

ЖИТТЄЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

Під час наради очільник Запорізької обласної військової адміністрації 

Олександр Старух разом із керівниками структурних підрозділів та 

головами РДА обговорили нагальні питання регіону… 

Також Олександр Старух нагадав, що на минулому тижні відкрили 

спеціальний центр допомоги переселенців на базі вже існуючих хабів. Його 

поява пов’язана зі збільшенням кількості евакуйованих мешканців із 

Херсонської, Донецької та Запорізької областей та необхідності оперативно 

реагувати на запити людей. Окрім вимушених переселенців обласна влада 

також опікується безпекою мешканців міста Запоріжжя. Наразі 

першочерговим завданням є облаштування укриттів, які будуть створені у 

комунальних закладах обласного центру. 

Департамент культури та інформаційної політики 

 

*** 

04.07.2022 

Івано-Франківська обласна державна адміністрація 

https://www.if.gov.ua/news/misiya-chervonogo-hresta-ukrayini-

doluchitsya-do-proyektu-oblashtuvannya-na-prikarpatti-primishchen-dlya-

dovgotrivalogo-prozhivannya-vnutrishno-peremishchenih-osib 



34 
 

Місія Червоного Хреста України долучиться до проєкту 

облаштування на Прикарпатті приміщень для довготривалого 

проживання внутрішньо переміщених осіб 

Управління інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю 

ОДА 

Про це сьогодні мовилося під час робочої зустрічі голови обласної 

державної адміністрації – начальника обласної військової адміністрації 

Світлани Онищук із представниками Міжнародного Комітету Червоного 

Хреста. У розмові також взяли участь народний депутат Олег Марусяк, 

заступниця голови облдержадміністрації Людмила Сірко та голова Івано-

Франківської обласної організації Товариства Червоного Хреста України 

Валерій Старченко. 

Важливо зазначити, що з початку війни до Прикарпаття з окупованих 

територій та із зон активних бойових дій уже прибули більше 145 тисяч 

українців. На сьогодні 50 тисяч осіб повернулися до місць проживання або 

виїхали за межі області. Майже 70 відсотків внутрішньо переміщених осіб 

проживають у приватному секторі, понад 22 тисячі з таких громадян не 

оплачують проживання завдяки урядовій програмі компенсації за надання 

безкоштовного житла. 

Разом з тим, за словами Людмили Сірко, 5400 переселенців проживають 

у комунальних закладах, у тому числі в гуртожитках закладів професійно-

технічної освіти і вишів. Безпосередньо 3200 з них перебувають у школах і 

дитячих садочках. Оскільки у вересні в навчальних закладах розпочнеться 

навчальний процес, виникла необхідність перемістити людей в інші 

приміщення. Ще однією проблемою, яка потребує вирішення, є пошук місць 

для 270-ти осіб похилого віку-переселенців, які наразі розміщені у медичних 

закладах. 

З огляду на зазначене очільниця області Світлана Онищук звернулася 

до представників МКЧХ з проханням підтримати проєкти, які дозволять 

створити комфортні умови проживання внутрішньо переміщених осіб. 

«Ми зараз активно працюємо з організаціями-донорами для того, щоб 

забрати людей із соціальних об’єктів та шкіл, де з 1 вересня розпочнеться 

навчання, – сказала Світлана Онищук. – Попри те, що дуже багато зроблено, 

ми не очікували на таку велику кількість внутрішньо переміщених людей. 

Вони продовжують евакуюватися до нашої області. Тому зараз докладаємо 

максимальних зусиль, щоб вирішити цю проблему». 

Обласною державною адміністрацією у співпраці з територіальними 

громадами області підготовлено перелік приміщень та об’єктів, в яких, за 

умови проведення ремонтів, реконструкцій чи добудов, можна буде 

розмістити ВПО для тривалого проживання. Під час зустрічі було обговорено 

перспективи облаштування таких місць щодо кожного з представлених 

об’єктів, у тому числі з врахуванням можливості працевлаштування 

переселенців. 
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Як наголошували представники Товариства Червоного Хреста, – 

Бектур Іманкупов, Сімон Флюкігер, Марван Хаміс, Іван Стацюк – програма 

товариства включає перебування і роботу у місцях проживання внутрішньо 

переміщених осіб, охорону здоров’я, гуманітарну допомогу, у тому числі 

продовольчу та грошову. За цими напрямками під час зустрічі було розглянуто 

кілька пропозицій. Серед іншого йшлося й про оздоровлення дітей-

переселенців та дітей, батьки яких загинули на війні. 

 

*** 

04.07.2022 

Івано-Франківська обласна державна адміністрація 

https://www.if.gov.ua/news/svitlana-onishchuk-prikarpatci-vidkrili-dlya-

pereselenciv-ne-lishe-svoyi-domivki-j-sercya-ta-dushi 

Світлана Онищук: Прикарпатці відкрили для переселенців не лише 

свої домівки, а й серця та душі 

Управління інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю 

ОДА 

Днями голова обласної військової адміністрації Світлана Онищук та 

її заступниця Людмила Сірко із робочою поїздкою відвідали Рогатинську 

територіальну громаду, яка від початку повномасштабного вторгнення 

окупаційних військ прийняла майже 3000 переселенців. Наразі у громаді 

проживають понад 1800 людей. Переважна більшість із них знайшли 

прихисток у приватному секторі. Лише майже пів сотні людей мешкають у 

закладах соціальної сфери. 

Керівниця області ознайомилася із умовами, які тут створили для 

внутрішньо переміщених людей, поспілкувалася із Рогатинським міським 

головою Сергієм Насаликом, переселенцями і передала для людей продуктові 

набори, які привезли благочинці ГО «Хазард» та БФ «Підгір’я». 

Варто зазначити, що за підтримки міжнародних партнерів, а також 

місцевих підприємців і жителів старостинських округів у громаді організували 

роботу центру видачі гуманітарної допомоги. Діє він від початку березня. 

Тож, усі потребуючі можуть у будь-який час приходити і отримувати продукти 

харчування, засоби гігієни, одяг. Також тут формують сухпайки для 

військових. За час функціонування центру людям роздали понад 80 тонн 

допомоги. 

Окрім того, у громаді подбали і про організацію харчування внутрішньо 

переміщених людей та відкрили соціальну їдальню. Щоденно тут безоплатно 

харчують від 50 до 70 осіб. 

Спілкуючись із переселенцями, Світлана Онищук почула багато 

теплих слів вдячності за допомогу у прихистку людей на Прикарпатті та 

надання їм всебічної підтримки. 

«Відвідуючи наші громади, я завжди спілкуюся із внутрішньо 

переміщеними людьми, щоб дізнатися про їхні потреби та проблеми, - 
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розповіла очільниця області. - Можу з упевненістю сказати, що прикарпатці 

направду відкрили для переселенців не лише свої домівки, а й серця та душі. 

За це їм щира подяка та шана, адже чужої біди не буває. Переконана, що разом 

ми подолаємо усі труднощі і обов'язково здобудемо перемогу»… 

 

*** 

04.07.2022 

Івано-Франківська обласна державна адміністрація 

https://www.if.gov.ua/news/svitlana-onishchuk-oznajomilasya-iz-

umovami-prozhivannya-pereselenciv-na-rogatinshchini 

Світлана Онищук ознайомилася із умовами проживання 

переселенців на Рогатинщині 

Управління інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю 

ОДА 

Водному із соціальних закладів Рогатинщини сьогодні проживають 

понад два десятки внутрішньо переміщених людей. Для них створили 

комфортні умови перебування, забезпечили усіма необхідними речами, 

медикаментами, засобами гігієни. 

Ознайомитися із умовами проживання людей завітали голова обласної 

військової адміністрації Світлана Онищук та її заступниця Людмила 

Сірко. 

Керівниця області поспілкувалася із переселенцями і передала їм 

продуктові набори від благодійників ГО «Хазард» і БФ «Підгір’я». 

Одна із мешканок даного прихистку розповіла Світлані Онищук власну 

історію порятунку від російських окупантів. Жінка поділилася особистими 

переживаннями через перебування її чоловіка у полоні ворога. 

«У розмовах із людьми, котрі прибули до нас із областей, де ведуться 

бойові дії, я завжди намагаюся дізнатися про їхні проблеми, щоб підтримати 

їх і допомогти, - зазначила очільниця Прикарпаття. - Кожна історія 

порятунку від російських окупантів, яку мені переповідають люди, сповнена 

болю, відчаю і, водночас, віри у нашу перемогу. Сьогодні ми усі мусимо бути 

єдиними, підтримувати один одного і допомагати нашим захисникам. Лише 

так ми переможемо». 

Світлана Онищук зазначила, що з наступного тижня громади, в яких 

проживають ВПО, відвідуватимуть мобільні бригади фахівців, котрі за 

необхідності надаватимуть людям психологічну та юридичну допомоги. 

 

*** 

04.07.2022 

Івано-Франківська обласна державна адміністрація 



37 
 

https://www.if.gov.ua/news/oblasna-vijskova-administraciya-nalagodila-

tisnu-ta-efektivnu-spivpracyu-z-mizhnarodnimi-donorami 

Обласна військова адміністрація налагодила тісну та ефективну 

співпрацю з міжнародними донорами 

Управління інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю 

ОДА 

у будні, і у святкові дні керівники обласної військової адміністрації 

працюють над залученням допомоги від міжнародних донорів для 

якнайефективнішого задоволення нагальних потреб Збройних сил України, 

підрозділів територіальної оброни та наших громадян, які постраждали від 

війни. 

У суботу, 2 липня, заступниця голови обласної державної 

адміністрації Людмила Сірко зустрілася з представниками чеської 

організації «Людина в біді», яка залучена до проєктів та програм у сфері 

гуманітарної допомоги. 

Прикарпаття від 24 лютого, коли на нашу державу віроломно напала 

росія, уже прихистило більше 145 тисяч внутрішньо переміщених осіб. Їм 

надано соціальне житло, постійно здійснюється моніторинг актуальних потреб 

для комфортного перебування. Переселенці регулярно забезпечуються 

продуктами харчування, засобами гігієни, побутовою технікою, ліками. 

Людям похилого віку, особам з інвалідністю надається необхідна медична та 

паліативна допомога. 

Тому створення належних умов перебування цих людей, поповнення 

резерву всього необхідного потребує посиленої уваги органів влади. 

«Обласна військова адміністрація налагодила тісну та ефективну 

співпрацю з організацією «Людина в біді» щодо надання фінансової допомоги 

та забезпечення продуктами харчування внутрішньо переміщених людей, – 

зазначила Людмила Сірко. – Для цього обмінюємося актуальною інформацією 

про потреби у продуктових наборах та оперативно розподіляємо їх 

територіальним громадам області. Сьогодні ми передали майже 500 таких 

наборів Івано-Франківській територіальній громаді, у якій проживає 

найбільша кількість переселенців. А загалом від організації отримали вже 

понад 5000 продуктових наборів. Допомога наших міжнародних партнерів є 

дуже необхідною і вагомою для нас. Тому ми щиро дякуємо представникам 

організації «Людина в біді» і впевнені, що разом нам вдасться перемогти 

ворога. Слава Україні!». 

 

*** 

04.07.2022 

КИЇВСЬКА ОБЛАСНА ВІЙСЬКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ 

https://koda.gov.ua/kyyivshhyni-nadadut-tehnichnu-dopomogu-dlya-

efektyvnishoyi-reyestracziyi-vnutrishno-peremishhenyh-osib/ 
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КИЇВЩИНІ НАДАДУТЬ ТЕХНІЧНУ ДОПОМОГУ ДЛЯ 

ЕФЕКТИВНІШОЇ РЕЄСТРАЦІЇ ВНУТРІШНЬО ПЕРЕМІЩЕНИХ ОСІБ 

…4 липня, заступник Міністра соціальної політики України Віталій 

Музиченко та директор з правових питань благодійного фонду 

«Стабілізейшен Суппорт Сервісез» Валерія Вершиніна презентували 

проєкт «Підтримка спроможності системи соціального захисту населення 

щодо реєстрації внутрішньо переміщених осіб». Участь у заході взяв 

заступник голови Київської обласної військової адміністрації Сергій 

Білецький. 

Над проєктом працювали Мінсоцполітики, благодійний фонд 

«Стабілізейшен Суппорт Сервісез» за підтримки УВКБ ООН. Ініціатива 

спрямована на підтримку та розширення технічних спроможностей управлінь 

соціального захисту. 

Київщина стала однією з областей-учасниць, де проєкт буде 

впроваджений. Відтак для регіону закуплять спеціальне обладнання та 

техніку, щоб створити технологічні робочі місця для пришвидшення 

опрацювань звернень громадян. Окрім цього, ініціатива передбачає 

методологічну підтримку працівників системи соціального захисту населення, 

а також інформаційну та юридичну підтримку переселенців. 

«Частина управлінь соціального захисту, що знаходились на окупованих 

територіях, були знищені та розграбовані. Нам вдалось налагодити роботу 

сфери соціального захисту. Однак, Київщині все одно вкрай необхідна 

оптимізація процесу реєстрації переселенців на нових місцях, покращення та 

збільшення необхідного для цього обладнання. Потрібен і захист серверів від 

кібератак. Тож від імені керівництва Київської обласної військової 

адміністрації висловлюю подяку управлінню Верховного комісара ООН у 

справах біженців за підтримку та розробку проєкта саме на території 

пристоличного регіону», – прокоментував Сергій Білецький. 

Зазначимо, що після звільнення Київська область стала одним із центрів 

прийняття вимушених переселенців. На даний час на обліку перебуває 288 

тис. внутрішньо переміщених осіб. Найбільша з них зареєстрована в 

Білоцерківському районі – понад 70 800, Обухівському районі – 57 894, 

Бучанському районі – 51 058). Здебільшого це люди з Луганської, Донецької, 

Харківської, Миколаївської та Херсонської областей. 

 

*** 

04.07.2022 

КИЇВСЬКА ОБЛАСНА ВІЙСЬКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ 

https://koda.gov.ua/predstavnyky-ispaniyi-ta-kyyivskoyi-ova-obgovoryly-

spilni-kroky-u-vidbudovi-postrazhdalogo-regionu/ 

ПРЕДСТАВНИКИ ІСПАНІЇ ТА КИЇВСЬКОЇ ОВА ОБГОВОРИЛИ 

СПІЛЬНІ КРОКИ У ВІДБУДОВІ ПОСТРАЖДАЛОГО РЕГІОНУ 
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…4 липня, відбулась зустріч заступника голови Київської обласної 

військової адміністрації Миколи Бойка з представниками Посольства 

Королівства Іспанії: Тимчасово повіреним у справах Іспанії в Україні Пабло 

Ган Кесада та радником посольства Іспанії Хав’єр Фуентес Леха. 

Напередодні представники Іспанії відвідали Бучу та Ірпінь, де 

побачили значні руйнування інфраструктури цих міст. На сьогоднішній 

зустрічі представники двох країн спілкувалися щодо партнерства та 

визначення напрямків допомоги у відновленні. Обговорили перспективи 

участі представників Іспанії у відбудові Київщини. Визначили, що механізм 

допомоги має бути прозорим, зрозумілим та ефективним. 

Микола Бойко висловив вдячність Тимчасово повіреному у справах 

Іспанії в Україні Пабло Ган Кесада за підтримку нашої країни в усіх 

напрямках. Зокрема, за допомогу в прихистку українців, які були вимушені 

тимчасово покинути батьківщину. Також він розповів про руйнування 

інфраструктури пристоличного регіону та допомогу, що необхідна для 

відновлення Київської області. 

Тимчасово повірений у справах Королівства Іспанії в Україні Пабло 

Ган Кесада подякував за прийом та пообіцяв отриману інформацію передати 

до центрів прийняття рішень своєї країни. Також він виразив впевненість, що 

не лише Іспанія, а й громадянське суспільство зможе долучитися до 

реконструкції постраждалих українських міст та сіл у конкретних проєктах. 

 

*** 

04.07.2022 

Кіровоградська обласна державна адміністрація 

https://www.kr-admin.gov.ua/start.php?q=News1/Ua/2021/04072201.html 

На Кіровоградщині на тимчасове проживання залишились 82 160 

переселенців 

Радниця голови Кіровоградської ОВА Валентина Кулачко повідомила 

оперативну інформацію щодо внутрішньо переміщених осіб в області. 

За її словами, загалом з 24 лютого 2022 року до обласного штабу 

звернулось 153 226 осіб, наразі в області залишились на тимчасове 

проживання 82 160 внутрішніх переселенців, з них 23 867 – діти. 

«За добу прибули в область 98 громадян. Це мешканці Донецької, 

Дніпропетровської, Запорізької, Луганської, Херсонської, Миколаївської, 

Харківської та Одеської областей. Виїхали з Кіровоградщини – 63 осіб», - 

повідомила посадовиця. 

 

*** 

04.07.2022 

Львівська обласна військова адміністрація 

https://loda.gov.ua/news/33730 
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Львівщина активніше співпрацюватиме з Данією, щоб допомогти 

ВПО 

Департамент міжнародної технічної допомоги та міжнародного 

співробітництва   Департамент соціального захисту населення   Пресслужба 

ОДА 

Начальник Львівської ОВА зустрівся із мером зайнятості та 

інтеграції Копенгагена, віце-президентом Європейського руху Єнс-

Крістіаном Люткеном. 

Зустріч відбулася …4 липня. Очільник області подякував Данії за 

підтримку європейських прагнень України та допомогу в реалізації реформ, 

завдяки яким Україна отримала статус кандидата в члени ЄС… 

Максим Козицький розповів про потреби області, зокрема щодо 

розміщення внутрішньо переміщених осіб. 

«Близько 300 осіб незахищених груп населення ми щоденно розселяємо 

в області. Ми було б вдячні, якби ви допомогли з ремонтом додаткових 

приміщень  для розміщення саме таких людей.  Близько 20 тисяч людей зараз 

перебувають у закладах освіти, нам дуже важливо у вересні розпочати 

навчальний процес і переселити тих ВПО. Якщо ви зможете підтримати нас 

фінансово чи допомогти з будівництвом тимчасових будиночків, то це буде 

дуже цінно також», - зазначив очільник Львівщини. 

Також він наголосив, що в області близько 100 тисяч переселенців 

звернулись по медичну допомогу, тому підтримка у постачанні 

медобладнання є також необхідною.   

Під час зустрічі Максим Козицький зазначив, що 75 тисяч  внутрішньо 

переміщених дітей зараз є офіційно зареєстрованими на Львівщині і важливо, 

щоб ці дітки мали активне дозвілля і були зайнятими. Можливо,  данські 

колеги могли б прийняти цих діток на оздоровлення чи допомогти 

фінансуванням. 

Єнс-Крістіан Люткен подякував за цю мужню боротьбу, яку Україна 

веде не лише за власну територіальну цілісність, але й за розвиток Європи.  

 «Моє завдання було не лише  допомагати переселенцям, але й 

посилювати зв’язки між Данією і Україною.  Ми багато спілкуємось з Послом 

України у Данії і хочемо відкрити Український дім, де буде не лише  

розміщене посольство, але й бізнес-хаб для розвитку економічних та 

культурних зв’язків.  Для нас важливо, що Україна є кандидатом у члени ЄС, 

це означає що ми матимемо набагато сильнішу Європу», - зазначив Єнс-

Крістіан Люткен. 

Він запевнив, що працюватиме, аби Львівщина отримала допомогу у тих 

напрямах,  які озвучив під час зустрічі очільник області. 

 

*** 

04.07.2022 

Львівська обласна військова адміністрація 
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https://loda.gov.ua/news/33741 

Для Львівської обласної бібліотеки для дітей передали комп’ютерну 

техніку 

Департамент з питань культури, національностей та релігій   

Управління з питань цифрового розвитку 

Львівська обласна бібліотека для дітей отримала партію допомоги з 

країн Європи. Отримана комп’ютерна техніка забезпечить ще 5 місць для 

навчання дітей, які не мають такої можливості вдома. 

На базі бібліотеки діє низка навчальних курсів з програмування, 3D-

моделювання та медіаграмотності. Скерована комп’ютерна техніка послужить 

в тому числі і для нового проєкту «Літній ІТ CAMP», який сьогодні 

презентували. Проєкт створений з метою популяризації ІТ-освіти, розвитку 

навичок програмування та підтримки дітей, які під час воєнних дій вимушено 

переїхали на Львівщину. 

Проєкт буде реалізований на базі студії розумного школяра «Lev-IT», що 

успішно діє у бібліотеці протягом 5 років. 

«ІТ навички є надзвичайно важливими у сучасному світі і важливо 

розпочинати знайомство з технікою з дитинства, коли є жага і бажання 

вивчати та опановувати щось нове. У нашій області є багато дітей, які 

змушені були переселитися і через війну втратили доступ до онлайн 

навчання. Ми надзвичайно вдячні нашим французьким партнерам, які 

надали комп'ютерну техніку та усе необхідне приладдя. Впевнений, що це 

допоможе дітям не лише проводити своє дозвілля у цифровому світі, але й 

вивчати нове у проєкті «Літній ІТ CAMP», - сказав заступник начальника 

Львівської обласної військової адміністрації Олександр Кулепін. 

Як розповіла директорка департаменту з питань культури, 

національностей та релігій Львівської ОВА Ірина Гаврилюк, Львівська 

обласна бібліотека для дітей - це приклад бібліотеки, яка йде в ногу з часом  і 

задовольняє потреби сучасного читача… 

Львівська обласна бібліотека для дітей входить в мережу партнерських 

хабів цифрової освіти Міністерства цифрової трансформації України. Хаби 

цифрової освіти — це місця, куди може завітати кожен громадянин, 

безкоштовно отримати доступ до сайту Дія.Цифрова освіта та пройти 

навчання з цифрової грамотності. 

 

*** 

04.07.2022 

Сумська обласна військова адміністрація 

http://sm.gov.ua/ru/arkhiv1/29249-vsesvitniy-den-bizhentsiv-yes-zapustyv-

sayt-z-istoriyamy-ukrayintsiv-shcho-postrazhdaly-vid-viyny.html 

ВСЕСВІТНІЙ ДЕНЬ БІЖЕНЦІВ: ЄС ЗАПУСТИВ САЙТ З 

ІСТОРІЯМИ УКРАЇНЦІВ, ЩО ПОСТРАЖДАЛИ ВІД ВІЙНИ 
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Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну 24 

лютого 2022 року мільйони українців покинули свої домівки й переїхали в 

безпечніші місця всередині країни або за кордоном 

…у Всесвітній день біженців, ми запускаємо спеціальну сторінку 

«Обличчя України (Faces of Ukraine)»7 – візуальну подорож історіями 

українців, які постраждали від війни – біженців, внутрішньо переміщених 

осіб та людей, які залишились у небезпечних районах. На сторінці також 

висвітлено, як ЄС підтримує український народ. 

За даними ООН третина українців була вимушена залишити свої 

домівки після 24 лютого. Понад 7 мільйонів людей виїхали за межі 

України8, а ще 7 мільйонів ‒ стали внутрішньо переміщеними особами9. 

Крім цього, близько 13 мільйонів людей залишились у постраждалих від війни 

районах або не можуть звідти виїхати через загрозу життю, руйнування мостів 

і доріг, а також брак ресурсів та інформації про те, де знайти прихисток. 

«Ще рік тому неможливо було уявити, що через російську агресію 14 

мільйонів осіб покинуть свої домівки у державі на порозі Європейського 

Союзу. Це найбільше переселення людей в Європі з моменту закінчення 

Другої світової війни», – йдеться в заяві10 Єврокомісії напередодні 

Всесвітнього дня біженців. 

ЄС та його держави-члени надали притулок понад 6 мільйонам 

українців, які виїхали з України до сусідніх держав, насамперед Польщі, 

Румунії, Угорщини, Словаччини, а також до Республіки Молдова. Більшість 

тих, хто тікає від війни, – це жінки та діти. 

За матеріалами: https://euneighbourseast.eu/uk/news-and-stories/latest-

news/vsesvitnij-den-bizhencziv-yes-zapustyv-sajt-z-istoriyamy-ukrayincziv-shho-

postrazhdaly-vid-vijny/ 

 

*** 

04.07.2022 

Вінницька міська рада 

https://www.vmr.gov.ua/za-dva-tyzhni-kp-vinnytsiakartservis-obrobylo-

ponad-tysiachu-zaiavok-na-otrymannia-munitsypalnoi-karty-pereselentsiam-

pilhovykam 

За два тижні КП «Вінницякартсервіс» обробило понад тисячу заявок 

на отримання муніципальної карти переселенцям-пільговикам 

Впродовж двох тижнів для оформлення Муніципальної карти 

вінничанина звернулось 1100 переселенців-пільговиків, серед яких 

пенсіонери та люди з інвалідністю. 

                                                           
7 Див.:   https://euneighbourseast.eu/facesofukraine/ 
8 Див.:   https://data.unhcr.org/en/situations/ukraine 
9 Див.:   https://www.unhcr.org/ua/en/internally-displaced-persons 
10 Див.:   https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/statement_22_3803 
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«Наразі ми працюємо над тим, щоб якнайшвидше розглянути всі заявки 

та видати муніципальні карти для пільгових категорій переселенців, – зазначає 

директорка КП «Вінницякарсервіс» Катерина Бабіна. – Для того аби 

пришвидшити процес реєстрації, ми залучаємо мобільні групи, які відвідують 

місця масового проживання внутрішньо-переміщених осіб». 

Оформити муніципальну карту можна у Прозорих офісах за адресами: 

Брацлавська, 85, Космонавтів, 30 та Замостянській, 7. Також по місцю 

масового проживання внутрішньо переміщених осіб буде працювати 

мобільна група. 

Для оформлення Муніципальної картки з собою потрібно мати лише 

оригінали паспорта, ідентифікаційного коду, довідки про тимчасову 

реєстрацію та документу, який підтверджує пільгу (пенсійне посвідчення, 

довідка МСЕК тощо). Вже на місці людині зроблять фото. Як тільки картка 

буде готова, замовнику надійде СМС-повідомлення з адресою місця 

отримання картки. 

 

*** 

04.07.2022 

ДРОГОБИЦЬКА МІСЬКА РАДА 
https://drohobych-

rada.gov.ua/%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b4%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%b2%d0%bd%d0%b8%d0%ba%d0%b8-

%d0%b1%d0%bb%d0%b0%d0%b3%d0%be%d0%b4%d1%96%d0%b9%d0%bd%d0%be%d0%b3%d0%be-

%d1%84%d0%be%d0%bd%d0%b4%d1%83-%d1%88%d0%be%d0%bd/ 

Представники благодійного фонду Шона Пенна завітали до 

Дрогобича та Стебника 

До Дрогобича завітали представники благодійної організації CORE, 

яку заснував відомий актор та режисер Шон Пенн. У Дрогобичі з 

делегацією зустрілися заступник міського голови Андрій Ковч, керівник 

департаменту міського господарства Ростислав Пошивак та керівник КП 

«Управління капітального будівництва» Василь Бохонок. Посадовці 

ознайомили делегацію з ходом будівництва та облаштування житла для 

внутрішньо переміщених осіб. Разом з делегацією посадовці побували на 

будівельних майданчиках у Дрогобичі та Стебнику. Візит представників 

благодійної організації CORE відбувся за сприяння Львівської обласної 

державної адміністрації. 

У міській раді Дрогобича сподіваються на партнерську співпрацю з 

організацією CORE, зокрема у плані залучення інвестицій у будівництво 

житла для ВПО. 

-Ми провели детальну презентацію для наших гостей. Сподіваємося, що 

наші гості допоможуть нам з реалізацією наших задумів, адже ми об’єднані 

навколо однієї мети – допомогти облаштувати гідне житло для наших 

громадян, які через війну опинилися без даху над головою, – прокоментував 

Андрій Ковч. 
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До слова, у березні цього року на Львівщину особисто прибув Шон 

Пенн, який зустрівся з головою ЛОДА Максимом Козицьким. Актор 

наголосив, що їхня організація прагне налагодити партнерські відносини в 

Україні та допомагати внутрішньо переміщеним особам. 

 

*** 

04.07.2022 

ДРОГОБИЦЬКА МІСЬКА РАДА 
https://drohobych-rada.gov.ua/%d0%bc%d0%b0%d1%94%d0%bc%d0%be-

%d0%b7%d1%80%d0%be%d0%b1%d0%b8%d1%82%d0%b8-%d0%b4%d1%80%d0%be%d0%b3%d0%be%d0%b1%d0%b8%d1%87-

%d1%86%d0%b5%d0%bd%d1%82%d1%80%d0%be%d0%bc-%d0%b2%d1%96%d0%b4%d0%b1/ 

«Маємо зробити Дрогобич центром відбудови України», – 

генеральний директор ІТ-компанії Solve.Care Прадіп Гоел 

Новий тиждень у Дрогобичі розпочався з важливих переговорів та 

зміцнення міжнародних партнерських відносин. До міста завітав генеральний 

директор американської компанії Solve.Care Прадіп Гоел, який в часі 

повномасштабної російсько-української війни всіляко підтримує Україну та 

тісно співпрацює з Дрогобицькою громадою. 

Після повномасштабного вторгнення росії на українські землі, 

американська медична ІТ-компанія Solve.Care перевезла свій київський офіс 

на західні терени України. Разом з тим керівництво компанії стало рушієм 

бізнес-волонтерства в нашому регіоні. Представники компанії ретельно 

вивчали потреби в тій чи іншій допомозі, облаштовували притулки для 

внутрішньо переміщених осіб, контролюючи процес їх роботи від А до Я, 

забезпечували людей харчуванням, доставляли необхідні речі, спецзасоби та 

медикаменти для медичних закладів і тд. А ще – щоденно морально 

підтримували Україну та українців. 

Під час понеділкової апаратної наради міський голова Тарас Кучма 

вручив подяку генеральному директору Solve.Care Прадіпу Гоелу, який 

особисто прибув до міста задля переговорів щодо подальшої співпраці з 

нашою громадою. 

-Якби всі люди так цілеспрямовано та чітко допомагали Україні, як це 

робить містер Прадіп, ми могли б зробити набагато більше. Їхня допомога і 

їхня віра в нашу перемогу – безцінні, – наголосив Тарас Кучма. 

Після наради американець, спільно з колегами та представниками 

компанії Solve.Care в Україні поспілкувався з очільником Дрогобицької 

громади та обговорив бачення подальшої співпраці. Координатором зустрічі 

виступила керівниця Дрогобицького ТІЦ Ірина Марків. 

-Сьогодні ми повинні напрацювати чіткий план відбудови житла для 

людей. Дрогобич має стати прикладом відпрацювання цього механізму та 

центром подальшої відбудови України, відбудови тих міст, які були 

зруйновані ворогом. Ми не витрачаємо жодного цента не за призначенням, ми 

працюємо з Вами прозоро і готові робити це надалі, – наголосив Прадіп Гоел. 

Під час розмови мова йшла про напрацювання чіткого бюджету, в якому 

буде зрозуміло частку державного та місцевого фінансування та частку 
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приватного бізнесу. Прадіп Гоел поручився особисто шукати та залучати 

додаткових партнерів у США, які підтримають реалізацію проектів 

будівництва тимчасового житла для внутрішньо переміщених осіб в 

Дрогобичі. 

За словами гостя Дрогобич має ідеальне географічне положення, 

логістику, багаті ресурси та хороший менеджмент. Тому Дрогобич має стати 

центром в процесі відбудови, надавши житло для людей, чиї рідні міста були 

зруйновані чи тимчасово опинились під окупацією. В подальшому модель 

відбудови житла, напрацьована у Дрогобичі, має бути перенесена та 

реалізована в таких містах, як Ізюм, Нова Каховка та інші. 

-Коли я приїхав в Україну, я розумів, що це не на місяць-два, а на роки. 

Але я з Вами настільки, наскільки це буде потрібно. Сьогодні я бачу, що чим 

жорстокішими є дії ворога, тим сильнішим є опір українців. Я пишаюся Вами 

і вірю, що з цієї війни Ви винесете колосальні уроки і станете ще потужнішою 

нацією, – наголошує генеральний директор компанії Solve.Care Прадіп Гоел. 

 

*** 

04.07.2022 

Офіційний сайт Павлоградської міської ради 

https://pavlogradmrada.dp.gov.ua/news/mizhnarodna-gumanitarna-

organizaciya-world-central-kitchen-znovu-u-pavlogradi.html 

Міжнародна гуманітарна організація World Central Kitchen знову у 

Павлограді 

Міжнародна гуманітарна організація World Central Kitchen черговий 

раз приїхала до міста Павлоград для роздачі гуманітарних пакетів для 

внутрішньо переміщених осіб. 
4 липня волонтери з числа внутрішньо перемішених осіб та команда 

WCK видали 1 300 харчових наборів. 

Дякуємо, партнери, за бажання допомагати. 

 

*** 

04.07.2022 

Витвицька громада 

Івано-Франківська область, Калуський район 

https://vytvytska-gromada.gov.ua/news/1656923357/ 

ВПО зможуть отримувати соціальні послуги та виплати навіть у 

разі втрати паспорта 

1 липня Кабінет Міністрів України ухвалив постанову, відповідно до 

якої стати на облік внутрішньо переміщених осіб та почати отримувати 

виплати можна без паспорта. 

Для цього можливо буде використати документи з додатку «Дія», 

зокрема єДокумент, або довідку про те, що особа звернулася за оформленням 

паспорта до Державної міграційної служби. 
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Мета — допомогти людям, які перемістилися із зони бойових дій та 

втратили документи. Державі не слід примушувати людей місяць чи два 

чекати на документи, вони мають одержувати допомогу вже. 

Проект постанови розроблений Мінреінтеграції спільно із 

Мінсоцполітики та ДМС за результатами наради, проведеної 17 червня 2022 

року під головуванням Віце-прем’єр-міністра України — Міністра з питань 

реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірини Верещук. 
Уряд оперативно реагує на потреби людей, які постраждали від 

російської агресії. 

 

*** 

05.07.2022 

Вінницька обласна військова адміністрація 

http://www.vin.gov.ua/news/ostanni-novyny/48422-hromady-

vinnychchyny-otrymaly-cherhovyi-humanitarnyi-vantazh-vid-mizhnarodnoi-

orhanizatsii-z-mihratsii 

Громади Вінниччини отримали черговий гуманітарний вантаж від 

Міжнародної організації з міграції 

Про це повідомила Перший заступник Начальника ОВА Наталя 

Заболотна. 

«Ми забезпечуємо гідні умови проживання внутрішньо переміщених 

осіб. Працюємо над цим щодня спільно IOM Ukraine та нашими партнерами», 

- зауважила посадовиця. 

Завдяки спільній роботі ОВА та партнерів, допомогу отримують не лише 

міста, а й села. 

Нещодавно до сіл Вапнярка та Городків прибули гуманітарні вантажі від 

Міжнародної організації з міграції (МОМ). Допомога включає необхідні 

набори з посудом та засобами гігієни, а також ковдри і матраци для 

внутрішньо переміщених осіб. 
Частина цих речей буде використана на облаштування колективних 

центрів для ВПО, інша – безпосередньо передана вимушеним переселенцям, 

які зараз облаштовують своє тимчасове житло. 

«У складний воєнний час допомагати один одному – це обов’язок 

кожного! Кожна гуманітарна допомога важлива. Тільки своєю силою та 

згуртованістю ми переможемо!» - підкреслила Наталя Заболотна. 

 

*** 

05.07.2022 

Вінницька обласна військова адміністрація 

http://www.vin.gov.ua/news/ostanni-novyny/48412-yak-vidnovyty-medy 

chni-dokumenty-iaki-vtracheno-na-okupovanii-terytorii-pid-chas-viiny 
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Як відновити медичні документи, які втрачено на окупованій 

території під час війни 

Через воєнну 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. 

 

*** 

05.07.2022 

Вінницька обласна військова адміністрація 

http://www.vin.gov.ua/news/ostanni-novyny/48405-za-mynulu-dobu-na-

vinnychchy4647ni-tranzytom-rozmishcheno-73-osoby 

За минулу добу на Вінниччині транзитом розміщено 97 осіб 
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За попередню добу у Вінницькій області транзитом розміщено 97 осіб, з 

них 55 дітей. Біженці перемістились 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 176 268 біженців, з 

них 1 472 – маломобільних та 55 812 дітей. Вільних місць для розміщення 

внутрішньо переміщених осіб – 1 377. 

Станом на 08:30 05.07.2022 органами соціального захисту 184 050 

особам видані довідки про взяття на облік як внутрішньо переміщених 

осіб, з них 7 890 довідок скасовано у зв’язку з поверненням на постійне місце 

проживання. 

 

*** 

05.07.2022 

Вінницька обласна військова адміністрація 

http://www.vin.gov.ua/news/ostanni-novyny/48438-na-vinnychchyni-

pratsiuvatyme-shche-odna-mizhnarodna-orhanizatsiia-likari-svitu 

На Вінниччині працюватиме ще одна міжнародна організація - 

«Лікарі світу» 

В обласній військовій адміністрації обговорили плани запуску нових 

проєктів у Вінницькій області. Один із них - «Лікарі світу». 

За дорученням Начальника ОВА Сергія Борзова, з представниками 

міжнародної організації «Лікарі світу» зустрівся  його заступник Андрій 

Кавунець. 

Мобільні бригади у складі лікаря та психолога надаватимуть медичну і 

психологічну допомогу, виїжджаючи в громади та колективні центри ВПО. 

«Навантаження на медичну систему щодня збільшується,- коментує 

Перший заступник Начальника ОВА Наталя Заболотна. Люди які 

приїхали з міст, де ведуться активні бойові дії, потребують психологічної 

підтримки. Але самі вони не ідуть в лікарню чи в інші організації, тому їм 

допоможуть мобільні бригади. Також «Лікарі світу» надають гуманітарну 

допомогу медичним закладам у вигляді медикаментів та медичного 

обладнання». 

Обласний медичний гуманітарний штаб військової адміністрації 
також щоденно передає медикаменти та засоби медичного призначення 

лікарням, але є такі позиції, які неможливо забезпечити самостійно у великих 

кількостях. 

«Отже, будемо разом працювати над потребами закладів охорони 

здоров'я області та шукати варіанти вирішення цих питань»,- зазначила 

Наталя Заболотна. 
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*** 

05.07.2022 

Волинська обласна державна адміністрація 

https://voladm.gov.ua/new/4-lipnya-v-oblasti-rozselili-mayzhe-90-

vnutrishnih-pereselenciv/ 

4 липня в області розселили майже 90 внутрішніх переселенців 

4 липня на Волині знайшли прихисток 82 внутрішньо-переміщені 

особи. Загалом з початку війни в області прийняли 69 тис. 693 внутрішні 

переселенці. Усіх – забезпечили необхідними речами. 

На Волині уже видано 60 тис. 249 довідок ВПО. Зокрема, обліковано 42 

тис. 122 сімей, у яких 18 тис. 872 – діти. 

Наразі в області можливо додатково розмістити ще понад 4 тисячі осіб. 

Також, 40 тисяч місць зарезервовано для можливої евакуації. 

Нагадуємо, що при департаменті соціального захисту населення ОВА 

працює цілодобово гаряча лінія при для розміщення переміщених осіб. 

Телефон: 066 65 709 15. 

Допомагаємо та перемагаємо! 

 

*** 

05.07.2022 

Дніпропетровська обласна державна адміністрація 

https://adm.dp.gov.ua/news/u-shirokivskij-gromadi-zbirayut-zerno-ta-

dopomagayut-pereselencyam 

У Широківській громаді збирають зерно та допомагають 

переселенцям 

У Широківській громаді, яка межує з Херсонщиною, ситуація 

контрольована. Попри ворожі обстріли, працюють медзаклади, магазини й 

аптеки. Аграрії почали збирати озимі. Про це стало відомо під час брифінгу у 

Дніпропетровській обласній військовій адміністрації.  

… розповіла заступниця голови Широківської громади Вікторія 

Лаврова… 

У громаді прийняли майже 350 переселенців. Їм допомагають з житлом 

та продуктами харчування. 

«Більшість мешканців, які виїхали на початку війни, повернулися до 

громади, – додала заступниця голови Широківської громади. – У нас дуже 

потужний волонтерський рух, багато небайдужих. Усі готові допомагати»… 

 

*** 

05.07.2022 

Запорізька обласна державна адміністрація 
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https://www.zoda.gov.ua/news/61863/zaporizkiy-kray-vzhe-pyatiy-misyats-

priymaje-ljudey-z-okupovanih-pivdnya-ta-shodu-ukrajini..html 

ЗАПОРІЗЬКИЙ КРАЙ ВЖЕ П'ЯТИЙ МІСЯЦЬ ПРИЙМАЄ ЛЮДЕЙ 

З ОКУПОВАНИХ ПІВДНЯ ТА СХОДУ УКРАЇНИ. 

 
 

Про підсумки роботи логістичного хабу говорили сьогодні на нараді, що 

пройшла  під головуванням начальника Запорізької обласної військової 

адміністрації Олександра Старуха. 

Так, від початку повномасштабного воєнного вторгнення російської 

федерації на територію нашої держави до Запоріжжя у пошуках прихистку 

прибуло 231 183 особи. Серед них нову домівку вимушено шукають 116 720 

дорослих  та 42456 діточок. Трохи більше 72 тисяч осіб з різних причин не 

проходили реєстрацію після прибуття в обласний центр. 

Усього за червень до міста Запоріжжя вдалось евакуювати 35 283 особи, 

серед яких не лише мешканці Запорізького регіону, а й сусідніх Херсонської  

та Донецької областей. Так з Херсонської області вдалось евакуювати 6 059 

осіб, з Донецької - 696 осіб. Конкретно з Маріуполя вдалось вивезти 1 715 

людей. Загальна кількість вимушених переселенців з інших регіонів - 3 278 

осіб. 

Що стосується виїзду мешканців Запорізької області, евакуація 

проводиться по всіх районах. За період червня вдалося вивезти з Пологівського 
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району - 3 033 особи, з Василівського - 2 809, з Мелітопольського - 2 111, з 

Бердянського - 1 641 та 589 осіб із Запорізького району. 

Обласний центр продовжує бути тимчасовим прихистком та приймати 

вимушених переселенців з усіх гарячих точок України. Для цього на території 

Запоріжжя створюють спеціальні центри допомоги для всіх, хто постраждав в 

результаті нахабних та ганебних дій представників російської федерації. Тут 

люди мають можливість отримати усе необхідне, зареєструватися та 

вирушити далі, у більш спокійні місця. 

Департамент культури та інформаційної політики 

 

*** 

05.07.2022 

Івано-Франківська обласна державна адміністрація 

https://www.if.gov.ua/news/liudmyla-sirko-zustrilasia-z-predstavnykamy-

mizhnarodnoi-orhanizatsii-z-mihratsii-shchodo-oblashtuvannia-mists-

perebuvannia-dlia-vymushenykh-pereselentsiv 

Людмила Сірко зустрілася з представниками Міжнародної 

організації з міграції щодо облаштування місць перебування для 

вимушених переселенців 

Управління інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю 

ОДА 

Як уже повідомлялося, одним із важливих напрямків роботи обласної 

державної адміністрації залишається забезпечення проживання внутрішньо 

переміщених людей, які прибули на Івано-Франківщину, місцями 

довготривалого перебування, позаяк значна кількість із них проживають на 

цей час у школах, дитячих садочках, гуртожитках навчальних закладів, де у 

вересні розпочнеться навчальний процес. Влаштування у спеціальні заклади із 

наданням паліативної та хоспісної допомоги потребує й частина переселенців 

похилого віку. 

Відповідно триває робота з міжнародними організаціями-донорами, які 

готові фінансувати ремонт чи реконструкцію об’єктів соціальної 

інфраструктури, куди можна поселити людей. 

…заступник голови обласної державної адміністрації Людмила 

Сірко зустрілася з представниками однієї з них – Міжнародної організації з 

міграції (МОМ). 

Вона повідомила, що облдержадміністрацією зібрано інформацію про 

33 об’єкти у територіальних громадах області, до яких будуть переселені ВПО. 

Щодо кожного з цих приміщень визначена фінансова потреба в коштах для 

створення ліжко-місць. В основному йдеться про внутрішні ремонти, ремонти 

котелень, придбання сантехніки, облаштування санвузлів, душових, 

встановлення бойлерів, тощо. 

«Якщо буде визначено, які організації будуть залучені до ремонту того 

чи іншого об’єкта, ми будемо спільно виїжджати у громади та визначати об’єм 
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робіт і виконавців. І, звичайно, укладати меморандум про поселення в 

подальшому в обраних приміщеннях цільової категорії переселенців», – 

окреслила алгоритм роботи Людмила Сірко. 

Варто додати, що робоча група МОМ уже оглянула низку приміщень у 

громадах області та підготувала свої пропозиції. 

Щодо можливості облаштування житлових приміщень, то у них 

відбулася предметна розмова з фахівцями облдержадміністрації. 

 

*** 

05.07.2022 

Івано-Франківська обласна державна адміністрація 

https://www.if.gov.ua/news/spilni-dii-oblasnoi-viiskovoi-administratsii-ta-

mizhnarodnykh-donoriv-dozvoliat-vyrishyty-aktualni-problemy-vnutrishno-

peremishchenykh-liudei 

Спільні дії обласної військової адміністрації та міжнародних донорів 

дозволять вирішити актуальні проблеми внутрішньо переміщених людей 

Управління інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю 

ОДА 

…в обласній державній адміністрації відбулася чергова 

координаційна онлайн-зустріч гуманітарних партнерів, які  співпрацюють з  

обласною військовою адміністрацією щодо надання допомоги  внутрішньо 

переміщеним особам та регіонам нашої держави, що постраждали від 

активних бойових дій.   

У заході взяли участь заступниця голови обласної державної  

адміністрації Людмила Сірко, керівники  управлінь та департаментів 

ОДА, гуманітарні партнери, які  предметно працюють на Прикарпатті задля 

вирішення гуманітарних проблем  - OCHA  Ukraine, Український Червоний 

Хрест, Карітас Івано-Франківськ, Благодійний фонд «Рокада»,  «Люди в 

біді» (Чехія), ГО Молодіжна організація «СТАН», «Лікарі без кордонів», 

МОМ тощо.     

Від імені голови ОВА Світлани Онищук  Людмила Сірко  привітала 

присутніх та подякувала за допомогу міжнародним партнерам, які не 

залишають нас наодинці з проблемами та надають продукти, медикаменти, 

техніку та інші гуманітарні вантажі.  

Вона розповіла про роботу обласної військової адміністрації щодо  

забезпечення гуманітарних потреб внутрішньо переміщених людей на 

Прикарпатті,  поточну ситуацію в області та  актуальні потреби ВПО. 

«Найбільш нагальною проблемою на даний момент є  забезпечення 

житлом  ВПО, які перебуватимуть у нас впродовж довготривалого терміну, - 

зазначила посадовиця. – Станом на сьогодні  140 206 осіб мають статус ВПО. 

Понад 93 тисячі із них проживають у приватному секторі. Однак 5400 осіб 

знайшли прихисток у закладах загальної середньої освіти та гуртожитках  

закладів профтехосвіти і вузів. Органи влади визначили 33 об’єкти, куди 
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планується перемістити цих людей до початку нового навчального року. Але 

ще майже півтори тисячі осіб  не мають місць для переселення. Тому 

просимо вашого сприяння і допомоги у ремонті приміщень  або наданні 

фінансової допомоги для компенсації оплати за оренду приватного житла». 

За словами Людмили Сірко, також міжнародні донори могли б 

долучитися до  проведення оздоровчої кампанії дітей ВПО  та полеглих на 

фронті,  організації туристичних промотурів  та  облаштування місць для 

паліативних хворих.   

У ході  зустрічі представники OCHA Ukraine та гуманітарні партнери    

розповіли про свою діяльність, актуалізували пріоритетні сектори роботи та 

досягли домовленості щодо координації  дій з ОВА та ОТГ щодо надання 

благодійної  допомоги. 

 

*** 

05.07.2022 

Львівська обласна військова адміністрація 

https://loda.gov.ua/news/33828 

Громадам компенсували витрати на енергоносії за прихисток 

тимчасово переміщених осіб 

Дотація з державного бюджету за березень склала майже 70 млн грн. 

З початком військової агресії росії багато мешканців Сходу, Півдня та й 

інших територій України були вимушені покинути свої домівки. Значна 

частина таких мешканців виїхали за кордон, а інша зупинились у містах і селах 

Львівщини та інших областей. Для їх розселення були задіяні як приватні 

будинки (квартири) так і приміщення бюджетних установ (школи, садочки, 

інтернати, гуртожитки та інші заклади). 

З метою відшкодування додаткових витрат за спожиті енергоносії і 

комунальні послуги, Кабінет Міністрів України  постановою від 11 березня 

2022 року № 261 передбачив громадам, що приймають тимчасово 

перемішених осіб, можливість отримання відповідної компенсації. 

Сьогодні на виконання рішення Уряду, Львівщині для компенсації 

витрат на оплату комунальних послуг спожитих бюджетними установами в 

березні 2022 року, перерахована дотація з державного бюджету в сумі        66,9 

млн гривень. Відповідно до вимог постанови № 261, вказана дотація буде 

розподілена та спрямована головним розпорядникам коштів обласного 

бюджету та бюджетам територіальних громад упродовж 5 днів.  

Під час військового стану виплата дотації передбачається щомісячно 

 

*** 

05.07.2022 

Львівська обласна військова адміністрація 

https://loda.gov.ua/news/33826 
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Понад 450 дітей із числа ВПО направили на відпочинок на 

Закарпаття 

Департамент освіти і науки 

Це діти-сироти та діти з особливими освітніми потребами. 

Департамент освіти і науки ЛОВА скерував на відпочинок та 

реабілітацію більш як 450 дітей із «гарячих» точок України. Відповідне 

розпорядження видав голова Львівської обласної військової адміністрації 

Максим Козицький. 

Це діти, які з початком активних бойових дій знайшли прихисток на 

Львівщині, до того вони проживали в Київській, Миколаївській, Донецькій, 

Луганській областях, у Харкові та Запоріжжі. Гостей прийняв навчально-

реабілітаційний комплекс "Тиса", що знаходиться в Рахівському районі 

Закарпатської області. Через селище протікають дві річки, які впадають у ріку 

Тиса, а сам заклад знаходиться в мальовничій місцевості – у підніжжі Говерли. 

Діти проживають у комфортних умовах, забезпечені харчуванням та всім 

необхідним для оздоровлення. 

Програма літнього відпочинку наповнена цікавими розвагами та 

активностями. По гірських околицях селища пролягають пішохідні маршрути, 

можна вирушити у подорож Свидовецьким хребтом або до місця, де бере 

початок річка Тиса. Діти вже побували на гірському озері Герешаска. 

Оздоровлення дітей відбувається за Програмою розвитку освіти 

Львівщини. 

 

 

 

 

 

*** 

05.07.2022 

Полтавська обласна військова адміністрація 

https://www.adm-pl.gov.ua/news/u-poltavi-bezkoshtovno-vakcinuvali-

tvarin-vimushenih-pereselenciv 

У Полтаві безкоштовно вакцинували тварин вимушених 

переселенців 

Лікарі Полтавської обласної державної лікарні ветеринарної медицини 

безкоштовно вакцинують тварин вимушених переселенців. 

Протягом тижня – з 27 червня – по 1 липня спеціалісти побували у всіх 

районах обласного центру. Вже вакцинували хвостиків проти сказу у 

Подільському, Шевченківському районі. 1 липня об’їхали місця перебування 

тимчасово переміщених осіб у Київському районі. 
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Віталій Манойло, лікар ветеринарної медицини Полтавської 

обласної державної лікарні ветеринарної медицини говорить, що подібна 

ідея – важлива: таким чином ми не допускаємо спалахів захворювання тварин 

на сказ у Полтаві, а з іншого боку – підтримуємо людей, які змушені були 

виїхати з рідної домівки через війну. 

«За тиждень в усіх навчальних закладах, де нині живуть переселенці, 

було вакциновано до 100 тварини», – розповів Віталій Манойло. 

ГУ Держпродспоживслужби Полтавської області 

 

*** 

05.07.2022 

Рівненська обласна державна адміністрація 

https://www.rv.gov.ua/news/42-medyky-z-luhanskoho-onkolohichnoho-

dyspanseru-pratsiuiut-u-sarnakh 

42 медики з Луганського онкологічного диспансеру працюють у 

Сарнах 

опубліковано 05 липня 2022 року о 17:14 

Саме на базі районної лікарні розмістили потужності медзакладу.   

Там вже приймають пацієнтів, закупають нове обладнання та 

зустрічають людей. Як розповідають у Луганській ОВА, медпрацівники до 

останнього працювали у Кремінній, а 18 квітня їм вдалося виїхати з 

окупованого міста. На жаль, врятувати обладнання не змогли, проте із собою 

забрали препарати для хіміотерапії. 

«Загалом в містах Луганщини не залишилося жодної вцілілої лікарні. 

Обладнання росіяни вивозять в бік рф. В онкологічному диспансері 

працювали 117 осіб. Зараз поки що 42. Вони приймають і місцевих жителів, і 

переселенців», - зазначила заступниця начальника ОВА Катерина 

Безгинська. 

У Сарнах Луганський обласний клінічний онкологічний диспансер 

продовжує проводити хіміотерапевтичне лікування хворих та хірургічне 

втручання.  

Там можуть лікуватися хворі зі злоякісними та доброякісними 

новоутвореннями, передпухлинними та фоновими захворюваннями. Також у 

закладі надають консультативну амбулаторну допомогу. 

Лікарі, які працювали у Кремінній, переїхали до Сарн. Спочатку їх 

розмістили у готелі, а зараз допомагають шукати житло. Цьому, як й 

вирішенню питань, що виникають в організації медичної допомоги, сприяє 

місцева влада, яка зацікавлена у фаховому медичному персоналі. 

 

*** 

05.07.2022 

Сумська обласна військова адміністрація 
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http://sm.gov.ua/ru/arkhiv1/29267-dlya-vymushenykh-pereselentsiv-na-

sumshchyni-prydbano-12-kvartyr.html 

ДЛЯ ВИМУШЕНИХ ПЕРЕСЕЛЕНЦІВ НА СУМЩИНІ ПРИДБАНО 

12 КВАРТИР 

Держмолодьжитло в Сумській області закупило перші 12 квартир для 

вимушено переселених осіб, які мають потребу у житлі. Квартири будуть 

надані багатодітним сім’ям в оренду за 1 гривню 

Про ще один фінансовий механізм державної допомоги в умовах війни 

детальніше розповів заступник керівника обласної військової адміністрації 

Олег КЛИМЕНЧУКОВ під час брифінгу для журналістів. 

«Це буде дієва підтримка для даної категорії осіб. Так, регіональною 

філією Державного фонду сприяння молодіжному житловому будівництву 
вже закуплено 10 квартир у Сумах та 2 – у Ромнах. При цьому житло має 

пристойну квадратуру, повністю опоряджене, з мінімальним набором техніки, 

меблів, тобто повністю готове для заїзду орендарів. На придбання квартир 

використано 19 мільйонів гривень з державного бюджету», – наголосив він. 

Планується, що вже за місяць перші сім’ї зможуть заселитися у 

квартири, сплачуючи лише за комунальні послуги. 

 

*** 

05.07.2022 

Тернопільська обласна військова адміністрація 

https://oda.te.gov.ua/news/vidnovleno-nadannia-ipotechnykh-kredytiv-

dlia-prydbannia-zhytla-vnutrishno-peremishchenym-osobam 

Відновлено надання іпотечних кредитів для придбання житла 

внутрішньо переміщеним особам 

Державною спеціалізованою фінансовою установою „Державний 

фонд сприяння молодіжному житловому будівництву” з 04 липня 2022 року 

відновлюється робота з надання пільгового іпотечного кредитування 

внутрішньо переміщених осіб за рахунок коштів гранту, наданих 

Кредитною установою для відбудови (KfW), затверджені постановою 

Кабінету Міністрів України від 28.04.2021 р. №45111. 

Іпотечний кредит надається на термін до 20 років, але не більше ніж до 

досягнення позичальником пенсійного віку, для придбання житла. Право на 

отримання кредиту мають особи, на яких поширюється дія Закону України 

“Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб”. 

Внутрішньо переміщені особи можуть отримати кредит за умови: 

1) відсутності у ВПО та у членів сім’ї ВПО на праві власності житлової 

площі (крім житлової нерухомості, що розташована на території, визначеній 

тимчасово окупованою територією відповідно до Закону України “Про 

забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово 

окупованій території України”); 

                                                           
11 Див.:   https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/451-2021-%D0%BF#Text 
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2) підтвердження своєї платоспроможності; 

3) відсоткова ставка за користування кредитом – 3% річних, на період дії 

кредитного договору; 

4) можливість внесення першого внеску в розмірі не менше 6 відсотків 

вартості житла та кошти за площу та вартість житла, що перевищує 

нормативну в разі її наявності. 

Завдяки цій програмі та відповідно до умов Порядку пільгового 

іпотечного кредитування, за рахунок коштів гранту, з червня 2021 року в 

області вже покращили умови проживання три сім’ї внутрішньо 

переміщених осіб. 

Внутрішньо переміщені особи, які виявлять бажання щодо участі в 

даній програмі, можуть зареєструватися через сайт Держмолодьжитла, або 

з допомогою порталу ДІЯ. Спостерігати за актуальними новинами можна 

зайшовши на вебсайті https://tr.molod-kredit.gov.ua/ 

 

*** 

05.07.2022 

Хустська районна військова адміністрація 

Закарпатська область 

https://khust-rda.gov.ua/news/1657008958/ 

Від початку війни до закарпатських медиків звернулося понад 85 

тисяч ВПО 

У зв’язку зі збільшенням кількості населення через прийом внутрішньо 

переміщених осіб, суттєво зросло навантаження і на систему охорони 

здоров’я Закарпаття. 

Від початку повномасштабної війни станом на 4 липня до закарпатських 

медиків звернулися 85 929 жителів інших областей. Про це повідомив перший 

заступник голови ОВА Мирослав Білецький. 

За його словами, люди найчастіше потребують консультації і допомоги 

сімейних лікарів. Наступними в рейтингу є вузькі спеціалісти (кардіолог, 

ендокринолог тощо), до яких звертаються у разі наявності чи загострення 

хронічних хвороб, а також онкологи. 

«Не можуть обійтися без медичної допомоги і майбутні матусі. Лише в 

Ужгороді мешканки інших областей України з 24 лютого народили 238 

малюків», – зазначив Мирослав Білецький. 

 

*** 

05.07.2022 

Бориславська міська рада 

https://boryslavrada.gov.ua/blahodiinyi-fond-karitas-boryslav-pidpysav-

memorandum-pro-spivpratsiu-z-boryslavskoiu-miskoiu-radoiu-2/ 



58 
 

Благодійний фонд “Карітас-Борислав” підписав Меморандум про 

співпрацю з Бориславською міською радою 

У вирі теперішніх подій практично всі організації, фонди та й загалом 

всі українці об’єдналися навколо спільної нашої мети — заради допомоги 

нашим захисникам та тим, хто втратив своє житло через війну. 

Одними з таких є місцевий Благодійний фонд “Карітас-Борислав”, 

який був заснований у 2014 році зборами парафії храму святої Анни.             … 

5 липня, “Карітас-Борислав” підписав Меморандум про співпрацю з 

Бориславською міською радою. 

Слід сказати, що за час існування Фонд безкорисливо допомагає тим, 

хто цього потребує, надає матеріальну та фінансову допомогу та безплатні 

послуги людям, які потребують захисту. А вже п’ятий місяць поспіль вони 

опікуються ще й внутрішньо переміщеними особами. Тож мета підписання 

Меморандуму — розвиток співробітництва у питаннях забезпечення 

соціальної допомоги та підтримки найбільш потребуючого населення 

територіальної громади, зокрема й внутрішньо переміщених осіб. Цей 

офіційний документ дозволить залучати більш потужних донорів у діяльності 

Благодійної організації й дозволить розвинути ширші можливості у майбутніх 

співпрацях. 

Разом наповнюватимемо скарбничку добрих справ і допомагатимемо 

тим, кому це справді необхідно! 

 

*** 

05.07.2022 

ДРОГОБИЦЬКА МІСЬКА РАДА 
https://drohobych-rada.gov.ua/12-%d0%bb%d0%b8%d0%bf%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%81%d1%82%d0%b0%d1%80%d1%82%d1%83%d1%94-%d1%85-

%d0%bc%d1%96%d0%b6%d0%bd%d0%b0%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%bd/ 

На отримання тимчасового житла у Дрогобицькій громаді 

претендує вже 27 внутрішньо переміщених сімей 

Департамент міського господарства Дрогобицької міської ради 
сформував рейтинговий список внутрішньо переміщених осіб, які 

претендують на отримання тимчасового житла у Дрогобицькій громаді. 

Станом на 1 липня у рейтингу перебуває 27 сімей. Черга оновлюватиметься 

щотижня, відповідно до поступлення нових заяв від ВПО. 

Нагадаємо, раніше виконавчим комітетом Дрогобицької міської ради 

було затверджено Порядок та черговість формування житла для 

тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб. 

Рішення було прийняте на основі Постанови Кабінету Міністрів №495 

від 29 квітня 2022 року. 

За час повномасштабної російсько-української війни, Дрогобицька 

громада надала прихисток понад двадцяти тисячам вимушених 

переселенців. Станом на сьогоднішній день в громаді залишається проживати 
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більше дванадцяти тисяч осіб, які мають офіційний статус ВПО та 

знаходяться на обліку в управлінні соціального захисту населення. 

Відповідно до затвердженої Постанови проводиться прийом заяв від 

внутрішньо переміщених осіб, які претендують на отримання тимчасового 

житла у Дрогобицькій громаді. 

Пріоритетність надання внутрішньо переміщеним особам житлових 

приміщень із фонду визначається за кількістю балів, що набирає кожна 

особа/сім’я, за затвердженою системою нарахування балів. 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 зруйноване або стало 

непридатним для проживання внаслідок збройної агресії російської федерації. 

Станом на 1 липня у рейтинговому списку є 27 претендентів на 

отримання тимчасового житла у Дрогобицькій громаді. Заяви продовжують 

поступати, тож чергу оновлюватимуть щотижня. 

Ознайомитись з рейтинговим списком претендентів можна за 

посиланням https://cutt.ly/0K63ErE12 . 

Нагадаємо, – робота над формуванням фонду житла для внутрішньо 

переміщених осіб у Дрогобицькій громаді ведеться вже тривалий час. Задля 

цього акумульовано наявні ресурси та розпочато роботу в декількох 

напрямках: проводиться ремонт наявних приміщень гуртожитків та передача 

їх в комунальну власність, а також ведеться будівництво перших модульно-

каркасних будиночків, які в перспективі мають стати складовою окремого 

мікрорайону для вимушених переселенців. 

Детальніше ознайомитись з критеріями та подати заяву можна в 

Департаменті міського господарства, на вулиці Трускавецькій 4, – в 

кабінеті №8. 

 

*** 

05.07.2022 

Черкаси 

Офіційний портал міської ради, 

міського голови, виконавчого комітету 

http://chmr.gov.ua/ua/newsread.php?view=21340&s=1&s1=65 

У Черкасах вже працюють 24 дитячих садочка 

Зараз тут перебувають майже 2 тисячі маленьких містян, батьки яких 

працюють на підприємствах критичної інфраструктури. Серед них – 120 дітей 
                                                           
12 Див.:   https://opendata.drohobych-
rada.gov.ua/dataset/%D1%80%D0%B5%D0%B9%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0
%B9-%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA-%D0%B2%D0%B7%D1%8F%D1%82%D0%B8%D1%85-
%D0%BD%D0%B0-%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BA-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-
%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F-
%D1%82%D0%B8%D0%BC%D1%87%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE-
%D0%B6%D0%B8%D1%82%D0%BB%D0%B0-%D0%B2%D0%BF%D0%BE 
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з родин переселенців. Про це інформує департамент освіти та 

гуманітарної політики. 

Працюють садочки з 8:00 до 17:00, вихованців старших груп тричі на 

день харчують. 

Також у 18 садочках міста відновили прийом дітей ясельного віку до 

адаптаційних груп, де малеча перебуває до 4-х годин на день без харчування. 

 «Режим дня малечі складено із дотриманням методичних рекомендацій 

Міністерства освіти України про організацію роботи з дітьми під час 

воєнного стану, – розповідає заступниця міського голови Черкас Анастасія 

Чубіна. – Рекомендації спрямовані на убезпечення дітей і працівників на 

випадок повітряних тривог, зокрема, як діяти у надзвичайних ситуаціях. 

У кожному дошкільному закладі вихователі проводять тематичні бесіди 

і з дітьми, і з батьками. Працює практичний психолог – для психологічного  

супроводу всіх учасників освітнього процесу». 

За словами Анастасії Чубіної, нині є запити батьків на подальше 

відкриття дитячих садків, тому до роботи готують ще кілька закладів. Про їхнє 

відкриття повідомлять додатково. 

 «Міська влада намагається робити все можливе, аби навіть в умовах 

війни діти могли отримати належний розвиток і виховання, водночас дбаючи 

про їхню безпеку», – запевнив міський голова Анатолій Бондаренко. 

 

*** 

05.07.2022 

Черкаси 

Офіційний портал міської ради, 

міського голови, виконавчого комітету 

http://chmr.gov.ua/ua/newsread.php?view=21339&s=1&s1=17 

Освітян нагородили за допомогу армії і переселенцям 

…перед початком засідання виконавчого комітету відзначили 

керівників закладів закладів професійно-технічної освіти міста. Їх 

нагородили за активну громадянську позицію, патріотизм,  доброчинність і 

дієву співпрацю  з організації та надання допомоги Українській армії, а також 

тимчасово переміщеним особам із регіонів України, де ведуться активні 

бойові дії. 

Перший заступник міського голови Сергій Тищенко вручив подяки 

міського голови Ользі Філіповій, директору Державного навчального 

закладу «Черкаський професійний автодорожній ліцей», Дмитру 

Мединському, директору Державного навчального закладу «Черкаський 

професійний ліцей», Олександру Саюну, директору Державного 

навчального закладу «Черкаське вище професійне училище будівельних 

технологій», Сергію Воронову, директору Державного навчального закладу 

«Черкаське вище професійне училище», Ірині Березань, заступнику 
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директора з навчально-виробничої роботи Державного навчального 

закладу «Черкаське вище професійне училище». 

«132 день поспіль триває героїчне протистояння українського народу 

рашистській навалі. І в цей час важлива робота кожного на наближення нашої 

спільної перемоги. І військових, і волонтерів, і усіх, хто у тилу. Дякую вам за 

небайдужість, самовідданість, готовність підставити плече у важкі часи тим, 

хто цього потребує», - зазначив Сергій Тищенко. 

 

*** 

05.07.2022 

Підгайцівська громада 

Волинська область, Луцький район 

https://pidgayci-gromada.gov.ua/news/1649153038/ 

Лист - подяка на адресу волонтерів 

Підгайцівська сільська рада висловлює щиру вдячність власникам 

ОСББ: "Надія-Волинь", "Світанок-2012", Сагайдачного 20, Вороніхіна 15, 

Щусєва 2 та 4 за небайдужість, самовідданість та готовність прийти на 

допомогу у цей важкий воєнний час. 

Начальник служби у справах дітей Підгайцівської сільської ради 

Наталія Матвіюк зазначила, що: "Ми вдячні волонтерам - власникам 

об'єднання багатоквартирних будинків за надання гуманітарної допомоги у 

вигляді: ліжок, матраців, постільної білизни, посуду, продуктів харчування 

для забезпечення вразливих верств ВПО Підгайцівської громади. Спільними 

зусиллями вдалось налагодити комфортні умови для проживання частини 

наших переселенців, яких сьогодні у громаді вже понад 700". 

 

*** 

05.07.2022 

Руськополянської об’єднаної територіальної громади 

http://r-pol.ck.ua/2022/07/05/vpo-ta-kategorijne-naselennya-mozhut-

zvernutisya-za-dopomogoyu-do-bf-pravo-na-zaxist/ 

ВПО та категорійне населення можуть звернутися за допомогою до 

БФ «Право на захист» 

БФ «Право на захист» реалізує проєкт «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, бульв. Шевченка, 460 

(читальний зал бібліотеки ЧДТУ, вхід з вул. Кобзарська). 

Для допомоги найбільш вразливим верствам населення, виділені 

критерії, згідно з якими родини мають право на реєстрацію у програмі: 
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домогосподарство, яке ведеться однією особою (неповні сім’ї) з двома 

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 однією/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 сімї, які опікуються дітьми без супроводу та дітьми, 

розлученими з батьками (документально підтверджені). 

Важливо аби під час реєстрації були присутні всі члени родини. 

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). 

 

*** 

06.07.2022 

Волинська обласна державна адміністрація 

https://voladm.gov.ua/new/volin-prodovzhuye-priymati-vnutrishnih-

pereselenciv/ 

Волинь продовжує приймати внутрішніх переселенців 

Зокрема, вчора 23 людини знайшли прихисток у нашій області. А з 

початку збройної агресії росії волиняни прийняли та допомогли 69 тис. 716 

вимушено-евакуйованим особам. 

Найбільше громадян з інших регіонів посилилися у Луцькому районі. 

Статус ВПО отримали 60 тис. 249 осіб. Це становить 42 тис.122 сім’ї, 

у яких 18 тис.872 – діти.  

В області є понад 4 тисячі вільних місць для поселення та 40 тисяч 

місць – резерв для можливої евакуації. 

Нагадуємо, що при ОВА працює цілодобово гаряча лінія для 

розміщення переміщених осіб. Тож якщо вам потрібне тимчасове житло або 

ви можете його запропонувати, телефонуйте за номером: 066 65 709 15. 

Сильні, бо разом! 

 

*** 

06.07.2022 

Донецька обласна державна адміністрація 

https://dn.gov.ua/news/osoblivosti-poshuku-roboti 

Внутрішньо переміщеним особам допоможуть у пошуку роботи 

Опубліковано 06 липня 2022 року, 07:53 , Управління сім’ї, молоді та 

масових заходів національно-патріотичного виховання облдержадміністрації 
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Величезна кількість тимчасово переміщених осіб, це близько 12 

мільйонів людей, були змушені покинути свої домівки через війну. Як 

наслідок - втрата роботи.  Саме тому, Донецький обласний дитячо-

молодіжний центр оголошує проєкт з кар’єрного консультування для 

внутрішньо переміщених осіб ”Особливості пошуку роботи та 

проходження співбесіди”, участь в якому можна взяти заповнивши форму 

https://forms.gle/5pVmqvVAipWABrzTA   
Проєкт реалізується за підтримки Управління сім’ї, молоді та масових 

заходів національно-патріотичного виховання Донецької 

облдержадміністрації. Взявши у ньому участь, ви дізнаєтеся, як написати 

резюме та супровідний лист, пройти співбесіду та отримати бажану посаду. 

Консультаційні зустрічі будуть відбуватися тричі на тиждень, у кожній групі 

буде по 4 осіб на кожну консультацію. 

 

*** 

06.07.2022 

Донецька обласна державна адміністрація 

https://dn.gov.ua/news/meshkanci-mirnogradu-dopomogli-

pracevlashtuvatisya-na-vinnichchini 

Мешканці Мирнограду допомогли працевлаштуватися на 

Вінниччині 

Опубліковано 06 липня 2022 року, 10:56 , Донецький обласний центр 

зайнятості 

За час війни ринок праці істотно змінився: багато підприємств зазнали 

суттєвих втрат, деякі зовсім зупинили свою діяльність. Як наслідок, 

працівники залишились без роботи та засобів до існування. Так сталося з 

Катериною Бліхер, яка здобула вищу освіту за спеціальністю "Менеджер", до 

початку війни мала постійне місце роботи і була впевнена в своєму 

майбутньому. Вона працювала в медичному центрі, будувала амбітні плани, 

яким не судилося здійснитись. Війна змусила молоду жінку змінити сценарій 

свого життя. Турбуючись про свою маленьку дитину, Катерина покинула 

рідне місто, переїхала до Вінниці і стала внутрішньо переміщеною особою. 

Завдяки електронному сервісу державних послуг "Дія", Катерина 

звернулася до Мирноградського міського центру зайнятості за допомогою 

у пошуку роботи. З особистим консультантом центру, враховуючи освіту та 

особисті компетенції безробітної, дівчині склали план пошуку роботи. 

Прислухаючись до порад фахівця, Катерина пройшла всі етапи 

працевлаштування: від складання власного резюме до співбесіди з 

роботодавцем. Результатом такої тісної співпраці стало працевлаштування 

продавцем непродовольчих товарів до роботодавця, який здійснює реалізацію 

спеціалізованих медичних товарів ТОВ "МЕДТЕХНІКА ОРТО", що на 

Вінниччині. 
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«Я вдячна роботодавцю, який в умовах воєнного стану надає можливості 

внутрішньо переміщеним особам знайти не лише місце праці, але й відчути 

підтримку, вселити віру в нашу перемогу та внести свій посильний вклад на 

економічному фронті», – ділиться Катерина. 

Сьогодні робота - це не тільки економічна підтримка громадян та вчасно 

сплачені податки, це наша зброя на економічному фронті. Економіка України 

має працювати для підтримки нашої армії і фахівці служби зайнятості дуже 

пишаються, що можуть бути причетними до наближення нашої Перемоги. 
Всеукраїнська база вакансій на Telegram каналі «Робота зараз: Державна служба 

зайнятості» worknowdcz - https://qrfy.mobi/p/IBxJj8X. 

Чат-бот Донецької обласної служби зайнятості у месенджері Telegram - 

https://bit.ly/3tay5Se. 
Телефони «гарячих ліній» служби зайнятості Донеччини https://bit.ly/3rLgZtT. 

За матеріалами Донецької обласної служби зайнятості 

 

*** 

06.07.2022 

Житомирська обласна державна адміністрація 

https://oda.zht.gov.ua/news/chy-potribni-napravlennya-pid-chas-

voyennogo-stanu-roz-yasnyuye-moz-infografika/ 

Чи потрібні направлення під час воєнного стану? – роз’яснює МОЗ. 

ІНФОГРАФІКА 

З початку військової агресії російської федерації проти України 

Міністерство охорони здоров’я України прийняло низку рішень та заходів, 

щоб спростити доступ українців до необхідних медичних послуг та лікарських 

засобів. 

Так, українці, які були змушені змінити місце проживання через 

військову агресію рф (тобто є внутрішньо переміщеними особами), мають 

можливість отримати первинну медичну допомогу13 за місцем фактичного 

перебування, без декларацій та направлень, у будь-якій лікарні, якщо вона 

здатна забезпечити необхідне лікування. Нагадуємо, що первинну 

меддопомогу надають сімейні лікарі, терапевти та педіатри. 

Проте для того, щоб отримати вузькоспеціалізовану допомогу14, 

направлення, як і раніше, є необхідним. 

Хто може виписувати направлення? 

Виписувати направлення можуть всі лікарі в медичній системі, від 

сімейних до високоспеціалізованих, коли вважають за потрібне залучення до 

лікування фахівця іншої спеціалізації, додаткові обстеження, процедури, 

госпіталізацію. 

Який строк дії направлення? 

                                                           
13 Див.:   https://moz.gov.ua/article/news/vnutrishno-peremischeni-osobi-mozhut-otrimuvati-medichnu-
dopomogu-za-miscem-prozhivannja-ta-bez-deklaracij 
14 Див.:  https://moz.gov.ua/article/news/jak-pereselencjam-otrimati-vuzkospecializovanu-medichnu-dopomogu  
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Термін дії направлення – рік. Проте пацієнту краще дотримуватись 

рекомендацій лікаря щодо термінів проходження обстеження чи отримання 

консультації спеціаліста, на які направлено пацієнта. 

Яка інформація міститься в направленні? 

У направленні не зазначається заклад чи лікар, до якого направляють 

пацієнта, зазначається код послуги та інформація про заклад і лікаря, який 

створив направлення. Місце отримання послуги пацієнт може обрати 

самостійно у будь-якій лікарні, яка має контракт з НСЗУ і може надати 

відповідні медичні послуги. 

! Виняток: якщо пацієнта переводять на рівні «стаціонар-стаціонар» — 

заклад зазначається. 

Нагадуємо, що для того, щоб забезпечити доступ пацієнтів до медичних 

послуг, під час війни діють як електронні, так і паперові направлення. 

Дізнатися, в яких саме закладах можна безоплатно отримати потрібну 

консультацію або пройти додаткову діагностику, можна за номером 16-77 

(контакт-центр НСЗУ). 

Як відновити медичні документи, які втрачено на окупованій території 

під час війни, читайте ТУТ15. 

Інфографіка 

 

*** 

06.07.2022 

Житомирська обласна державна адміністрація 

https://oda.zht.gov.ua/news/viktor-gradivskyj-doluchyvsya-do-selektornoyi-

narady-z-pytan-pidtrymky-vnutrishno-peremishhenyh-osib/ 

Віктор Градівський долучився до селекторної наради з питань 

підтримки внутрішньо переміщених осіб 

…06 липня, під головуванням Віце-прем’єр-міністра України – 

Міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України 

Ірини Верещук відбулася селекторна нарада щодо питань, пов’язаних з 

виплатою грошової допомоги внутрішньо переміщеним особам. 

Від Житомирської обласної військової адміністрації до наради 

долучилися заступник начальника ОВА Віктор Градівський та директор 

Департаменту соціального захисту населення ОВА Олена Грищук. 

Учасники розглянули ряд проблемних питань, зокрема про: 

тривале очікування на виплату допомоги ВПО; 

необхідність доопрацювання мобільного додатку «Дія» для ВПО; 

недостатню проінформованість ВПО про порядок та умови отримання 

грошової допомоги від держави та міжнародних організацій. 

                                                           
15 Див.:   https://oda.zht.gov.ua/news/yak-vidnovyty-medychni-dokumenty-yaki-vtracheno-na-okupovanij-
terytoriyi-pid-chas-vijny/ 
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За інформацією Департаменту соціального захисту наслення 

Житомирської ОВА, до органів соціального захисту населення РВА 

(виконавчих комітетів міських рад) тa уповноважених осiб територіальних 

громад та ЦНАП за отриманням довiдки про взяття на облік внутрішньо 

переміщеної особи звернулося 98,6 тис. осіб. 

Допомогу на проживання внутрішньо переміщеним особам (для осіб з 

інвалідністю та дітей – 3,0 тис. грн; для інших осіб – 2,0 тис. грн) за березень-

червень поточного року нараховано 67,5 тис. одержувачам на суму 516,8 млн 

грн. 

З інформацією про отримання внутрішньо переміщеними особами 

грошової допомоги можна ознайомитися на офіційному вебсайті ОВА за 

посиланням16, а також звернутися до Департаменту соціального захисту 

населення Житомирської ОВА, районних органів соціального захисту та 

ЦНАПів. 

 

*** 

06.07.2022 

Запорізька обласна державна адміністрація 

https://www.zoda.gov.ua/news/61866/u-zaporizhzhi-prodovzhujut-

vdoskonaljuvati-robotu-gumanitarnih-habiv.html 

У ЗАПОРІЖЖІ ПРОДОВЖУЮТЬ ВДОСКОНАЛЮВАТИ РОБОТУ 

ГУМАНІТАРНИХ ХАБІВ 

У обласній військовій адміністрації під головуванням Олександра 

Старуха відбулась нарада, на якій обговорили проблемні питання 

функціонування логістичних центрів, що приймають тимчасово 

переміщених осіб та працюють як пункти пропуску на тимчасово окуповані 

території. До заходу долучились представники Херсонської обласної 

військової адміністрації, оскільки все більший відсоток біженців, що 

виїжджають через Запоріжжя, наразі становлять саме вихідці з цієї південної 

області. 

У зв’язку з повномасштабним вторгенням ворожих військ на територію 

України та тимчасову окупацію північного Приазов'я, велика кількість людей 

прямує до Запоріжжя, рятуючись від жахів війни. Частина з них залишається 

у обласному центрі, а частина їде далі на більш безпечні території. На початку 

наради голова ЗОВА озвучив середньодобову статистику прибуття до 

Запоріжжя переміщених осіб -  в середньому це 800-1000 осіб. При цьому, 

близько третини від загальної кількості прибулих наразі складають жителі 

Херсонської області.  

Тому посадовці ОВА разом зі своїми колегами з Херсону обговорили 

шляхи покращення функціонування наявних гуманітарних хабів, які 

працюють на прийом переселенців а також організовують виїзд громадян на 

тимчасово непідконтрольні українській владі території.   

                                                           
16 Див.:   https://oda.zht.gov.ua/main/prava-lyudyny-2/vnutrishno-peremishheni-osoby/ 
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На в'їзді у Запоріжжя біля Епіцентру працює гуманітарний хаб, який 

приймає людей, що виїжджають з окупованих територій. Влада піклується про 

стан громадян та забезпечує комфортні умови для їх реєстрації та отримання 

допомоги як психологів, медиків, так і у вигляді продуктових та гігієнічних 

наборів. Сьогодні триває робота з удосконалення роботи цього центру. 

Зокрема, за сприяння ДСНС уже сьогодні там монтують великі намети, 

забезпечені кондиціонуванням, що створять додаткові зручності для 

новоприбулих. Введення в дію додаткових площ дозволить облаштувати 

ігрову зону для дітей, створити повноцінну залу очікування тощо. Також 

опрацьовується питання вдосконалення надання адміністративних та інших 

послуг громадянам, покращення санітарних умов тощо.  

Олександр Старух звернувся до колег з Херсонської ОВА з проханням 

більш активно включатися в роботу цього центру по прийому переселенців. 

Абсолютно логічним виглядає, коли вихідцями з Херсонської області 

опікуватимуться на місці представники відповідної адміністрації. Теж саме 

стосується і роботи логістичного хабу на Оріхівському шоссе, що забезпечує 

виїзд громадян через лінію розмежування на тимчасово окуповані території. 

Наразі черга машин у херсонському напрямку формується в дистанційному 

режимі, що створює додаткові незручності, а іноді і конфлікти. Херсонці 

запевнили, що у найближчий час посадовці з їх військової адміністрації 

прибудуть у Запоріжжя і належним чином організують відповідний напрямок 

роботи.  

Також в контексті вдосконалення роботи логічничного хабу з організації 

виїзду громадян на тимчасово окуповані землі на нараді обговорили вступ у 

дію нового Порядку надання дозволу громадянам, що перебувають на 

військовому обліку, на виїзд за межі проживання / перебування. Посадовці 

зазначили, що у цьому питанні є багато моментів, які потребують уточнення. 

Відповідну вимогу до військових озвучив і Президент України. Проте, наявні 

на сьогодні у логістичному хабі організаційні можливості дозволяють 

виконувати норми законів України “Про правовий режим воєнного стану”, 

“Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію” та “Про військовий 

обов'язок і військову сліжбу” в частині перевірки наявності у 

військовозобов'язаних легітимних підстав для виїзду на тимчасово 

непідконтрольні владі України землі. Зокрема, на території логістичного хабу 

на Оріхівському шосе у постійному режимі чергують представники 

військкоматів.  

Департамент культури та інформаційної політики 

 

*** 

06.07.2022 

Івано-Франківська обласна державна адміністрація 

https://www.if.gov.ua/news/na-prykarpatti-realizuiut-proiekt-kryzova-

psykholohichna-dopomoha-dlia-psykholohiv-inkliuzyvno-resursnykh-tsentriv 
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На Прикарпатті реалізують проєкт «Кризова психологічна 

допомога» для психологів інклюзивно-ресурсних центрів 

Департамент освіти і науки ОДА, опубліковано 06 липня 2022 року о 

16:18 

Міжнародний благодійний фонд Parimatch Foundation спільно з 

Ізраїльською коаліцією травми продовжує реалізацію проєкту для 

психологів ІРЦ – навчальний курс за спеціалізацією «Кризова психологічна 

допомога». Ініціатива в регіоні реалізується за підтримки департаменту 

освіти і науки обласної державної адміністрації. 

Доступ до курсу отримали 28 психологів із інклюзивно-ресурсних 

центрів. Навчання проходитиме протягом липня. Мета проєкту – поділитися 

з українськими психологами дієвими техніками кризової допомоги, що 

необхідні при роботі з внутрішньо переміщеними особами різних вікових 

категорій під час війни. 

«Це дуже важлива та необхідна ініціатива на сьогодні. Іноді держава не 

може так швидко реагувати на зміни, в той час, як громадські організації і 

благодійні фонди роблять важливі та своєчасні кроки, за що ми їм дуже вдячні. 

Війна і її наслідки – це великий виклик, із яким нам доведеться довго жити, і 

ознайомлення з досвідом таких країн, як Ізраїль, який довгий час живе в стані 

війни, – неоціненне. Тому я ще раз хочу подякувати фонду Parimatch 

Foundation за те, що долучили нашу область до цієї ініціативи. Зараз мовиться 

не лише про здоров’я дітей, а фактично про їхнє та наше майбутнє. Тому ми з 

радістю підтримали проєкт Фонду та готові долучатися і до інших ініціатив 

його команди», –зазначив Віктор Кімакович, директор департаменту 

освіти і науки ОДА. 

Зауважимо, що Івано-Франківщина, як і інші регіони на Заході України, 

з перших днів повномасштабного вторгнення росії приймає переселенців із 

регіонів, де ведуться активні бойові дії. В області знайшли прихисток тисячі 

українців, більшість – це сім’ї з дітьми. Саме вони потребують кваліфікованої 

допомоги спеціалістів, які б могли розрадити та допомогти пережити 

травматичний досвід. 

Курс «Кризова психологічна допомога» розроблений експертами 

Ізраїльської коаліції травм. ITC працює в Україні з 2014-го року та підтримує 

віртуальну спільноту з приблизно 1600 професіоналів-травматологів, 

включаючи психологів, психіатрів та соціальних працівників, пропонуючи 

десятки онлайн-лекцій та невеликі групи терапевтів. 

Програмний менеджер Parimatch Foundation Анна Мазарчук 
відмітила, що освітній курс ініційовано в рамках стратегічної програми Фонду 

психологічної реабілітації дітей та дорослих, що постраждали від війни. 

«Ми усіляко підтримуємо професійний розвиток психологів та готові 

створювати умови для їх навчання, спільно з державою та експертами з 

Ізраїльської Коаліції Травми. Завдяки партнерству та злагодженій співпраці 

Фонду Паріматч із Івано-Франківською ОВА та департаментом освіти, науки 

та молодіжної політики ми раді розпочати навчання психологів ІРЦ у даному 
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регіоні. Щиро дякуємо колегам за підтримку психологів ІРЦ на шляху 

підвищення кваліфікації та здобуття необхідних навичок», – наголосила Анна 

Мазарчук. 
Пілотний проєкт стартував у Тернопільській області17, де 30 

психологів інклюзивно-ресурсних центрів вже працюють із внутрішньо 

переміщеними особами. Наступним регіоном, який долучився до проєкту 

стала Львівщина18, навчання пройшли 49 спеціалістів. 

Курс «Кризова психологічна допомога» розроблений експертами 

Ізраїльської коаліції травм. Одним з лекторів став Денис Денисенко – 

психолог, магістр управління охороною здоров’я, сертифікований 

гештальт-терапевт, організатор гуманітарної допомоги населенню у 

кризових ситуаціях. А матеріали курсу містять психологічні та емоційні 

протоколи надання першої допомоги, які використовуються в Ізраїлі, США та 

Великобританії, включаючи прийоми та прийоми самодопомоги, оцінки, 

роботу з гострими реакціями та травмами. 

«Israel Trauma Coalition (ITC) є неприбутковою організацією із більш 

ніж двадцятирічним досвідом роботи з травматизму, психосоціального 

навчання, стійкості та готовності до надзвичайних ситуацій. Зіткнувшись зі 

складною реальністю постійного терору та постійного потенціалу війни, 

Ізраїль є країною підвищеної бойової готовності. Цей тривалий досвід 

підготовки та подолання кризи робить експертів ITC одними з найбільш 

обізнаних на карті світу. З огляду на ці тяжко здобуті уроки, ITC готовий 

поділитися своїм досвідом з урядом України та українським народом у час 

такої гострої потреби», – прокоментував створення курсу Макс Гольденберг – 

директор міжнародної тренінгової програми Ізраїльської коаліції Травми. 

 

*** 

06.07.2022 

Івано-Франківська обласна державна адміністрація 

https://www.if.gov.ua/news/u-kolomyi-bude-shche-odyn-prykhystok-dlia-

pereselentsiv 

У Коломиї буде ще один прихисток для переселенців 

Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook19 Коломийський 

міський голова Богдан Станіславський. 

Учасники волонтерського руху «Будуємо Україну Разом» з різних 

куточків нашої держави реконструюють частину приміщення колишнього 

                                                           
17 Див.:   https://parimatch.foundation/zavershyvsia-kurs-kryzova-psykholohichna-dopomoha-dlia-psykholohiv-
ternopilskoi-irts/ 
18 Див.:   https://parimatch.foundation/parimatch-foundation-zapustyv-kurs-kryzova-psykholohichna-dopomoha-
dlia-psykholohiv-irts-u-lvivskij-oblasti/ 
19 Див.:   
https://www.facebook.com/b.stanislavskyi/posts/pfbid02XVju1UHSCAuTMWhmGC32iYFVdm2DH7d21iC3Q8Hp85
gpeoyinMBKykyn39VTqxXDl 
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дитячого садочка, щоб перетворити його на прихисток для вимушених 

переселенців. 

Планується, що тут зможуть проживати від 50 до 90 людей, для яких 

буде зроблено все необхідне, щоб нормально жити та соціалізуватись у 

Коломиї. 

Ініціаторами такої зміни старого садка стали громадська організація 

«Трикутник» разом із громадською спілкою «Мережа правового розвитку» 

у рамках проєкту «Вулик Змістів». БУР ремонтує комунальну будівлю. 

Значну частину робіт та матеріалів профінансувала Коломийська міська рада. 

До спільної справи доєдналися Українська освітня платформа, яка частково 

допоможе з меблями, та громадська організація «Молодіжна організація 

«Стан», яка допоможе обладнати кухню. 

«Такі прихистки вже давно працюють в Коломиї, – зазначив Богдан 

Станславський. – Тому точно знаємо, що людям у них комфортно. Раніше ми 

самостійно відкрили два прихистки на базі колишніх тубдиспансеру та 

шкірвендиспансеру. Коломия стала теплим домом для переселенців. Тут ми 

дбаємо про людей, які були змушені рятуватися від війни». 

 

*** 

06.07.2022 

Івано-Франківська обласна державна адміністрація 

https://www.if.gov.ua/news/na-prykarpatti-oholoshuiut-nabir-na-litniu-

shkolu-rozvytku-dlia-molodi 

На Прикарпатті оголошують набір на «Літню школу розвитку» для 

молоді 

Презентація проєкту для представників ЗМІ та громадськості відбулась 

6 липня в Молодіжному інтеграційному центрі «ЗАХІД». 

Агенція розвитку ОТГ Прикарпаття спільно з ГО «Простір молоді» 

(Ужгород) в рамках проєкту «Молодіжні інтеграційні центри Захід», за 

підтримки Агентства США з міжнародного розвитку (USAID)  оголошують 

набір до «Літньої школи розвитку». 

До участі запрошуються молоді люди віком до 35 років з числа місцевої 

молоді та внутрішньо переміщених осіб, які проживають у громадах Івано-

Франківської області. 

Проєкт допоможе розвинути особистісні компетенцій молоді у сфері 

соціального та креативного підприємництва, роботи з медіапродуктами, 

розвитку туризму, управління проектами місцевого та регіонального розвитку. 

Для тих, хто пройде навчання, передбачена участь у 5-денному кемпі в 

с. Шиповець (Закарпатська область). На таборі учасники зможуть 

напрацювати спільні ідеї та бачення шляхів покращення життя в громадах. 

Для випускників буде оголошено конкурс мікроініціатив із подальшим 

фінансуванням для переможців. Так, учасники зможуть отримати практичний 

досвід управління проєктами та розвивати території, де зараз проживають. 
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Школа буде корисною для тих, хто хоче долучитися до розбудови 

громад Прикарпаття. 

«Бойові дії на території України спричинили міграцію людей у більш 

безпечні регіони, в тому числі і на Івано-Франківщину. Багато молодих людей, 

які у своїх рідних містах і громадах були рушіями прогресу та авторами 

цікавих проєктів, навіть зараз можуть гуртувати навколо себе ініціативних 

людей у нових місцях проживання. Літня школа має на меті надати можливості 

навчання та розвитку молодим людям, а також підтримати їх у реалізації 

ініціатив. Для територіальних громад ініціативні та креативні молоді люди це 

нові можливості для розвитку своїх територій», - зазначає виконавчий 

директор Агенції розвитку ОТГ Прикарпаття Ігор Мельничук. 

Організатори літньої школи сподіваються, що серія навчань в рамках 

цього проєкту допоможе підтримати ініціативних та креативних молодих 

людей в Україні під час війни. А також набуті учасниками літньої школи 

компетенції стануть у пригоді на етапі повоєнного відновлення України. 

Долучитися до школи можна заповнивши анкету учасника за 

посиланням нижче та вказавши  власну мотивацію. 

https://cutt.ly/eKvYBWU 

Якщо виникли питання, звертайтеся на пошту: agencyotg@gmail.com. 

Детальніше про діяльність Молодіжного інтеграційного центру «Захід» 

в Івано-Франківську можна дізнатись тут https://t.me/intergationif 

“Літня школа розвитку для молоді” організована в рамках проєкту 

«Молодіжні інтеграційні центри Захід», який реалізовує ГО «Простір 

молоді» (Ужгород) у партнерстві з Центром Довженка (Львів), МАОМС 

"Агенція розвитку ОТГ Прикарпаття" (м. Івано-Франківськ), комунальною 

установою "Молодіжний центр Чернівців "Резиденція молоді" за 

підтримки Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) 

 

*** 

06.07.2022 

ЛУГАНСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

ОБЛАСНА ВІЙСЬКОВО-ЦИВІЛЬНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

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

a_priiednano_dodatkovi_vagoni 

До евакуаційного поїзду з Покровська приєднано додаткові вагони 

У зв’язку зі зростанням потоку пасажирів з Донбасу Укрзалізниця додає 

вагони до евакуаційного поїзда з Покровська. 

Евакуаційні перевезення за маршрутом Покровськ — Дніпро — Львів 

здійснюються щодня. 

Поїзд відправляється з Покровська о 16:30. 

Посадка для пасажирів із зони ведення бойових дій є безкоштовною. 

Безпосередньо на борту вони можуть зареєструватись у програмі на 

тимчасове поселення та на отримання матеріальної допомоги для ВПО. 
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Тільки за червень на вокзалах було виплачено 10,9 млн гривень для            

4,7 тис. пасажирів евакуаційних потягів із Запоріжжя та Покровська. 

 

 

 

 

*** 

06.07.2022 

ЛУГАНСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

ОБЛАСНА ВІЙСЬКОВО-ЦИВІЛЬНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

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

etrovshchini_i_donechchini_za_dva_dni_otrimali 

Переселенці з Луганщини на Дніпропетровщині і Донеччині за два дні 

отримали понад 700 продуктових наборів 

Гуманітарну допомогу надано Попаснянською міською військово-

цивільною адміністрацією. 

«4 і 5 липня наші штаби працювали в Бахмуті та Новомосковську. Як 

відомо, до Бахмута виїхало дуже багато жителів Попасної. Деякі, незважаючи 

на близькість фронту, продовжують там залишатися, – розповів керівник 

Попаснянської міської ВЦА Микола Ханатов. – Тож, робимо все можливе 

задля їх підтримки. За ці дні видали 173 продуктових набори. Спілкуючись, 

дізналися про поточні потреби, щоб за можливістю допомогти землякам». 

Ще 566 наборів гуманітарної допомоги люди отримали у 

Новомосковську, що на Дніпропетровщині. 

Звертатися як мешканці Попаснянщини, так й інших громад області. 

 

*** 

06.07.2022 

Львівська обласна військова адміністрація 

https://loda.gov.ua/news/33900 

Саб-кластер захисту дітей Дитячого фонду ООН в Україні 

співпрацюватиме з гуманітарними організаціями на Львівщині 

Пресслужба ОДА 

У службі у справах дітей облдержадміністрації відбулась зустріч з 

координатором саб-кластеру захисту дітей Дитячого фонду ООН в 

Україні (ЮНІСЕФ) Стенером Вогтом. Обговорили можливості співпраці 

щодо координації гуманітарних організацій та спільного проведення 

координаційних зустрічей для представників громадського сектору. 
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Саб-кластер захисту дітей під керівництвом ЮНІСЕФ працює в 

Україні з 2014 року та займається координацією гуманітарних організацій, що 

працюють у  сфері захисту дітей. 

Саб-кластер входить до ширшого кластеру захисту прав людини та 

кластерної системи, метою якої є координація гуманітарних організацій в 

Україні. Від початку повномасштабної війни саб-кластер захисту дітей 

розширив свою діяльність і розпочав роботу у всіх областях, які постраждали 

від війни. 

«Оскільки Львівська область прийняла велику кількість внутрішньо 

переміщених осіб, вважаємо доречним розпочати активну роботу саб-

кластеру у регіоні та підтримати координацію міжнародних та місцевих  

гуманітарних організацій. Для нас є важливо залучити державні органи до 

зазначеного процесу, оскільки саме державні служби мають найкраще 

розуміння щодо потреб та труднощів, з якими зустрічаються сім’ї та діти», - 

наголосив Стенер Вогт. 

Начальник Служби у справах дітей Володимир Лис розповів про 

прихисток дітей-сиріт та позбавлених батьківського піклування із 

територій бойових дій, а також акцентував на основних потребах у цьому 

напрямі. 

За підсумками зустрічі домовились про подальшу співпрацю. 

 

*** 

06.07.2022 

Львівська обласна військова адміністрація 

https://loda.gov.ua/news/34009 

4 тисячі ВПО у Львівській області отримають підтримку від 

Binance 

Пресслужба ОДА 

Про це повідомив заступник начальника Львівської обласної 

військової адміністрації Олександр Кулепін. 

Виплати надають у межах Binance Refugee Card. Це ініціатива 

криптобіржі Binance на підтримку найбільш чутливих категорій людей, які 

постраждали від повномасштабної війни росії проти України. 

Допомога у розмірі 75 доларів на місяць, яка нараховуватиметься 

впродовж трьох місяців, передбачена для найбільш вразливих категорій з-

поміж ВПО. Насамперед для матерів неповнолітніх дітей та багатодітних, 

людей з інвалідністю і похилого віку. 

«Львівщина стала першою в Україні, де реалізовують такий проєкт, тому 

це водночас надзвичайно велика відповідальність для подальшого обміну 

досвідом з іншими областями. 4 тисячі внутрішньо переміщених осіб, які 

проживають у Львівській області отримають підтримку від Binance на 

загальну суму 900 000$ в грошовому еквіваленті. Це є не лише черговою 

можливістю для таких осіб покращити своє матеріальне становище, але й 
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допомогти економіці області шляхом оплати товарів та послуг на виручену 

суму», - зазначив Олександр Кулепін. 

Додамо, що особливістю цієї соціальної допомоги є те, що вона 

нараховується на криптогаманець. Після реєстрації її потрібно вивести на 

банківську картку. Розібратись із криптовалютою та механізмом застосування 

допомагають благодійна ініціатива «Паляниця», яка координує процеси 

реєстрації у системі Binance при прихистках внутрішньо переміщених осіб 

області. 

 

*** 

06.07.2022 

Львівська обласна військова адміністрація 

https://loda.gov.ua/news/33907 

Фахівці інклюзивно-ресурсних центрів Львівщини надають 

психологічну допомогу ВПО, військовослужбовцям та мешканцям 

Львівщини 

Департамент освіти і науки 

Фахівці ІРЦ Львівщини, серед яких практичні психологи, 

реабілітологи, логопеди, підтримують усіх, хто цього потребує, в тому числі 

дітей з особливими освітніми потребами, військовослужбовців та внутрішньо 

переміщених осіб. Від початку війни Львівщина прихистила декілька сотень 

тисяч біженців, тому дуже важливо розуміти, як спілкуватись та поводитись 

з людьми, які травмовані війною. 

Одним із закладів, який активно долучається до допомоги стала 

комунальна установа «Інклюзивно-ресурсний центр» Дрогобицької міської 

ради. У співпраці з факультетом психології Дрогобицького державного 

педагогічного університету імені Івана Франка фахівці ІРЦ організовують 

для військовослужбовців та ВПО тренінгові заняття та надають психологічну 

допомогу усім хто цього потребує. 

«Дрогобич одним з перших почав приймати українців з різних областей, 

які втікали від війни. Тому така допомога була актуальною з перших днів війни 

у закладах освіти, які приймали вимушено переміщених осіб. Тренінгові 

групи формувалися безпосередньо у закладах освіти. Також безпосередньо у 

закладах, де проживали ВПО надавалися індивідуальні консультації та перша 

психологічна допомога. Фахівці ІРЦ також проводили корекційно-розвиткову 

роботу з дітьми з особливими потребами з числа ВПО. Загалом було надано 

психологічну допомогу 101 дитині та 104 дорослим», – коментує Ірина 

Шустова, директора Дрогобицького ІРЦ. 

Фахівці Дрогобицького ІРЦ пройшли навчання за програмою «Діти та 

війна. Навчання технік зцілення». Програма розроблена великобританськими 

та норвезькими науковцями, перекладена й адаптована для України. Спільно з 

Фундацією Святого Антонія було організовано роботу дитячої кімнати у 
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Ліцеї №16 Дрогобицької міської ради, де дітям з числа ВПО, які проживають 

у цьому закладі, надають психологічну допомогу та організовують дозвілля… 

Нагадаємо, що у червні за підтримки департаменту освіти і науки 

ЛОВА 49 психологів, з яких 34 працюють в ІРЦ Львівщини, пройшли курс 

«Кризова психологічна допомога», організований Міжнародним 

благодійним фондом Parimatch Foundation спільно з Ізраїльською коаліцією 

травми. Тренери курсу поділилися дієвими техніками кризової допомоги, що 

необхідні при роботі з внутрішньо переміщеними особами різних вікових 

категорій під час війни. 

 

*** 

06.07.2022 

Рівненська обласна державна адміністрація 

https://www.rv.gov.ua/news/sanatorii-na-sarnenshchyni-prykhystyv-

pivtysiachi-pereselentsiv 

Санаторій на Сарненщині прихистив півтисячі переселенців 

Від початку війни санаторій на Сарненщині почав приймати 

переселенців. Заклад став тимчасовим житлом для майже 500 людей. 

Із роботою санаторію ознайомився начальник Рівненської ОВА 

Віталій Коваль. Очільник області поспілкувався із мешканцями та 

персоналом, оглянув умови.  

«Нині тут мешкають близько 140 людей зі східної України. Гордий за 

жителів Рівненщини, які з усім теплом продовжують приймати переселенців. 

Дякую обласній федерації профспілок (якій належить санаторій) та місцевій 

владі за таку співпрацю», - розповів Віталій Коваль. 

У цьому санаторії лікують захворювання органів травлення, нервової та 

ендокринної систем, кістково-м’язової та сполучної тканин порушеннями 

кровообігу. Нині в області вивчають можливість після перемоги приймати на 

реабілітацію захисників… 

 

*** 

06.07.2022 

Сумська обласна військова адміністрація 

http://sm.gov.ua/ru/arkhiv1/29279-vnutrishno-peremishcheni-osoby-yaki-

mayut-pravo-na-pilhy-y-dopomohy-harantovani-derzhavoyu-povynni-yikh-

otrymaty.html 

ВНУТРІШНЬО ПЕРЕМІЩЕНІ ОСОБИ, ЯКІ МАЮТЬ ПРАВО НА 

ПІЛЬГИ Й ДОПОМОГИ, ГАРАНТОВАНІ ДЕРЖАВОЮ, ПОВИННІ ЇХ 

ОТРИМАТИ 

На цьому наголосив заступник керівника Сумської обласної військової 

адміністрації Олег КОВАЛЬ, прокоментувавши підсумки наради щодо 

проблемних питань, пов’язаних з виплатою грошової допомоги внутрішньо 
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переміщеним особам, під головуванням Віце-прем’єр-міністра України – 

Міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України 

Ірини ВЕРЕЩУК 

«Сьогодні очільниця Мінреінтеграції спільно з керівництвом, 

Мінцифри, Мінфіну, Мінсоцполітики, Казначейства інших державних 

структур та представниками обласних державних адміністрацій обговорила 

ряд проблемних питань, що стосуються внутрішньо переміщених осіб. 

Присутні на нараді пропонували різні варіанти вирішення цих питань, 

оскільки кожен розумів, що сьогодні, в умовах воєнного часу, допомога ВПО 

вкрай важлива. Це наші громадяни, українці, і ми не повинні їх залишати один 

на один з проблемами, що стосуються проживання, виплати допомог тощо», − 

наголосив Олег Коваль. 

Під час наради заступник керівника Сумської ОВА звернувся до 

керівників Міністерств з питанням, яке сьогодні особливо актуальне для 

ВПО Сумщини. 

В області обліковується 55 047 внутрішньо переміщених осіб, із них 43 

824 обліковані з початку введення в дію воєнного стану, з 24 лютого 2022 

року, а це 12 985 дітей, 1 176 осіб з інвалідністю, 5 465 пенсіонерів. 

Надання допомоги ВПО здійснювалося відповідно до Порядку, 

визначеному Постановою Кабміну від 20 березня 2022 р. № 332, і 

проводилося щомісячно з місяця звернення до квітня 2022 р. включно. 

Починаючи з травня 2022 року, виплата здійснюється ВПО, які 

перемістилися з тимчасово окупованої території АРК і м. Севастополя, 

території громад, що розташовані в районі проведення воєнних (бойових) дій 

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

Крім того, кошти передбачені 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, 

спричинених військовою агресією Російської Федерації. 

«Наразі 18 громад Сумщини включені до перелік територіальних 

громад, які розташовані в районі проведення воєнних (бойових) дій або які 

перебувають в тимчасовій окупації, оточенні (блокуванні). Відповідно до 

Порядку для отримання допомоги внутрішньо переміщена особа заповнює 

відповідну заяву. На жаль, Порядком не передбачено подання нової заяви у 

разі, якщо вона подана до 30 квітня 2022 року, − розповів Олег Коваль. − 

Станом на сьогодні особам, які перемістилися із територіальних громад 

Сумської область де проводяться воєнні (бойові) дії, допомога автоматично 

не призначається у зв’язку з відсутністю доопрацювань до програмного 

забезпечення. Я повідомив про цю проблему під час наради, й Ірина Верещук 

доручила Мінсоцполітики внести ці зміни. Щоб усі ВПО, які мають право на 

допомогу, змогли її отримати». 

Довідково. Усю необхідну інформацію про надання пільг і допомог 

внутрішньо переміщені особи можуть знайти на сайті Мінреінтеграції за 

посиланням: https://minre.gov.ua/rubric/pereselencyam. 
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*** 

06.07.2022 

Тернопільська обласна військова адміністрація 

https://oda.te.gov.ua/news/pid-chas-narady-z-irynoiu-vereshchuk-

obhovoryly-pytannia-poviazanni-z-vyplatoiu-hroshovoi-dopomohy-vpo 

Під час наради з Іриною Верещук обговорили питання, пов’язанні з 

виплатою грошової допомоги ВПО 

Відбулась нарада щодо проблемних питань, пов’язаних з виплатою 

грошової допомоги внутрішньо-переміщеним особам під головуванням 

Віце-прем’єр-міністра України- Міністра з питань реінтеграції 

тимчасово окупованих територій України Ірини Верещук. Участь в ній 

взяв заступник начальника обласної військової адміністрації Ігор Гайдук. 

Під час наради обговорили декілька питань, серед яких: терміни виплат 

допомоги ВПО; вдосконалення роботи відповідних функцій у мобільному 

додатку «Дія» для ВПО та підвищення поінформованості ВПО про порядок та 

умови отримання виплат. 

 

*** 

06.07.2022 

Харківська обласна військова адміністрація 

https://kharkivoda.gov.ua/news/116447 

Щотижня з окупованих громад Харківщини евакуюємо близько 1500 

осіб - Олег Синєгубов 

Начальник Харківської ОВА повідомив, що загалом з окупованих 

територій області вдалося евакуювати близько 6500 людей, з них 1600 - це 

діти. 

Про це Олег Синєгубов розповів в інтерв'ю Суспільному.Харків. За його 

словами, найважче евакуація проходить у Вовчанську та Куп’янську, де ворог 

не випускає людей на підконтрольну Україні територію. 

“З усіх 30% окупованих територій області ми щотижня евакуюємо 

близько 1500 людей. Це вкрай важлива історія, ми її будемо продовжувати, 

поки це дозволятиме військова обстановка. Тому що люди дійсно хочуть 

виїхати з окупованих територій, навіть з тих, де є відносна тиша”, - зазначив 

Олег Синєгубов. 

Також він розповів, що в області проводиться евакуація з 

підконтрольних Україні територій, які перебувають під постійними 

обстрілами ворога. Проте людей вивозять не масово задля їхньої ж безпеки.  

“Якщо є запит людей на евакуацію, наприклад, через голів громад, то ми 

це робимо індивідуально за допомогою військових або волонтерів. Тому що 

як тільки відправимо колону автобусів, вона однозначно буде розстріляна. Це 

ставить під загрозу життя людей”, - підкреслив начальник ХОВА. 
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*** 

06.07.2022 

ЗОЛОЧІВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

Львівської області 

https://zolochiv-rda.gov.ua/news/1657109735/ 

Прихисти своїх! Як допомагають внутрішньо переміщених особам в 

Красненській громаді Золочівського району 

З початку бойових дій до Красненської громади почали приїжджати 

люди з окупованих територій та населених пунктів, де тривають бойові дії. За 

інформацією Красненської селищної ради, в громаді оселилися вже 1670 осіб, 

410 з яких на даний час проживають в комунальних установах. Люди які 

переїхали потребують допомоги та підтримки, і тому в громаді з перших днів 

війни було створено гуманітарний штаб для вирішення нагальних питань 

внутрішньо переміщених осіб. 

Насамперед надавалась допомога з поселенням. Для розміщення людей 

в громаді екстрено адаптовували комунальні заклади (школи, дошкільні 

заклади), аби забезпечити їх тимчасовим житлом. Також місцеві жителі 

надавали прихисток біженцям у власних домівках. Першочергово 

вирішувалось питання із забезпеченням такої категорії людей продуктами 

харчування, одягом, засобами гігієни тощо. Мешканці громади, волонтери, 

меценати та просто небайдужі люди неодноразово організовувались для збору 

усього необхідного. 

В громаді також тісно співпрацюють із різноманітними вітчизняними та 

закордонними благодійними організаціями. Завдяки нещодавно 

започаткованому партнерству з міжнародною гуманітарною організацією 

«World Central Kitchen» вдалося частково вирішити питання із гарячим 

харчуванням для особливо потребуючих верств населення з числа 

внутрішньо переміщених осіб. 
Особлива увага приділяється дітям, що разом із батьками переїхали в 

громаду. Для них організовуються екскурсії, концерти, спортивно-масові та 

інші заходи, а в день свого народження найменші дітлахи отримують 

різноманітні подарунки. 

«Прихисти своїх» – це рука допомоги українців українцям, це щоденна, 

клопітка та важка праця. І це те, що наближає нас до перемоги та миру, після 

досягнення якого тисячі українців таки зможуть повернутись у свої рідні 

домівки. 
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*** 

06.07.2022 

Офіційний портал Києва 

Київська міська державна адміністрація 

Київська міська рада 

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

mu_rayoni_zapratsyuvav_konsultativniy_tsentr_dlya_vnutrishno_peremischenik

h_osib/ 

Допомога для переселенців: у Деснянському районі запрацював 

Консультативний центр для внутрішньо переміщених осіб (+фото) 

У Деснянському районі відкрився Центр комплексної консультації 

для внутрішньо переміщених осіб. Це вже третій такий заклад для допомоги 

вимушеним переселенцям, які проживають у Києві. Про це повідомила 

заступниця голови КМДА Марина Хонда. 

«У Деснянському районі з 24 лютого зареєстровано майже 11 тисяч 

внутрішньо переміщених осіб, із яких більше 1400 – діти. Питання людей у 

різних районах міста схожі: оформлення документів, пільги, 

працевлаштування, влаштування дітей до закладів освіти. І такі центри дуже 

зручні, оскільки вимушені переселенці можуть отримати всю необхідну 

інформацію в одному місці, і їм не потрібно відвідувати різні установи. Крім 

того, вони можуть отримати продуктову допомогу від Товариства Червоного 

Хреста. Раніше ми відкрили такі центри в Шевченківському20 та 

Солом’янському21 районах і зараз плануємо відкривати в інших», – зазначила 

Марина Хонда. 
Вона також нагадала, що консультації у Шевченківському районі 

проходять щоп’ятниці, з 10:00 до 16:00 за адресою: вул. Володимирська, 51-Б. 

У Солом’янському – щосереди, з 10:00 до 17:00 за адресою: вул. 

Волинська, 2. 

Консультування в Деснянському триватиме щочетверга з 10:00 до 17:00 

за адресою: вул. Бальзака, 28, «БібліоХаб». 

До консультацій залучені наступні районні установи та організації: 

Управління соціального захисту; 

Управління освіти; 

відділ охорони здоров’я; 

Центр надання адміністративних послуг; 

Лівобережний центр надання безоплатної правової допомоги;  

Центр соціальних служб; 

Пенсійний фонд; 

                                                           
20 Див.:   
https://kyivcity.gov.ua/news/schopyatnitsi_z_24_chervnya_vnutrishno_peremischeni_osobi_zmozhut_otrimuvati
_bezkoshtovni_konsultatsi_fakhivtsiv_iz_naynagalnishikh_pitan/ 
21 Див.:   
https://kyivcity.gov.ua/news/u_solomyanskomu_rayoni_zapratsyuvav_konsultatsiyniy_tsentr_dlya_vnutrishno_pe
remischenikh_osib_foto/ 
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Товариство Червоного Хреста України. 

 

*** 

06.07.2022 

Вінницька міська рада 

https://www.vmr.gov.ua/vinnytskyi-humanitarnyi-tsentr-rechei-potrebuie-

litnoho-odiahu-ta-vzuttia 

Вінницький Гуманітарний центр речей потребує літнього одягу та 

взуття 

Зараз у Вінниці проживає чимало переселенців, які тікали від обстрілів 

та ракет з інших регіонів України. Звичайно, ніхто не планував тут 

затриматись надовго, але війна вносить свої корективи. Кожен, хто утікав з 

рідного дому брав мінімум речей, тому наразі виникає потреба у літньому 

одязі як для діток, так і для старших людей. 

У місті продовжує працювати Вінницький Гуманітарний центр речей, 

який створений для ВПО. Нині тут не вистачає відповідного сезонного одягу 

та взуття. Щодня сюди звертаються сотні вимушених переселенців. 

«На сьогодні у Гуманітарному центрі маємо неабиякий попит на літній 

одяг та літнє взуття. Люди не розраховували на те, що будуть проживати у 

місті понад чотири місяці, тому запасу речей залишається небагато. Ми 

прекрасно розуміємо, що, коли сім’ї тікали до Вінниці, за вікном була зима, 

тому брати сукні та босоніжки ніхто й не думав. Отож, звертаємось до містян 

з проханням принести одяг та взуття, яке вони не використовують. Будь ласка, 

зробіть це, адже зараз переселенці цього дуже потребують», - каже 

директорка департаменту соціальної політики міської ради Валентина 

Войткова. 
Отож, якщо плануєте зробити добру справу й звільнити власну шафу від 

одягу, який не одягаєте, можете приносити речі з понеділка по п’ятницю з 

10:00 до 17:00, за адресою: вул. Київська, буд.16А, в ТЦ «Tetris» (1 поверх). 

 

*** 

06.07.2022 

ДРОГОБИЦЬКА МІСЬКА РАДА 
https://drohobych-rada.gov.ua/%d0%bf%d1%96%d0%b4%d1%82%d1%80%d0%b8%d0%bc%d0%ba%d0%b0-

%d0%b4%d0%bb%d1%8f-%d0%b2%d0%bf%d0%be-%d0%b4%d0%be-

%d0%b4%d1%80%d0%be%d0%b3%d0%be%d0%b1%d0%b8%d1%87%d0%b0-%d0%bf%d1%80%d0%b8%d0%b2%d0%b5%d0%b7/ 

Підтримка для ВПО: до Дрогобича привезли продуктові набори для 

переселенців 

Благодійний Фонд «Право на захист» у співпраці з КУ «Інститут 

міста Дрогобича» доставив до міста п’ятсот продуктових наборів для 

внутрішньо переміщених осіб. 

… 5 липня, Дрогобич отримав чергову гуманітарну підтримку. Її привіз 

до міста благодійний фонд «Право на захист», який від початку 
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повномасштабної російсько-української війни надає різноманітну допомогу та 

правовий супровід внутрішньо переміщеним особам, а також гуманітарну 

підтримку вимушеним переселенцям у вигляді продуктових наборів. 

— Ми працюємо безпосередньо у Львівській області. Обстежуємо 

центри поселення вимушено переміщених осіб та забезпечуємо вимушених 

переселенців продуктовими наборами в місцях їх компактного проживання, 

— розповів спеціаліст з моніторингу БФ «Право на захист» Любомир 

Покотило. 

У Дрогобичі таку роботу фонду допомогла провести КУ «Інститут міста 

Дрогобича», менеджери якої промоніторили ситуацію з поселенням 

внутрішньо переміщених осіб та надали фонду перелік центрів 

компактного проживання вимушених переселенців у Дрогобицькій громаді. 

Відтак,…5 липня, до Дрогобича було доставлено транш гуманітарної 

допомоги, в кількості 500 продуктових наборів для внутрішньо переміщених 

осіб, які проживають у Дрогобичі. Загалом фонд передав для ВПО Дрогобича 

18 тонн продуктів. 

Представник БФ Любомир Покотило, спільно з менеджером КУ 

«Інститут міста Дрогобича» Юрієм Яцківим доставили гуманітарний 

вантаж в три центри поселення вимушених переселенців – у ліцей №16, 

гуртожиток Дрогобицького фахового коледжу нафти і газу та гуртожиток №5 

ДДПУ ім. Івана Франка. 

На наступному тижні доставку продуктових пакунків планують 

продовжити до інших центрів компактного проживання переселенців, які 

перебувають у Дрогобицькій громаді. 

 

*** 

07.07.2022 

Запорізька обласна державна адміністрація 

https://www.zoda.gov.ua/news/61879/zaporizhzhya-prodovzhuje-

pratsjuvati,-vojuvati-ta-zalishatisya-gumanitarnim-habom-dlya-

pereselentsiv.html 

ЗАПОРІЖЖЯ ПРОДОВЖУЄ ПРАЦЮВАТИ, ВОЮВАТИ ТА 

ЗАЛИШАТИСЯ ГУМАНІТАРНИМ ХАБОМ ДЛЯ ПЕРЕСЕЛЕНЦІВ 

…Як повідомляє очільник ЗОВА Олександр Старух, … 

Говорячи про безпекову ситуацію в регіоні, керівник ЗОВА зазначив, що 

Збройні Сили України продовжують давати гідну відсіч ворогу та просуватися 

в нашій області. Водночас, місто Запоріжжя продовжує працювати, воювати 

та залишатися гуманітарним хабом для переселенців. 

Люди продовжують приїздити. За минулий місяць - майже 40 тисяч 

людей. Зараз основний потік, не рахуючи майже 30 тисяч мешканців нашої 

області з Мелітополя, Василівки, Бердянську та Енергодару, саме з 

Херсонської області. Маріупольців приїхало 1 715, а херсонців понад              6 

тисяч за минулий місяць. Такі тенденції спостерігаються і сьогодні. Вчора з    1 
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010 людей, які перетнули лінію зіткнення, безпосередньо з Херсону 468 людей 

і 76 із Маріуполя. Тобто, потік не припиняється, - зазначив очільник ЗОВА. 

Крім цього, Олександр Старух розповів, що в Запоріжжі  продовжується 

вдосконалення логістичного центру для вимушених переселенців, щоб його 

робота була більш ефективною та зручною для співробітників та тих, хто 

приїздить у місто за допомогою. Наразі тут працюють не лише волонтери, а й 

представники Донецької, Луганської та Херсонської областей. Керівник ЗОВА 

зауважив, що це потрібно для більш оперативного опрацювання питань в 

межах громад та територій. 

Департамент культури та інформаційної політики 

 

*** 

07.07.2022 

Івано-Франківська обласна державна адміністрація 

https://www.if.gov.ua/news/svitlana-onyshchuk-peredala-dlia-potreb-vpo-

kotri-prozhyvaiut-u-ivano-frankivskii-hromadi-25-tonny-vershkovoho-masla 

Світлана Онищук передала для потреб ВПО, котрі проживають у 

Івано-Франківській громаді, 2,5 тонни вершкового масла 

Управління інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю 

ОДА 

…голова обласної військової адміністрації Світлана Онищук та її 

заступник Вадим Созоник передали для забезпечення потреб внутрішньо 

переміщених людей, котрі проживають у Івано-Франківській територіальній 

громаді, дві з половиною тонни вершкового масла, яке область отримала від 

Уряду Польщі. 
«Івано-Франківська територіальна громада прихистила чи не найбільшу 

кількість родин із числа внутрішньо переміщених людей, – розповіла 

очільниця Прикарпаття. – Саме тому ми щоденно працюємо із 

міжнародними донорами для залученням в область гуманітарної допомоги на 

забезпечення потреб внутрішньо переміщених людей». 

Зазначимо, що на сьогодні в області зареєстровано 145 тисяч 

внутрішньо переміщених людей. Більшість із них проживають у приватному 

секторі, а також у закладах соціальної сфери. 

 

*** 

07.07.2022 

ЛУГАНСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

ОБЛАСНА ВІЙСЬКОВО-ЦИВІЛЬНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

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

ernutisya_na_garyachi_liniyi_minreintegraciyi 

Відносно виплат переселенці можуть звернутися на "гарячі лінії" 

Мінреінтеграції 
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З усіх питань стосовно виплат внутрішньо переміщеним особам слід 

телефонувати на гарячі лінії Мінреінтеграції. 

Телефони "гарячих ліній" Мінреінтеграції: 

- 1548 (цілодобова "гаряча лінія" з кризових питань); 

- 066-813-62-39 (Уповноважений з питань ВПО). 

 

*** 

07.07.2022 

ЛУГАНСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

ОБЛАСНА ВІЙСЬКОВО-ЦИВІЛЬНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

http://loga.gov.ua/oda/press/news/ponad_3500_vnutrishno_peremishcheni

h_medikiv_pracevlashtuvalisya_v_zakladi_ohoroni 

Понад 3500 внутрішньо переміщених медиків працевлаштувалися в 

заклади охорони здоров'я 

Унаслідок військової агресії росії багато медиків вимушені були 

залишити свої домівки та шукати інші місця для працевлаштування у більш 

безпечних регіонах України, де вони можуть продовжувати надавати медичні 

послуги. 

Це відбувається з дозволу головного лікаря та військової адміністрації 

залишити ту чи іншу область і переїхати до іншого закладу охорони здоров’я. 

Наразі жодних ускладнень з кадровим забезпеченням у сфері охорони здоров’я 

немає. 

Для того, аби дати можливість медичному працівнику працювати в 

медичних закладах інших регіонів країни, Міністерство охорони здоров’я 

врегулювало норми працевлаштування. 

Зокрема, тимчасове залучення медиків із числа внутрішньо 

переміщених осіб у заклади охорони здоров’я врегульовано наказом 

Міністерства охорони здоров’я України від 04.03.2022 р. №414 «Про облік 

та табелювання медичних працівників, які надають медичну допомогу 

поза основним місцем роботи в період воєнного стану на території 

України». 

Станом на сьогодні, можливістю працевлаштуватися в іншому 

медичному закладі вже скористалися 3 536 внутрішньо переміщених 

медичних працівників. 

Серед них: 1 758 лікарів, 1 170 фахівців (медичні сестри/брати, 

акушерки, фельдшери, асистенти фармацевти), 608 технічних працівників. 

Найбільше працевлаштованих медичних працівників, які вимушено 

переїхали до інших регіонів, зареєстровано у Дніпропетровській області – 460, 

Полтавській області – 318 та Львівській області – 312 осіб. 

Найбільша кількість лікарів та інших фахівців у сфері охорони здоров’я 

зареєстровано на Львівщині – 290, на Дніпропетровщині – 155 та на 

Полтавщині – 125 осіб. 
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Найбільше працевлаштованих медичних сестер та інших фахівців у 

сфері охорони здоров’я зареєстровано у Дніпропетровській області – 226, 

Харківській області – 142 та Полтавській області – 139 осіб. 

Збір та узагальнення інформації щодо кадрових потреб у закладах 

охорони здоров’я регіонів МОЗ здійснює через систему MedData. 

Щотижня відповідальні особи закладів охорони здоров’я подають до 

цієї системи оновлену інформацію щодо кількості внутрішньо переміщених 

медиків із розподілом їх за професійними групами (професіонали, фахівці, 

технічні працівники) та формою трудових відносин із закладом охорони 

здоров’я, як-от: 

- зараховані на основне місце роботи; 

- зараховані за сумісництвом; 

- виконують професійні обов’язки поза основним місцем роботи, але 

табелюються за основним місцем роботи. 

Інформація щодо наявності вакантних місць медичних працівників 

подається закладами охорони здоров’я до департаментів охорони здоров’я 

обласних військових адміністрацій. Ті далі інформують внутрішньо 

переміщених медичних працівників щодо цих вакансій та здійснюють 

загальну координацію процесу їх працевлаштування на території відповідних 

регіонів. 

Важливо, що порядок влаштування на роботу в інший заклад охорони 

здоров’я для внутрішньо переміщених медичних працівників такий самий, 

як і в разі звичайного працевлаштування. Медики подають стандартний пакет 

документів. 

 

*** 

07.07.2022 

Полтавська обласна рада 

https://oblrada-pl.gov.ua/news/blagodiynyy-fond-karitas-poltava-

prodovzhuye-reyestraciyu-na-programu-vyplaty-groshovoyi-2 

Благодійний фонд «Карітас Полтава» продовжує реєстрацію на 

програму виплати грошової допомоги для вимушених переселенців в 

громадах області 

Днями  БФ «Карітас Полтава» провів реєстрацію на програму 

виплати грошової допомоги для внутрішньо переміщених осіб у 

Білоцерківській та Великосорочинській громадах. 

Ця програма виплати грошової допомоги стала доступна для громад 

області в межах підписаного Меморандуму про співпрацю між 

Полтавською обласною радою та Благодійною організацією «Благодійний 

фонд «Карітас Полтава». 

«Співпраця між Полтавською обласною радою та Благодійним 

Фондом «Карітас Полтава»  є важливою підтримкою для людей, які 

знайшли прихисток в наших громадах. У такий нелегкий  для України час 
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головне – це підтримка один одного і єдність», ‒ наголошує голова 

Полтавської обласної ради Олександр Біленький. 

В межах підписаного Меморандуму учасниками програми вже стали: 

Петрівсько-Роменська, Сергіївська, Зіньківська, Краснолуцька, 

Великобудищанська,  Решетилівська, Шишацька, Опішнянська, Градизька, 

Оржицька, Ланнівська, Новосанжарська, Котелевська, Семенівська,  

Глобинська, Лохвицька, Диканська та Миргородська громади. 

Відповідно до інформації від БО «Благодійний фонд «Карітас 

Полтава», розраховувати на грошову допомогу можуть вразливі верстви 

населення: вагітні, люди з інвалідністю, багатодітні родини, самотні, 

важкохворі, одинокі батьки. Сума грошової виплати на одну особу 

становитиме 6 660 грн. 

 

*** 

07.07.2022 

Полтавська обласна військова адміністрація 

https://www.adm-pl.gov.ua/news/vsesvitnya-prodovolcha-programa-oon-

prodovzhit-robotu-na-poltavshchini-shchob-zabezpechiti-potr 

ВСЕСВІТНЯ ПРОДОВОЛЬЧА ПРОГРАМА ООН ПРОДОВЖИТЬ 

РОБОТУ НА ПОЛТАВЩИНІ, ЩОБ ЗАБЕЗПЕЧИТИ ПОТРЕБИ 

ПЕРЕСЕЛЕНЦІВ ТА НЕЗАХИЩЕНИХ ВЕРСТВ НАСЕЛЕННЯ 

Всесвітня продовольча програма ООН продовжить роботу на 

Полтавщині, щоб забезпечити потреби переселенців та незахищених верств 

населення 

7 липня відбулася зістріч представників Всесвітньої продовольчої 

програми ООН з начальником Полтавської обласної військової 

адміністраці Дмитром Луніним та його заступником Катериною 

Рижеченко. На зустрічі сторони обговорили подальшу співпрацю в межах 

надання гуманітарної допомоги переселенцям та незахищеним верствам 

населення Полтавщини. 

Керівник Офісу ВПП у Дніпрі Салім Мусса розповів, що їхня органзація 

працює в таких областях крани: Харківській, Полтавській, Донецькій, 

Луганській, Дніпропетровській та Запорізькій. 

«Ми плануємо свою роботу так, щоб підтримувати українську економіку 

і закуповувати місцеві продукти. На даний час 60 мільйонів укладено в 

економіку України. Найкраще, коли влада передає перелік громад і їхні 

потреби, щоб більше уваги приділити саме віддаленим куточкам області, – 

розповів Салім Мусса. – Ми надаємо як грошову допомогу, так і гуманітарну. 

В Полтавській області її отримали уже 59 тисяч осіб. Крім грошових виплат 

(2020 грн на особу на місяць та 6 660 гривень на сім’ю) до Полтавщини 

передали більше 40 тисяч тонн допомоги – це мука, горох та консервовані 

равіолі». 
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До другого траншу допомоги від Всесвітньої продовольчої програми 

ООН входять маленькі бокси з продуктами готовими до споживання, та великі 

– з напівфабрикатами для готування. Партнери ВПП уже передали в область 

більше 35 тисяч маленьких 90 тисяч великих боксів. 

Начальник Полтавської обласної військової адмінстрації Дмитро 

Лунін розповів, що така допормога в області потрібна не лише переселенцям, 

а й незахищеним ветсвам населення, адже багато людей через війну втратили 

роботу. 

«У Полтавській області нині проживає 187 тисяч переселенців. Це одна 

з областей України, яка найбільше прийняла ВПО з 24 лютого. Регіон так 

географічно розташований, що сюди зручно діставатися з Сумщини, 

Харківщини, Донеччини та Луганщини. Звісно, найбільше переселенців у 

області з Харківської області (75%), – розповів Дмитро Лунін. – Ми бачимо 

всю вашу допомогу і дуже вдячні за неї. Ще у перший тиждень 

повномасштабного вторгнення у нас був створений гуманітарний штаб, який 

координує надану допомогу з усіх організацій та рівнів. Досвід показує, що у 

великих містах надається більше допомоги, а селам приділяється менше уваги. 

Ми зі свого боку відправляємопродукцію в усі громади, щоб закрити потреби 

більш незахищених верств населення. Останнім часом внутрішня допомога від 

волонтерів зменшується, бо в українців ресурси закінчуються, тому вся надія 

на міжнародні організації». 

На зустрічі сторони обговорили питання, які можуть вдосконалити 

роботу передачі допомоги на місцях, координації роботи та наявних потреб 

регіону. 

 

*** 

07.07.2022 

Рівненська обласна державна адміністрація 

https://www.rv.gov.ua/news/z-pochatku-povnomasshtabnoi-viiny-u-tsnapy-

oblasti-zvernulysia-maizhe-38-tysiach-pereselentsiv 

З початку повномасштабної війни у ЦНАПи області звернулися 

майже 38 тисяч переселенців 

Це приблизно 60 відсотків людей, які змушені були тікати від війни і 

на певний час знайшли прихисток на Рівненщині. Решта внутрішньо 

переміщених осіб отримували послуги через управління соцзахисту.  

Тим часом найбільше звернень від переселенців опрацювали в ЦНАПах 

Рівненської, Костопільської, Сарненської, Дубенської, Вараської громад. 

Переважно це були послуги з отримання статусу внутрішньо переміщеної 

особи та різних видів допомог. 

На сьогодні на Рівненщині функціонує 41 ЦНАП, також діє мережа 

віддалених робочих місць та територіальних підрозділів. Загалом в області 

налічується 81 точка, де люди можуть отримати адміністративні послуги.  
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«З початку повномасштабної війни ЦНАПи області перетворилися на 

хаби, де розподіляли гуманітарну допомогу, консультували,  комунікували з 

органами місцевого самоврядування та державними структурами. А коли 

з’явилася технічна можливість, відновилися доступи до реєстрів, Центри 

надання адміністративних послуг повернулися до своїх безпосередніх 

обов’язків, - прокоментувала заступниця голови Рівненської ОДА з питань 

цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації (CDTO) 

Іванна Смачило. - І на сьогодні тут не лише надають адміністративні послуги, 

а й консультують щодо того, як користуватись порталом Дія. Адже зараз це 

дуже актуально, в тому числі й для переселенців». 

 

 

*** 

07.07.2022 

Львівська обласна військова адміністрація 

https://loda.gov.ua/news/34054 

Триває виплата компенсації власникам житла в області, які 

прийняли вимушених переселенців 

Департамент паливно-енергетичного комплексу, енергоефективності 

та житлово-комунального господарства 

На Львівщині у травні в приватному житловому секторі розмістили    24 

268 внутрішньо переміщених осіб. Інформують у департаменті паливно-

енергетичного комплексу, енергоефективності та житлово-комунального 

господарства Львівської ОВА. 

Загальний обсяг компенсації власникам житлових приміщень 

приватного житлового фонду, які безоплатно розміщували в цих приміщеннях 

внутрішньо переміщених осіб, за травень цього року складає 9, 7 млн грн.   

Департамент подав заявки на фінансування: 

-      з резервного фонду держбюджету – 2 377 142,88 грн;                

-     за рахунок міжнародних донорських організацій (Норвезька рада у 

справах біженців в Україні) – 7 289 113,16 грн. 

«Просимо власників житла, що прийняли вимушених переселенців, 

відповідальніше ставитись до подання документів для отримання компенсації. 

Адже за квітень, через некоректно подані документи, вчасно не отримали 

компенсацію з міжнародних донорських організацій 413 власників житла»,- 

наголосили у департаменті паливно-енергетичного комплексу, 

енергоефективності та житлово-комунального господарства Львівської 

ОВА. 

Телефон для довідок: (032)2999-275. 

 

*** 

07.07.2022 
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Харківська обласна військова адміністрація 

https://kharkivoda.gov.ua/news/116457 

На Харківщині надали державну допомогу понад 110 тисячам 

внутрішньо переміщених осіб 

Про це повідомили в Департаменті соціального захисту населення 

Харківської ОВА. 

Загалом станом на 5 липня в місцевих управліннях соціального захисту 

населення на обліку перебуває 341,8 тис. внутрішньо переміщених осіб – це 

майже 280 тис. сімей. Зокрема, 223,4 тис. осіб звернулися за отриманням 

довідки ВПО після 24 лютого цього року. 

«110,8 тис. осіб вже отримали допомогу від держави на загальну суму 

926,7 млн грн», – розповіли в Департаменті. 

Також майже 176 тис. сімей подали заяву про отримання допомоги на 

проживання, з яких 117,5 тис. звернулися до 30 квітня цього року. 

У Департаменті соціального захисту населення ХОВА зазначили, що 

в деяких районах спостерігаються затримки з опрацюванням заяв через 

систематичний обстріл певних населених пунктів та велике навантаження на 

працівників управління. Зокрема, там може бути відсутнім інтернет та зв’язок, 

через що частина заяв опрацьовується управлінням в ручному режимі. 

«Нині частину причин усунуто, додатково залучаємо працівників до 

процесу опрацювання документів. Тому є впевненість, що найближчим часом 

ситуація буде виправлена», – наголосили в Департаменті. 

Окрім цього, кількість внутрішньо переміщених осіб постійно 

збільшується, оскільки громадяни продовжують виїжджати з тимчасово 

окупованих територій (до 1500 осіб щотижня). Частина цих людей 

звертаються до управлінь для встановлення відповідного статусу та отримання 

компенсації на проживання. 

 

 

 

*** 

07.07.2022 

Хмельницька обласна військова адміністрація 

https://www.adm-km.gov.ua/?p=113459 

ЕРАМ та Східноукраїнський національний університет ім. Даля 

уклали угоду про співпрацю 

В червні ІТ-компанія ЕРАМ Україна22 підписала угоду про співпрацю 

з університетом, який в перші дні війни вимушено евакуйовано із 

Сєвєродонецька на Хмельниччину. Така співпраця дозволить продовжити 

надавати студентам якісну освіту з фокусом на практичний підхід в ІТ. 

                                                           
22 Див.:   https://www.facebook.com/EPAM.Ukraine 
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Компанія вже надала допомогу з перенесенням критично важливої 

інфраструктури до хмарних середовищ, а також у питаннях технічного 

забезпечення. 

Підписання подібних угод – хороший сигнал для української та 

міжнародної спільноти, що не зважаючи на обставини українці готові навчати 

і навчатися, якісно готувати наступне покоління ІТ-професіоналів. Це 

особливо актуально в час, коли ІТ-галузь оперативно відновила роботу і наразі 

здатна допомогти країні вистояти у війні економічно. 

«З перших днів війни ЕРАМ активно допомагає країні, зокрема і в 

питанні освіти молоді. Попри війну ми продовжуємо підтримувати наших 

освітніх партнерів, а також запрошуємо нових. Адже зараз на рівні країни 

важливо згуртовуватися та забезпечити якісне функціонування навчальних 

процесів, необхідних для підготовки професіоналів галузі. Для цього ми маємо 

продовжувати активну роботу в трикутнику держава-університети-індустрія, і 

максимально поєднувати академічну та неформальну освіту», – коментує 

підписання угоди Олег Ковалюк, координатор освітніх програм EPAM 

University23 в центральному регіоні. 

Зважаючи на те, що евакуація університету відбувалася практично під 

ракетними обстрілами, найпершим пріоритетом було збереження життя 

студентів та співробітників. Зруйновано будівлі університету, знищено 

матеріальну, лабораторну й комп’ютерну базу. Втім, адміністрація вишу на 

новому місці працює над оперативним забезпеченням функціонування 

системи управління навчальним закладом, забезпеченням освітнього процесу, 

відновленням матеріальних та інформаційних ресурсів. Простіше це робити 

разом з надійними партнерами. 

Дмитро Марченко, перший проректор університету, впевнений, що 

співпраця з компанією ЕРАМ, яка має практичний досвід впровадження ІТ-

проєктів, потужний фаховий склад та високотехнологічне обладнання, 

дозволить сприяти прискоренню процесів цифровізації суспільства та 

вирішити проблему нестачі ІТ фахівців в Україні. «Відомий український 

науковець, засновник Інституту кібернетики, академік Віктор Глушков казав: 

«Коли всі інформаційні системи зіллються до єдиної системи, вона буде 

працювати за участі людини і в ім’я людини». Зараз, ці слова, сказані майже 

50 років тому, стають дійсністю. Ми бачимо загальнонаціональні процеси 

інформатизації та діджиталізації суспільства. В СНУ ім. В. Даля приділяється 

значна увага як підготовці фахівців з ІТ, так і загальній цифровізації діяльності 

університету». 

Нагадаємо, раніше компанія ЕРАМ повідомляла про відкриття офісу в 

Хмельницькому та підписання угоди з Хмельницьким національним 

університетом. Загалом на сьогодні компанія співпрацює з понад 30 

українськими університетами. 

Довідка про університет: 

                                                           
23 Див.:   https://www.facebook.com/epamuniversityprograms 
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Східноукраїнський національний університет ім. Даля24 засновано у 

1920 році. Заклад готує фахівців за 70 спеціальностей, шість з яких стосуються 

інформаційних технологій. Наразі в університеті навчається біля 5 000 

студентів. 

 Довідка про компанію: 

Заснована в 1993 році компанія EPAM Systems Inc. (NYSE: EPAM) 

використовує свій багаторічний досвід розробки, щоб бути провідним 

світовим експертом з постачання послуг для цифрової трансформації — 

лідером індустрії з розробки цифрових та фізичних продуктів, а також зі 

створення цифрової платформи для інженерних послуг. Завдяки інноваційній 

стратегії, інтегрованому підходу в консультуванні та можливостям у дизайні, 

а також унікальній «інженерній ДНК», компанія розгорнула глобально 

гібридні команди, щоб допомагати клієнтам та спільнотам з усього світу 

робити майбутнє сьогоденням. Це означає створення нових платформ для 

бізнесу, навчання та охорони здоров’я, які об’єднують людей, вдосконалюють 

роботу та покращують життя. За версією журналу Newsweek, ЕРАМ визнано 

компанією з найкращим місцем для роботи у 2021 році. Мультидисциплінарні 

команди працюють над рішеннями для клієнтів у більш ніж 40 країнах світу 

на 5 континентах. Як визнаний лідер, ЕРАМ включена до списку ТОП-15 

технологічних компаній за версією Fortune 1000, а також до списку Fortune 

«100 компаній, які швидко зростають» як провідна ІТ-сервісна компанія 

протягом останніх трьох років. Компанія також входить до списку 25 

найбільших агентських компаній світу за версією Ad Age, а у 2020 році журнал 

Consulting Magazine назвав EPAM Continuum серед 20 найбільш 

швидкозростаючих компаній. Дізнатися більше про компанію можна за 

посиланнями: www.epam.com,  Twitter25 та LinkedIn26. 

 

 

*** 

07.07.2022 

ДРОГОБИЦЬКА МІСЬКА РАДА 
https://drohobych-rada.gov.ua/%d1%81%d0%be%d1%86%d1%96%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%b0-

%d0%b3%d1%80%d0%be%d0%bc%d0%b0%d0%b4%d0%b0-

%d1%81%d0%bf%d0%b5%d1%86%d1%96%d0%b0%d0%bb%d1%96%d1%81%d1%82%d0%b8-

%d1%83%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b2/ 

Можливості для бізнесу: президентка польської асоціації «Військова 

допомога» зустрілась з бізнесом, який релокував до Дрогобича 

                                                           
24 Див.:   https://snu.edu.ua/ 
25 Див.:  https://twitter.com/EPAMSYSTEMS  
26 Див.   https://www.linkedin.com/authwall?trk=gf&trkInfo=AQHpI-
C2ageCcAAAAYHaLGroN4hSfwvvaBIu0NccrnRYX-
iJuo7m_oPSCdjbQ9DR7zO7NDNcPYSFSQnK6UCLMXg2dhKF3Y15JGZA7CZ3-
ZHcibHb9vhcFHrGJvLI6Neb1YaEz_w=&original_referer=https://www.adm-
km.gov.ua/&sessionRedirect=https%3A%2F%2Fwww.linkedin.com%2Fcompany%2Fepam-systems%2F 
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…у світлиці Дрогобицької міської ради зібрались представники 

приватного бізнесу, який релокував до Дрогобича, рятуючи своє 

виробництво від ворожих обстрілів чи загрози окупації. 

Таких підприємств, які вже відновили свою діяльність у 

Дрогобицькій громаді – більше десятка. Місто намагалось створити 

максимально комфортні умови для переїзду бізнесу та його діяльності в нашій 

громаді. Підприємствам надали повний супровід та підтримку в процесі 

релокації і, навіть після відновлення роботи, з кожним з них підтримується 

тісна комунікація. 

Вчора до Дрогобича завітала президентка та засновниця польської 

асоціації «Військова допомога» Мілена Шпатх. Вона зустрілась з 

представниками релокованих підприємств, які вже працюють у Дрогобичі. 

Зустріч пройшла під головуванням першого заступника міського голови 

Ігоря Германа. Організувало захід управління інвестицій та економічного 

розвитку. 

В ході спілкування присутні коротко розповіли про свій бізнес, про 

процес відновлення роботи у Дрогобицькій громаді та потреби, які подекуди 

необхідні для повноцінного відновлення виробничих потужностей. 

Гостя, в свою чергу, ознайомила присутніх з можливостями підтримки 

бізнесу та грантовими програмами, які можна отримати від Європи. 

– Попри те, що Україна не є членом Євросоюзу, Польща готова 

фінансувати чимало проектів та підтримувати український бізнес. Можна 

отримати кошти на придбання обладнання та запуск того чи іншого 

виробництва, яке підтримає роботу релокованого бізнесу та економіку 

України загалом, – наголосила Мілена Шпатх. 

Після спілкування з релокованим бізнесом, Мілена Шпатх мала 

зустріч з міським головою Тарасом Кучмою. Головною темою розмови стала 

організація майбутнього бізнес-форуму в Польщі, до якого планують залучити 

чимало українських та польських бізнесменів, в тому числі релокований 

бізнес, який відновив свою роботу на теренах заходу України. 

Головна мета майбутнього форуму – поділ досвідом, реалізація 

спільних проектів та максимальний розвиток бізнесового потенціалу, задля 

підтримки економіки, що в свою чергу забезпечує сплату податків та зміцнює 

сили України у боротьбі з ворогом. 

Нагадаємо, що під час минулого візиту до Дрогобича, польська 

волонтерка доставила до Дрогобича гуманітарну допомогу від польської 

асоціації «Військова допомога». Мілена Шпатх активно працює над 

залученням польського бізнесу до допомоги в реалізації проектів 

Дрогобицької громади та підтримки України загалом. 

 

*** 

07.07.2022 

Львівська міська рада 
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https://city-adm.lviv.ua/news/society/social-sphere/292182-do-lvivskoho-

tsentru-pidtrymky-u-chervni-naichastishe-zvertalys-pereselentsi-z-kharkova-ta-

donetska 

До львівського Центру підтримки у червні найчастіше звертались 

переселенці з Харкова та Донецька 

Львів з перших днів повномасштабної війни приймає вимушено 

переміщених українців. Це люди з різних міст та областей нашої країни, які 

страждають від російської агресії. За останній місяць, зокрема, міський Центр 

підтримки прийняв майже 600 осіб, найбільше – із Харкова та Донецька. 

Зокрема, у червні Львівський центр підтримки вимушено 

переміщених осіб прийняв 86 переселенців із Харкова, 67 – з Донецька, 38 – 

із Харківської області, 28 – із Маріуполя, 26 – із Луганська, 24 – із Запорізької 

області, 20 – із Херсона, 19 – з Краматорська, 18 – з Миколаєва, 17 – з 

Лисичанська. Загалом це майже 600 осіб. 

У травні найчастіше звертались мешканці Харкова та Донецької 

області, у квітні – мешканці Харківської області, Києва та Маріуполя, а у 

березні – мешканці Києва, Харкова та Маріуполя. 

Серед найпоширеніших звернень – пошук роботи, гуманітарна 

допомога, юридичні послуги, освіта і дозвілля, а також відновлення 

документів. Загалом у Центрі підтримки можна отримати допомогу й 

консультації фахівців із різних сфер життя: помешкання й соціальна 

підтримка, пошук роботи, освіта і дозвілля, медицина, відновлення 

документів, домашні улюбленці тощо. Фактично, центр підтримки, який 

раніше функціонував на вул. Князя Романа, трансформували у новий, більший 

центр, розширивши кількість послуг. 

Нагадаємо, Центр підтримки працює за таким графіком: понеділок-

четвер – з 9.00 до 18.00 год., п’ятниця – з 9.00 до 16.00 год. (без обідньої 

перерви). 

Контакти: 0505554461, centrsp@gmail.com.  

Більше інформації для вимушено переміщених українців – на сайті 

ЛМР27. 

 

*** 

07.07.2022 

ОБОДІВСЬКА СІЛЬСЬКА ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА 

ГАЙСИНСЬКИЙ РАЙОН ВІННИЦЬКА ОБЛАСТЬ 

https://obodivska-gromada.gov.ua/news/1657187666/ 

У Ободівській громаді переселенці отримали продуктові набори 

Війна, що прийшла в Україну, принесла біду, горе, проблеми у кожну 

українську сім’ю. та найбільше потерпають громадяни, які змушені були 

залишити свої домівки у зонах бойових дій. Ободівська громада від початку 

                                                           
27 Див.:   https://city-adm.lviv.ua/help 
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військової агресії прийняла на тимчасове проживання понад 1700 внутрішньо 

переміщених осіб. Частина людей нині мають змогу повернутись додому. Але 

мешканці прифронтової Херсонської, Харківської, Миколаївської, Запорізької 

областей, окупованих Луганщини й Донеччини залишаються на відносно 

мирній території. 

Зважаючи на першочергові потреби внутрішньо переміщених осіб, які 

мешкають у Ободівській громаді, сільська рада особливу увагу приділяє 

налагоджуванню контактів та співпраці із різноманітними гуманітарними 

фондами, які можуть надати допомогу для наших співвітчизників. 

Вчора вантаж із продуктами харчування надійшов у нашу громаду від 

американського благодійного фонду  World  Central Kitchen. Місія цього 

фонду – годувати людей у гарячих точках, які постраждали внаслідок воєнної 

агресії та гуманітарних катастроф. До продуктових наборів входять крупи, 

макарони, цукор, олія, рибні та м’ясні консерви та інше. 

Варто зазначити, що фінансову підтримку фонду здійснюють відомі 

діячі культури, політики, бізнесмени, які не залишаються осторонь людського 

горя. 

Щира вдячність координатору проєкту Ніні Семикоз за співпрацю із 

сільською радою. 
Вся отримана допомога розподілена по старостинських округах 

пропорційно  кількості переміщених осіб, які проживають на відповідній 

території. 

 

*** 

 

08.07.2022 

Львівська міська рада 

https://city-adm.lviv.ua/news/society/social-sphere/292194-200-

pereselentsiam-dopomohly-bezkoshtovno-otrymaly-novyi-fakh-ta-

pratsevlashtuvatysia 

200 переселенцям допомогли безкоштовно отримати новий фах та 

працевлаштуватися 

Пресслужба ЛМР 

200 переселенців, що тимчасово проживають у Львові, пройшли 

безкоштовні навчальні курси із здобуття навичок з восьми професій. Опісля 

курсів вони отримали змогу працевлаштуватись. 

Впродовж квітня-червня у закладах професійної (професійно-технічної) 

освіти для внутрішньо переміщених  осіб проводилися навчальні курси із 

здобуття навичок з професій «швачка, кравець», «взуттєвик», «продавець-

касир», «піцайоли», «пекар», «монтажник санітарно-технічних систем і 

устаткування», «маляр» і «столяр». Навчання відбувались у 8 закладах освіти: 

Міжрегіональному центрі ПТО художнього моделювання та дизайну, 

Львівському ВПУ побутового обслуговування, Міжрегіональному ВПУ 

автомобільного транспорту та будівництва, Львівському ВПУ  торгівлі 
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та сфери послуг, Львівському ВПУ харчових технологій, Львівському ВПУ 

технологій та сервісу, Львівському ВПУ комп'ютерних технологій та 

будівництва, Львівському вищому професійному художньому училищі. 
Загалом курси пройшли 200 внутрішніх переселенців. Всі вони 

отримали сертифікати про проходження професійних курсів. Більшість людей 

після курсів вже знайшли собі роботу. 

З огляду на актуальність та потребу у доборі кадрів на ринку праці на 

серпень планується проведення курсів з 10 професій орієнтовно для 150 осіб 

(оголошення про набір буде опубліковано згодом). 

Зазначимо, що проведення таких навчальних курсів відбувається за 

підтримки Програми ООН із відновлення та розбудови миру та за фінансової 

підтримки Європейського Союзу. 

 

ОГЛЯД ПУБЛІКАЦІЙ ЗМІ 

Центральні 
 

 

02.07.2022 (матеріал не увійшов до попереднього випуску) 

Ресурсний центр ГУРТ 

https://gurt.org.ua/news/informator/79151/ 

Громади Прикарпаття отримали побутову техніку для прихистків, 

де живуть переселенці 

Івано-Франківська обласна організація “Молода Просвіта” передала 

набори побутової техніки для прихистків, де проживають внутрішньо 

переміщені особи (ВПО). Закупили необхідне для потреб людей у рамках 

проєкту “Простори підтримки” завдяки фінансовій допомозі від 

гуманітарної організації CORE (Community Organized Relief Effort). 

Попередньо через конкурс з 60 поданих заявок було відібрано 20 

прихистків, які отримали повний набір побутової техніки (холодильник, 

пральна машина з вбудованою сушкою, мікрохвильова піч, мультиварка, 

електрочайник, фен, праска), та ще 10, яким передадуть міні-набори 

(мікрохвильова піч, мультиварка, електрочайник, фен, праска). 

За словами керівниці “Молодої Просвіти Прикарпаття” Євгенії 

Бардяк, придбана техніка має закрити частину побутових запитів людей, які 

тимчасово мешкають у школах, садках та гуртожитках: “Заклади, що 

отримали техніку, приймають по декілька десятків людей з гарячих точок. Їх 

приміщення здебільшого не підлаштовані під житлові умови, а людям 

необхідно десь готувати їжу, прати одяг. Наш проєкт якраз має закрити ці 

базові побутові потреби, доступ до яких внутрішньо переміщені особи 

втратили через війну”. 
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Загалом, на участь у проєкті заявки подали 35 територіальних громад 

Івано-Франківської області. Кожна з них має від одного до приблизно п’яти 

таких прихистків. 

Голова Вигодської територіальної громади Микола Мацалак 
зазначає, що зараз навантаження на громади збільшилося: “Від початку 

повномасштабної війни ми приймаємо внутрішньо переміщених людей 

сотнями і їм потрібен новий дім. Комусь тимчасовий, а дехто вже немає куди 

повертатися. Тому щиро дякуємо всім, хто допомагає нам створити кращі 

умови для життя цих людей у громадах. Вся підтримка, яка до нас надходить 

є видимою і відчутною”. 

На Прикарпатті такі прихистки відкрилися й у приміщеннях 

благодійних, релігійних організацій. Однією з причин їх появи є велика 

кількість ВПО в області, які не мали змоги з тих чи інших причин отримати 

окреме житло. 

“У такий складний час ми всі об’єднуємо сили, зокрема, громадянське 

суспільство і влада.  Разом вдається розв’язувати проблеми, які виникли через 

війну, у рази швидше, ніж коли працюємо окремо. Починаючи з 24 лютого 

громади Івано-Франківської області вже прийняли 145 тисяч ВПО. Частина з 

них повернулася додому. Зараз на Прикарпатті залишаються у переважній 

більшості мешканці східних регіонів та півдня України”, - повідомила голова 

Івано-Франківської ОВА Світлана Онищук. 

Окрім передачі техніки громадам, команда організації планує відвідати 

кожен з тридцяти підтриманих закладів, щоб поспілкуватися з ВПО, 

детальніше вивчити інші їхні потреби, а також записати деякі історії людей, на 

основі яких буде створено виставку портретів і соціальні відеоролики. 

Проєкт “Простори підтримки” реалізується Івано-Франківською 

обласною організацією “Молода Просвіта” завдяки фінансовій допомозі від 

гуманітарної організації CORE (Community Organized Relief Effort). 
Сторінка організації у соцмережі https://www.facebook.com/molodaprosvita.if 

Контакти 

molodaprosvita.if@gmail.com 

02.07.2022    Євгенія Бардяк 

 

*** 

04.07.2022 

Антикризовий медіа-центр 

https://acmc.ua/zhinochi-inicziatyvy-z-pryfrontovogo-nyu-jorka-do-

myrnoyi-poltavshhyny/ 

Жіночі ініціативи: з прифронтового Нью-Йорка до мирної 

Полтавщини 

Жінки прифронтового Нью-Йорка змінили фронт громадської 

активності з початком широкомасштабного наступу рашистів. Навіть далеко 

від дому допомагають жителям селища та переселенцям на мирній території. 
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 Активність на розвиток Нью-Йорка 

Студію громадських жіночих ініціатив утворили в Нью-Йорку, на той 

момент ще Новгородському, активні місцеві жінки в 2019 році. Ії керівницею 

стала Тетяна Красько. До складу громадської організації увійшли 15 жінок, 

усі вони з Нью-Йорка. 

Минулого літа ГО узяла участь у бюджеті участі Торецької громади, 

виграла та реалізувала разом з іншими активістами проєкт з облаштування 

місцевого скверу. Тут встановили серце та майданчик поруч –  для закоханих 

та усіх відпочиваючих. Нову зону відпочинку відкрили восени.  

Активні жінки Нью-Йорка були включені до процесів ратифікації 

Стамбульської конвенції, громадська організація є членом Коаліції 1325 

«Жінки, мир, безпека» на Донеччині, брала участь у заходах щодо захисту 

прав жінок.  

ГО «Студія громадських жіночих ініціатив» увійшла до числа 

засновників коаліції «На лінії зіткнення»: громадські організації 

прифронтових громад об’єднались заради соціально-економічного розвитку 

території на лінії зіткнення. 

Інформування через соцмережі   

Плани щодо розвитку територій прифронту змінились, коли росія напала 

на Україну в лютому 2022 року. Постало питання захисту та виживання. 

Активістки селища зосередили свої зусилля на тих напрямках, де могли бути 

корисними місцевим жителям.  

Коли проходив конкурс на громадський бюджет, Студія жіночих 

громадських ініціатив створила групу у Вайбері, з метою популяризації та 

підтримки цих проєктів.  

Ця група так і залишилась активною для інформування людей про 

основні події в селищі. А коли розпочався повномасштабний наступ, то в цій 

групі розміщали корисну та життєво важливу інформацію: наприклад, як 

поводитись під час артобстрілу, куди виїхати, з приводу гуманітарної 

допомоги, гарячі лінії тощо,  а також різні офіційні повідомлення від ВЦА, 

ОДА та інших структур. 

Якщо до великої війни в групі було 500 людей, тепер їх вже 2400. Люди 

почали активно сама писати, обмінюватись ліками, предметами гігієни. 

 «Були навіть оголошення: продам козу чи розсаду. Ми такі оголошення 

не видаляли, дозволяли розміщати, бо розуміємо наскільки важливо людям 

зараз вижити, – розповідає Тетяна Красько. – Дозволяємо розміщати й 

оголошення де купити електроплити, де працюють аптеки де можна придбати 

пальне».  

Одного разу зробили соціальний зріз і були здивовані – серед учасників 

групи було 4% росіян. Мабуть, родичі додавались, розмірковує Тетяна. Але всі 

питання, куди та що прилетіло, відразу припиняли. Люди вже звикли, ця тема 

жодним чином в групі не обговорюється, тільки корисна інформація, 

наголошує Красько. 

Облаштування укриттів та гуманітарка для місцевих    
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За підтримки коаліції «На лінії зіткнення» облаштовували найпростіші 

укриття в багатоповерхівках. Закуповували відра, інструменти, ковдри, 

робили стратегічний запас продуктів саме для сховищ, передавали їх на ОСББ, 

де в будинках були такі укриття. Це робили, перебуваючи в селищі, разом з 

небайдужими жителями Нью-Йорка. 

Після 20 березня почали виїжджати з Донеччини. Більша частина 

активу ГО «Студія громадських жіночих ініціатив» обрала для прихистку 

Полтавщину. Саме тут і почали відроджувати діяльність громадської 

організації. Зусилля спрямовували на жителів Нью Йорка, які залишаються в 

селищі а також на підтримку переселенців Донеччини, які виїхали, рятуючись 

від війни.  

За підтримки чеської організації People in need доставили запас на 42 

укриття: продукти, ковдри, термоси, запальнички, медицину та 300 

індивідуальних наборів. Центр соціальної активності «Великий будинок 

поколінь», яка знаходилась на той час у Нью Йорку, розфасували все і роздали 

людям та на укриття. До сховищ, де було найбільше людей, передали три 

генератори. 

 Привозили вантажі двічі: наприкінці квітня та на початку травня. 

Також великий запас ліків передали на місцеву амбулаторію, а медичний 

персонал роздавав людям медичну гуманітарну допомогу. Загалом передали 

80 найменувань найнеобхідніших ліків. 

Для місць компактного проживання    

Студія жіночих громадських ініціатив провела моніторинг та 

з’ясувала інформацію про два місця компактного поселення. Одне МКП – у 

Миргороді, друге –  у селі Хомутець гуртожиток ветеринарного коледжу. В 

селі у гуртожитку перебуває 70 людей, це переселенці з Донецької, Луганської 

та Харківської областей. 

Дізнались про потреби та знов завдяки PIN забрали та передали вантаж 

на 50 людей в Миргороді та 70 в Хомутці. Продуктові набори, засоби гігєни, 

ковдри, подушки, постільну білизну отримали переселенці в селі Хомутець, 

постільну білизну та рушники – в Миргороді. 

За права жінок    

Повертається організація й до своєї адвокаційної  мирної діяльності 

щодо захисту інтересів і прав жінок. 

У Львові Тетяна Красько разом з колежанками узяла участь у форумі 

феміністичної спроможності, який організував Український жіночий фонд. 

Розробляли дорожню карту впровадження феміністичних принципів у 

реформи, аби здобутки щодо захисту прав жінок не були втрачені.    

Фото: ГО «Студія громадських жіночих ініціатив»  

Ольга Нікуліна, «ЗмІнИ. Схід» 

 

                                                         *** 

 

04.07.2022 
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Громадське радіо 

https://hromadske.radio/publications/u-dnipri-tsentr-sotsadaptatsii-liudey-

z-invalidnistiu-pryyniav-mayzhe-1000-malomobil-nykh-pereselentsiv 

У Дніпрі Центр соцадаптації людей з інвалідністю прийняв майже 

1000 маломобільних переселенців 

Валерія Холодова 

Із початку повномасштабної війни Центр для людей з інвалідністю у 

Дніпрі приймає маломобільних переселенців. Це найменш захищена 

категорія населення, евакуювати яку вкрай важко. Проте на сьогодні заклад 

прийняв понад 950 людей.  

Для вимушених переселенців у центрі облаштували понад півтори сотні 

місць. Наразі зайнята більша частина. Вже місяць тут мешкає В’ячеслав із 

Бахмута. Чоловік пересувається за допомогою візка… 

Нині чоловік чекає подальшої евакуації — його перевезуть до 

реабілітаційного центру на захід. 

Є переселенці і серед працівників закладу. Так, Олександр, який нині 

працює тут санітаром, виїжджав з-під Харкова разом зі старенькою 

мамою…Чоловік вирішив залишитися у центрі і допомагати, чим може… 

За час повномасштабної війни у закладі прийняли понад 950 осіб — це 

люди з інвалідністю, лежачі хворі та самотні пенсіонери. Тут їм надають 

прихисток та водночас підшукують варіант для подальшого проживання, 

розповідає Ольга Волкова — керівниця центру. 

«Ми підбираємо кожному практично індивідуально, або за кордон 

відправляємо, або — далі на захід. Туди, де тихіше, туди, де спокійніше»… 

Щодня до Дніпра волонтери доправляють 20-30 маломобільних людей. 

Це складний та тривалий процес, ділиться координатор евакуації, говорить 

координатор евакуації маломобільного населення Ярослав Корнієнко. 
«Вона (людина — ред.) повинна подати заявку, ми повинні до неї 

дістатися, іноді це дуже складно, бо водії потрапляють під обстріли, під 

снаряди, витягають з будь-якого поверху. Потім їх треба доправити якось до 

безпечного місця», — пояснює волонтер. 

Наразі на базі центру проводять навчання для волонтерів, що беруть 

участь в евакуації. Адже під час транспортування дуже важливо поводитися 

правильно і не нашкодити людині, яка має особливі потреби. 

 

*** 

05.07.2022 

Антикризовий медіа-центр 

https://acmc.ua/po-vsij-krayini-zrostaye-merezha-czentriv-pidtrymky-

meshkancziv-mariupolya/ 

По всій країні зростає мережа центрів підтримки мешканців 

Маріуполя 
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Наприкінці червня одразу два центри було відкрито на Івано-

Франківщині. Один в обласному центрі, другий у Калуші – місті, яке 

прославилося на Євробаченні.  

Під час переможного виступу співаки гурту «Kalush Orchestra» зі сцени 

конкурсу закликали світ підтримати Маріуполь. То було всередині травня, а 

зараз Калуська громада прийняла до 250 людей з героїчного міста та всіляко 

їх підтримує.  

На відкриття центру «Я-Маріуполь» у Калуші приїхав маріупольській 

міський голова Вадим Бойченко. За його словами, головна мета таких 

осередків – допомогти маріупольцям, які втратили все, що мали. Але вони 

вижили, і це найголовніше. Тож тепер їм потрібна поміч – як матеріальна, так 

і консультативна. 

«Приміщення для користування центру надав підприємець Ігор Віблий. 

В організаційних питаннях щодо реєстрації ВПО, отримання допомоги, 

благоустрою громадської оселі допомогла начальниця ЦНАП Надія Марій. 

До створення комфортних умов для маріупольців у Калуші долучилося також 

чимало небайдужих людей – підприємців та волонтерів», – повідомив 

Калуський міський голова Андрій Найда.    

Комплексна допомога для маріупольців    

Центри підтримки «Я-Маріуполь» облаштовані у зручних 

комфортних приміщеннях. Щодня їх відвідують до сотні маріупольців. 

Комусь потрібно посприяти у пошуку житла чи роботи. Хтось приходить за 

консультацією. У центрах працюють фахівці, які надають соціальну, правову 

та психологічну допомогу. За потребою надаються медичні консультації та 

відбувається спрямування хворих на лікування.  

Дуже затребуваною є допомога у пошуку зниклих людей. Мешканці 

Маріуполя, яким вдалося вирватись з міста, не припиняють спроб знайти своїх 

рідних та знайомих. Через центри вже вдалося розшукати багатьох людей та 

з’єднати родини.  

Також у центрах видають гуманітарну допомогу у вигляді продуктів 

харчування, ліків, засобів особистої гігієни, одягу. Пораненим маріупольцям 

допомагають грошима на лікування та реабілітацію. Дуже важливо, що у 

таких центрах працюють маріупольці. Допомагаючи співвітчизникам, вони 

відчувають одне одного, адже теж пройшли через це пекло.  

Примітно, що у Хмельницькому центр «Я-Маріуполь» розташований 

на вулиці Героїв Маріуполя (колишня Гагаріна). Таку назву вулиця отримала 

нещодавно, наприкінці квітня, у рамках закону про декомунізацію.   

 У фокусі уваги – діти    

У кожному центрі «Я-Маріуполь» облаштовані ігрові кімнати для 

дітей. Поки дорослі вирішують важливі питання, в них можна залишити 

малечу під пильним наглядом вихователів. Для дітей влаштовують безліч 

різноманітних заходів – проводять майстер-класи з малювання 3D ручкою, з 

виготовлення сувенірів, оберегів, їстівних букетів з цукерок, шоколадок та 

печива. 
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Часто організують екскурсії приймаючими містами, проводять цікаві 

проєкти та масові ігри. Наприклад, у Вінниці малюки прийняли участь у 

проекті «Берег єднання». На заході дорослі та дітки активно проводили час: 

грали на барабанах, в настільний теніс, а також створили величезний мурал – 

жовто-блакитний човен, що символізує єднання. А у Запоріжжі дітлахи 

навчились конструювати ракети, та навіть запускали їх.   

Підтримка партнерів   

 Навіть в умовах війни центри «Я-Маріуполь» створюють дітям такі 

умови, що дарують їм яскраві емоції, та справжнє веселе, безтурботне 

дитинство. У цьому активно допомагають партнери.  

Одним з них є латвійський «Centre MARTA». Завдяки ньому було 

облаштовано дитячу кімнату у центрі «Я-Маріуполь» у Хмельницькому. 

Тепер у kids zone є все необхідне для того, щоб малеча гралася та розвивалась 

у комфортних умовах: іграшки, дитячі будиночки, розвиваючі ігри та безліч 

іншого. 

У цій яскравій локації дітлахи спілкуються та граються один з одним. І 

це дозволяє їм не згадувати про страшні події, які вони пережили.  

Довідково! Центри «Я-Маріуполь» працюють з понеділка по суботу з 

8:00 до 18:00 за такими адресами:  

м. Калуш, вул. Грушевського 13, м. Івано-Франківськ,                         вул. 

Грушевського, 22А,  

м. Дніпро, вул. Воскресенська, 23,  

м. Запоріжжя, проспект Соборний, 150А,  

м. Вінниця, вул. Соборна, 50,  

м. Київ, вул. Антоновича, 39,  

м. Кропивницький, вул. Академіка Паученка 41/26 (будівля «Прозорий 

офіс» 2 поверх),  

м. Хмельницький, вул. Героїв Маріуполя, 3А.    

Світлана Денисенко, «ЗмІнИ. Схід» 

 

*** 

05.07.2022 

Слово і Діло 

https://www.slovoidilo.ua/2022/07/05/novyna/suspilstvo/yak-

pereselencyam-otrymaty-pensiyi-novoyu-adresoyu-vidpovid-pfu 

Як переселенцям отримати пенсії за новою адресою: відповідь ПФУ 

Внутрішні переселенці, які отримували пенсії через «Укрпошту» та 

тимчасово змінили місце проживання, можуть отримувати пенсії на нову 

адресу. Це можна зробити двома способами. 

Про це повідомляє пресслужба Пенсійного фонду України (ПФУ) на 

сторінці у Facebook у вівторок, 5 липня. 
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Так, внутрішні переселенці можуть отримати пенсії після зміни адреси 

через платіжну систему «Швидка копійка» АТ «Ощадбанк» або через 

внутрішні перекази «Укрпошти». 

«У разі, якщо пенсію за відомостями на виплату пенсій не буде 

отримано, АТ Укрпошта повідомить про це Пенсійний фонд України, і кошти 

будуть виплачені з наступного місяця», - сказано в повідомленні. 

У ПФУ також зазначили, що якщо пенсія не отримується протягом 

шести місяців поспіль, то її виплату призупинять. Українцям, які хочуть 

відновити виплати, потрібно звернутися до місцевих органів Пенсійного 

фонду. 

У пресслужбі відомства додали, що якщо «Укрпошта» повідомить про 

відсутність технічної можливості здійснювати виплату та доставку пенсій у 

певних районах та населених пунктах, то є альтернативний механізм виплати 

пенсій. Зокрема, їх можуть зарахувати на рахунки Ощадбанку… 

 

*** 

05.07.2022  

Інформаційне агентство АрміяInform 

https://armyinform.com.ua/2022/07/05/yake-dozvillya-proponuyut-ditkam-

pereselenczyam-u-vinnyczi/ 

Яке дозвілля пропонують діткам-переселенцям у Вінниці 

Підготувала Анастасія Олехнович 

Перегляди новинок кіноіндустрії, вистав у театрах, цікаві майстер-

класи, ролики, походи в мотузковий парк, плавання на SUP-дошках і 

байдарках… У Вінниці діти-переселенці проводять час цікаво й насичено. 

Звісно ж, усі розваги — безоплатні. 

У Департаменті маркетингу міста та туризму Вінницької 

міськради поділились, що питання дозвілля діток є хоч і не найважливішим, 

та ігнорувати його точно не можна. Таким чином маленькі переселенці 

зможуть поліпшити фізичне та моральне здоров’я, відпочити та активно 

провести час. 

— Організовуючи дозвілля, не забуваємо про питання безпеки. Та все ж 

сумувати дітям, як переселенців, так і вінницьких воїнів, ми не дозволимо! 

— прокоментували у Вінницькій міській раді. — Назустріч ідуть як місцеві 

розважальні центри, так і артисти, кінотеатри, просто небайдужі вінничани… 

Офіційно на постійному проживанні з 24 лютого перебуває більше ніж 

176 тисяч переселенців, з них майже 56 тисяч дітей, що прибули з Донецької, 

Запорізької, Херсонської, Київської, Луганської, Миколаївської, 

Дніпропетровської, Одеської, Харківської областей. 

Для того, аби взяти участь у тій чи іншій розвазі, потрібно заздалегідь 

зареєструватись, адже кількість місць обмежена. Аби покататися на SUP-
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дошках і байдарках, потрібно пройти реєстрацію за цим посиланням28 або 

тут29. 

Зареєструватися на майстер-класи зі скелелазіння можна тут30. 

Реєстрація на активності в мотузковому парку, де можна проїхатися на 

велосипеді між деревами, покататися влітку на санчатах, пролетіти на канатах 

на висоті 10 метрів, подолати десятки цікавих та оригінальних перешкод, 

відбувається за посиланням31. 

Аби відвідати уроки кулінарної майстерності, треба пройти реєстрацію 

тут32. 
 

*** 

06.07.2022 

ESPRESO.TV 

https://espreso.tv/pereselentsi-z-luganshchini-otrimali-ponad-700-

produktovikh-naboriv-za-dva-dni-na-donechchini-ta-dnipropetrovshchini 

Переселенці з Луганщини отримали понад 700 продуктових наборів 

за два дні на Донеччині та Дніпропетровщині 

На Донеччині й Дніпропетровщині 4 - 5 липня переселенці з Луганщини 

отримали 739 продуктових наборів 

Про це повідомив очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай у телеграмі. 

"4 і 5 липня наші штаби працювали в Бахмуті та Новомосковську. Як 

відомо, до Бахмута виїхало дуже багато жителів Попасної. Деякі, 

незважаючи на близькість фронту, продовжують там залишатися. Тож, робимо 

все можливе задля їх підтримки. За ці дні видали 173 продуктові набори. 

Спілкуючись, дізналися про поточні потреби, щоб за можливістю допомогти 

землякам", - наголосив керівник Попаснянської міської ВЦА Микола 

Ханатов. 

Крім того, 566 наборів гумдопомоги отримали переселенці в 

Новомосковську на Луганщині. 

… 

 

                                                           
28 Див.:   
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeQM8_NqJM5OkDRsFrY6usiYYiPpRF3m2O9wSjAkPjFLzhA9g/closedf
orm 
29 Див.:   https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScg867h1t-pvAWSYiXt3RYfZ1-
Q2IYLEwpQ8I47pjL8TobEng/closedform 
30 Див.:    
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScZqRhn65Dzl2YIBQKMI4xmaQbr76ZB742XhF8zcOgx9QPFGw/closedf
orm 
31 Див.:   
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSewZFhp4iE61NI5jae_CsNg4GfcHUtXQ4EmC9mjeCbTJ2Cvkg/closedfo
rm 
32 Див.:    
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdiIZlwIwB9rQjGsS0ML5vFO7okZvDmDzKS9kdWcf4GN1vrZA/closedfo
rm   
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*** 

06.07.2022 

Індустріалка 

http://iz.com.ua/zaporoje/pereselentsi-prihodyat-u-zaporizkiy-hab-za-

produktami-ta-litnim-odyagom-foto 

Переселенці приходять у запорізький хаб за продуктами та літнім 

одягом - фото 

Егорова Ирина 

Обласна влада підвела підсумки роботи логістичного хабу 

Логістичний хаб у Запоріжжі працює близько чотирьох місяців.  За 

інформацією його керівника, директора департаменту культури та 

інформаційної політики ЗОВА Владислава Мороко, тут прийняли вже 

більше 65000 вимушених переселенців. 

До Запоріжжя перемістилися  жителі населених пунктів Запорізької, 

Херсонської, Донецької, Харківської та Луганської областей, які знаходяться 

в окупації або під ворожими обстрілами. 

У логістичному хабі можна отримати допомогу продуктовими 

наборами, засобами гігієни,  спеціалісти  надають  психологічну допомогу.  

Функціонує також інформаційний центр. 

У хабі відкрито кімнату догляду за дитиною,  тут також створений 

простір для дітей від трьох років, де вони можуть грати, читати, малювати. 

Як повідомляла «Індустріалка»,  30 червня  на базі логістичного хабу 

відкрився Центр допомоги врятованим. 
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Для цього на території Запоріжжя створюють спеціальні центри 

допомоги для всіх, хто постраждав в результаті нахабних та ганебних дій 

представників російської федерації. Тут люди мають можливість отримати усе 

необхідне, зареєструватися та вирушити далі, у більш спокійні місця. 

Про підсумки роботи логістичного хабу говорили на нараді, що пройшла 

під головуванням начальника Запорізької обласної військової адміністрації 

Олександра Старуха. 
Так, від початку повномасштабного воєнного вторгнення російської 

федерації на територію нашої держави до Запоріжжя у пошуках прихистку 

прибуло 231 183 особи. Тільки за червень до Запоріжжя вдалось евакуювати 

35 283 особи, серед яких не лише мешканці Запорізького регіону, а й сусідніх 

Херсонської та Донецької областей. 

Вимушені переселенці зазвичай відвідують логістичний хаб, де вони 

можуть отримати всесторонню допомогу. Зокрема, проконсультуватися з 

правових питань чи питань пошуку роботи. 

У хабі працюють волонтери, частина з яких — вимушені переселенці, 

які вирвалися з окупованих територій чи територій, які постійно знаходяться 

під обстрілами. Як, наприклад, координатор з гуманітарних питань Ірина 

Чернова, яка до Запоріжжя свого часу приїхала з Донецька. 

Зокрема, з вимушеними переселенцями спілкуються волонтери 

Благодійного фонду “Посмішка UA”. 
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Так, волонтер Наталія Кокшарова розповіла, що переселенці у хабі 

можуть отримати продуктовий набір, засоби гігієни для дорослих та діток, 

буває тут і дитяча білизна. 

— Неважливо звідки вони приїхали — з Оріхова, Поліг, Бердянська чи 

Маріуполя — вони все отримають, — зазначає Наталія. — Якщо у 

переселенців є діти, то вони після пред’явлення документу отримують 

додатково до продуктового набору дитяче харчування, дитячу гігієну. 

Волонтери заповнюють відомості про видачу допомоги — це, зокрема, 

звітність для спосорів. 

У логістичному хабі також можна вибрати собі одяг. Його також 

допомагають вибрати волонтери. За словами волонтера Ніни, великим 

попитом користується сезонний одяг — футболки, шорти, легкі кофтинки та 

плаття. 

— Раніше було дуже багато речей, — розповіла Ніна. — Спочатку люди 

приносили, потім прийшла централізована допомога. Ми роздаємо що 

отримуємо. Речей достатньо. Але футболки, шорти запитують частіше усього. 

У людей багато дітей, тому вони беруть багато. 

Волонтер Червоного Хреста Леонід Маргацький доповнює, що речі в 

Запоріжжя приходять і з-за кордону — Польщі, Болгарії, були також з Румунії. 

— Зараз в середньому щодня до нас приходить більше 100 переселенців, 

— розповідає Леонід Ананійович. — Раніше було і до 1000 осіб кожного дня. 

За словами волонтера, запоріжці можуть приносити у хаб речі. Головне 

— щоб вони були випрані, випрасувані. 

У логістичному хабі також готові надати консультації представники 

служби зайнятості, центру надання вторинної правової допомоги. 

Для діточок тут є спеціальний простір, де вони можуть малювати, читати 

чи грати.  Також є спеціальна кімната для матері з дитиною, якою опікується 

волонтер Світлана Щербина. Запоріжці можуть приносити в кімнату 

іграшки, ігри, розмальовки. 

Нагадаю, на в’їзді до Запоріжжя біля Епіцентру працює гуманітарний 

хаб. Він приймає людей, які виїздять з окупованих територій. 

 

*** 

06.07.2022 

Антикризовий медіа-центр 

https://acmc.ua/sergiyivska-gromada-na-poltavshhyni-pidtrymuye-svoyih-

zahysnykiv-ta-dbaye-pro-pereselencziv/ 

Сергіївська громада на Полтавщині підтримує своїх захисників та 

дбає про переселенців 

Надання житла для тимчасового проживання, виплата матеріальної 

допомоги з місцевого бюджету, забезпечення роботою – це далеко не повний 

спектр підтримки внутрішньо переміщених осіб, які мусили виїхати з 
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буремного східного регіону до Сергіївської територіальної громади 

Миргородського району Полтавської області.  

Невеличка громада знайшла можливість за власний кошт виплачувати 

грошову допомогу переселенцям, а також фінансово допомагати місцевим 

добровольцям тероборони. Ще у березні виконком Сергіївської сільської ради 

прийняв програму «Національного спротиву Сергіївської територіальної 

громади на 2022 рік» та вніс зміни до чинної програми «Турбота».  

Відповідно до цих програм прийнято рішення про одноразову грошову 

допомогу вимушено переміщеним особам, які проживають на території 

громади, в розмірі 500 грн на одну людину та 1000 грн надання допомоги на 

оплату житлово-комунальних послуг на одне домогосподарство. Кошти 

виплачуються за умови надання довідки про реєстрацію внутрішньо 

переміщеної особи та заяви.  

Також в цих програмах передбачена допомога членам добровільного 

формування Сергіївської сільської територіальної громади за той час, який був 

використаний на виконання службових завдань.    

Допомога переселенцям    

Одразу, як на сході почалася гаряча фаза великої війни, на Полтавщину 

почали прибувати переселенці. Зокрема, до Сергіївської громади 

евакуювалося багато жителів Донецької та Луганської областей.  

Тож гостро постало питання розміщення людей. Було вирішено заселити 

переселенців у пустуючи приватні будинки. У короткий термін підготували 

десять будинків у селах Розбишівка та Сергіївка. Ці будинки були більш-менш 

придатні для житла, а їх власники погодились поселити біженців. Але цього 

виявилось замало. Тому місцевих жителів попросили бути гостинними та 

надавати внутрішньо переміщеним особам тимчасовий прихисток.  

Наразі у Сергіївській громаді зареєстровано 388 внутрішньо 

переміщених осіб. Ними опікується місцевий Центр надання 

адміністративних послуг (ЦНАП), який постійно працює над видачею довідок 

про статус ВПО.  

Також створено гуманітарний центр у місцевій школі. Час від часу 

оголошується збір продуктів харчування для нових жителів. Місцеві 

допомагають хто чим може – приносять картоплю, цибулю, моркву, 

консервацію. Іноді продукти закуповують за кошти громади. У міру 

необхідності внутрішньо переміщені особи забезпечуються засобами гігієни, 

одягом, посудом, меблями. 

Крім того, на постійній основі вимушено переміщеним особам 

видаються харчові набори. Їх надають міжнародні гуманітарні організації, такі 

як Всесвітня Продовольча програма, а також Полтавська обласна військова 

адміністрація та Миргородська районна адміністрація. Сповіщення про 

надходження гуманітарки та організовану видачу забезпечують співробітники 

центру.  

Підтримують переселенців друзі та партнери Сергіївської громади –  

гуманітарний проєкт Common Help UA, група співробітників ТОВ 



107 
 

«Агрофірма ім. Довженка», агропромхолдинг «ТОВ Астарта-Київ» за 

допомоги Благодійного фонду «Повір у себе».   

Окрім прямої допомоги, переселенців залучають до активного життя на 

новому місці. Людей приймають на роботу з благоустрою за цивільно – 

правовими угодами та допомагають місцевим підприємцям у пошуку 

підходящих спеціалістів з-поміж ВПО.  

Навесні переселенцям запропонували посадити городину на 

присадибних ділянках. Навіть виорали грядки та надали насінневий матеріал. 

А тим, хто не мав досвіду сільгоспробіт, підказали що й до чого. 

Переселенців, які мали досвід та бажання зайнятись власним 

господарством, Полтавська обласна асоціація органів місцевого 

самоврядування забезпечила посадковим матеріалом картоплі. Також 

запропонували взяти на вирощування молодняк свиней, бройлерів, несучок, та 

ще й давали корма. Такі добрі умови, що сергіївці забезпечили своїм гостям, 

посприяли тому, що 10 сімей переселенців вирішили купити будинки та 

залишитися у громаді на постійне місце проживання… 

Світлана Денисенко, «ЗмІнИ. Схід» 

 

*** 

06.07.2022 

Антикризовий медіа-центр 

https://acmc.ua/dlya-pereselencziv-u-selydovomu-vidkryly-gurtozhytok/ 

Для переселенців у Селидовому відкрили гуртожиток 

У Селидівській громаді відкрили гуртожиток для переселенців. Туди 

заселили людей, які вимушено тікали від війни та втратили власні домівки. 

 Ремонт та реконструкція 

 Селидівська громада одна з перших хто з березня поточного року почав 

приймати перших біженців, люди тікали з Волновахи, Мар’їнки та інших 

населених місці, де тривали бойові дії.  

Заселяли в дитсадки, гуртожитки навчальних закладів, люди здавали в 

оренду або безкоштовно надавали прихисток для біженців.  

Коли стало зрозумілим, що багатьом нема куди повертатись, у 

Селидівській громаді почали шукати варіанти довготривалого розселення 

переселенців, які втратили своє житло.  

У місті була законсервована будівля в більш-менш придатному стані. 

Цю будівлю взялись привести до ладу та переобладнати під гуртожиток. 

Працювали гуртом: працівники та працівниці комунальних установ та 

закладів громади білили-фарбували, ремонтували сантехніку, вели усі 

підготовчі роботи, аби можна було заселити людей. 

Впорались відносно швидко, меблі, посуд, кухонне обладнання шукали 

крізь де було можливим. У гуртожиток уже заселили 76 людей. Але потреба 

залишається високою, тому приміщення продовжують ремонтувати, щоб 

надати дах над головою ще 20 людям.  
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У гуртожитку зробили душові та туалетні кімнати, обладнали кухні. 

Зробили навіть дитячу кімнату, аби діти могли гратись, поки матусі пораються 

з обідом на кухні. 

Переселенка стала комендантом    

Світлана Чмур – переселенка з прифронтового села Нетайлове з-під 

окупованої Ясинуватої. У себе вдома 63-річна жінка мала власний бізнес – 

придорожнє кафе. Коли у лютому розпочався широкомасштабний наступ росії 

на Україну, кафе довелось закрити, а згодом й взагалі виїхати з під постійних 

обстрілів. 

У середині березня переїхала разом з чоловіком до більш-менш 

спокійного Селидового. Спочатку жили в готелі, але було дорого, згодом 

переселились до гуртожитку технікума. Почали допомагати з гуманітаркою. 

 А коли місцева влада запропонувала Світлані Іванівні посаду 

коменданта в гуртожитку, де ще велись ремонтні роботи, жінка погодилась. 

Тепер буквально й живе на робочому місці, має кімнату в гуртожитку. 

«Серед наших мешканців більше людей похилого віку, але є родини з 

неповнолітніми дітьми, дітей загалом 10, – розповідає Світлана Іванівна. – 

Більшою мірою це переселенці, які до того жили в дитсадочку «Чайка», тепер 

переїхали до гуртожитка, що набагато зручніше. Люди виїхали з Авдіївки, 

Мар’їнки, Красногорівки, Гірняка та навколишніх сіл та селищ». 

 Селять у гуртожитку родинами, пояснює комендантка. Якщо одинокі, 

то підселяють, по одній людині в кімнаті не живуть.  

«Це не проблема для наших бабусь та дідусів. Вони всі 

перезнайомились, поки жили в дитсадку, почали товаришувати, самі обрали 

хто з ким буде селитись у гуртожиток», – каже Світлана Іванівна.   

Врятована з-під завалів    

Серед мешканців гуртожитку – 71-річна Олена Ведькал. Жінка раніше 

жила в селі Новобахмутівка колишнього Ясинуватського району. Тепер в неї 

нема будинку, через пряме влучання хата розвалилась , а поранену осколками 

пенсіонерку військові привезли до Селидового. Це було в червні. 

Спочатку Олена Миколаївна лікувалась у хірургії Селидівської лікарні. 

Коли виписали, пішла жити до дитсадка. А після завершення ремонту в 

гуртожитку переїхала в нову кімнату… 

Умови проживання в гуртожитку жінку цілком влаштовують, їй 

подобається. Купила собі маленьку електроплиту, щоб не чекати коли 

звільняться в кухні пічки, та трохи тарілок. Місцеві люди принесли чайник, 

сковорідку, каструлю. Завдяки гуманітарці має тепер одяг.  

«Головне, що в Селидовому тихо. Сподіваюсь, так і буде», – каже жінка, 

яка щиро вдячна за прихисток та своєчасну медичну допомогу.   

 Фото надані Світланою Чмур  

Ольга Нікуліна, “ЗмІнИ.Схід” 

 

*** 
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06.07.2022 

Телеканал "Дом" 

https://kanaldom.tv/uk/problemy-iz-vyplatamy-pereselenczyam-shho-

radyat-u-minreintegracziyi/ 

Проблеми із виплатами переселенцям — що радять у 

Мінреінтеграції 

Переселенці в Україні мають вчасно отримувати виплати від держави. 

У разі проблем необхідно звертатись на "гарячі" лінії Міністерства з 

питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України. Про це … 

6 липня, заявила віцепрем'єр-міністерка — міністерка з питань 

реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук, 

інформує "Дом" із посиланням на пресслужбу відомства. 

Так, Верещук нагадала, що з усіма питаннями щодо виплат внутрішньо 

переміщеним особам (ВПО) слід телефонувати на "гарячі" лінії 

Мінреінтеграції. 

"На підставі таких дзвінків ми і формуємо свою політику. Ми бачимо, 

що турбує людей і намагаємося полегшити їхнє життя. Дзвоніть, говоріть про 

свої проблеми, ви не одні, ми допоможемо!", — закликала вона. 

Номера "гарячих" ліній Мінреінтеграції: 

15-48 (цілодобова гаряча лінія з кризових питань); 

066-813-62-39 (уповноважений з питань ВПО). 

Також сьогодні в Кабінеті міністрів під головуванням віцепрем’єр-

міністерки відбулась нарада щодо виплат ВПО. 

"Ставлення до ВПО — це обличчя держави та влади!" — заявила 

Верещук. 
Вона закликала спрямувати усі сили, щоб проблеми з виплатами були 

негайно вирішені. Для цього, за словами Верещук, треба усунути недоліки в 

роботі "Дії" та налагодити фінансування. 

Нагадаємо, що ВПО зможуть отримувати соціальні послуги та виплати 

навіть у разі втрати паспорта. Для цього можливо буде використати документи 

з застосунку "Дія", зокрема "єДокумент", або довідку про те, що особа 

звернулася за оформленням паспорта до Державної міграційної служби. 

 

*** 

06.07.2022 

Громадський Простір 

https://www.prostir.ua/?news=blahodijnyj-fond-impuls-yua-dopomahaje-

zhinkam-pereselenkam-ta-jihnim-dityam-dolaty-nehatyvni-naslidky-vijny 

Благодійний фонд “Імпульс.ЮА” допомагає жінкам-переселенкам та 

їхнім дітям долати негативні наслідки війни 

Додано: 

Микола Колодяжний 
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176 жінок вразливих категорій, переважно – переселенок, та 647 членів 

їхніх сімей отримали підтримку від проєкту «Надання гуманітарної та 

соціально-психологічної допомоги жінкам з дітьми, які перебувають на 

території міста Запоріжжя та Запорізької області», який реалізував 

благодійний фонд «Імпульс.ЮА». 

Впродовж трьох місяців жінки та діти вразливих категорій, які 

перебувають у місті Запоріжжі, отримували соціально-психологічну та 

гуманітарну підтримку в межах проєкту «Надання гуманітарної та 

соціально-психологічної допомоги жінкам з дітьми, які перебувають на 

території міста Запоріжжя та Запорізької області», реалізованого 

благодійним фондом «Імпульс.ЮА». 

Загалом у заходах проєкту взяли участь 176 жінок. Вони отримали 

гуманітарну та психологічну допомогу. 

Опосередкованими отримувачами проекту стали 647 членів їх сімей. 

Всього в цих родинах виховується 277 дітей віком до 18 років. З них, 145 жінок 

та 104 дитини отримали психологічну допомогу в рамках проекту. 

Наймолодшому отримувачу послуг серед дітей – 2 рочки, найстаршій – без 

двох місяців 18 років. Майже 90% жінок, що звернулись за допомогою – 

приїхали до м.Запоріжжя з інших населених пунктів. Здебільшого з 

Запорізької області: 

- 20% з міста Оріхів (24 особи), 

- 14% з міста Пологи (16 осіб), 

- 19% з селищ Пологівського району (22 особи), 

- 10% з м. Гуляйполе (12 осіб), 

- 6% з м. Токмак (7 осіб). 

Також звертались жінки, що приїхали до Запоріжжя з смт.Розівка, 

смт.Михайлівка, м.Бердянськ, м.Кам’янка-Дніпровська, м.Приморськ, 

м.Мелітополь, м.Василівка (по 1-2 особи). Були і переселенці з м.Маріуполь, з 

Херсонської, Донецької та Луганської областей. 11% від звернень – місцеві 

мешканці вразливих категорій (одинокі мами, опікунки, малозабезпечені 

родини, сім’ї військових). 

Більшість отримувачок послуг віком від 30 до 45 років (59%). Ще 27% – 

віком від 46 до 60, 21% – від 20 до 29, 4% – віком 60+. Наймолодшій мамі-

учасниці проекту 20 років, найстаршій (бабусі) – 67 років. 

Основна діяльність в проєкті була спрямована на такі напрямки: 

- соціально-психологічна допомога жінка у впорядкуванні власного 

емоційного і психологічного стану, та навчання жінок методикам 

самостійного регулювання свого емоційного та психологічного стану; 

- психологічна допомога дітям, в першу чергу – із сімей переселенців, 

у подоланні стресу, викликаного наслідками війни (перебування зоні окупації 

чи бойових дій, вимушений переїзд із місця проживання тощо), а також 

навчання жінок методикам самостійного регулювання емоційного та 

психологічного стану дітей; 
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- гуманітарна допомога жінкам з дітьми, яка включала продукти 

харчування, засоби гігієни та лікарські препарати; 

- набори антистресових матеріалів для самостійної роботи жінок з 

дітьми: іграшки-антистреси, розмальовки, матеріали для арт-терапії тощо. 

Надання наборів гуманітарної допомоги не було основною метою, а 

засобом вивільнити час жінок, який вони могли б приділити собі та своїм 

дітям. 

Також, завдяки залученню додаткових ресурсів, учасниці отримували 

підгузки та дитячі молочні суміші для дітей. 

Всі жінки, які взяли участь в проекті, спілкувались з психологом. 

Формат спілкування був різним: бесіди, індивідуальні консультації та групові 

заходи (5 заходів по 8, 4, 15, 16 та 28 осіб в кожному). Під час групових заходів 

психолог розповідала про причини виникнення таких станів як паніка, зневіра, 

лють, про ознаки стресу та способи зниження емоційної напруги. А також про 

вправи, які батьки можуть застосовувати, щоб стабілізувати свій емоційний 

стан та допомогти справитись з емоціями дітям. 

Основна форма роботи з батьками – бесіда та відпрацювання навичок 

дихальної гімнастики для зниження емоційної напруги. З дітьми проводилась 

робота засобами арт-терапії, а також використовувались авторські розробки-

розмальовки Світлани Ройз. 

Додатковими активностями проєкту стало проведення трьох фокус-

груп за участі жінок-переселенок. В межах цих фокус-груп було більш 

глибоко і детально обговорено такі питання, як найбільш складні проблеми, з 

яким стикаються жінки-переселенки; основні негативні фактори, впливу яких 

зазнали вони та їхні діти під час перебування на окупованій території, у зоні 

бойових дій чи під час вимушеного переселення; проблеми, з якими жінки-

переселенки стикаються під час перебування на новому місці проживання, та 

актуальні потреби жінок-переселенок та їхніх сімей. 

Варто зазначити, що під час проведення заходів проєкту та додаткових 

фокус-груп було з’ясовано, що однією з найбільших проблем, з якою 

стикаються жінки-переселенки та їхні діти – це проблема порушення 

нормального психологічного стану, і, відповідно, однією з головних проблем 

є надання психологічної допомоги. Навіть якщо у випадку прямого питання 

про наявність психологічних проблем і необхідності психологічної допомоги 

для них чи їхніх дітей жінки-переселенки давали негативну відповідь, з 

іншого боку вони скаржились на постійне відчуття тривоги, переживань, 

поганих емоцій і порушень поведінки у них самих та їхніх дітей, що фактично 

свідчило про те, що проблеми психологічного характеру вони і їхні діти 

мають, і, відповідно, вони потребують фахової психологічної допомоги. 

В результаті проєкту переважна більшість жінок-переселенок та їхніх 

дітей, які взяли участь у заходах проєкту, отримали необхідну соціально-

психологічну допомогу, та пройшли навчання методикам, які допомагають 

долати стресові стани у самих жінок та їхніх дітей. Робота проєкту допомогла 

стабілізації психологічного стану жінок-ВПО, що сприятиме їх адаптації за 
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нових умов, та визначенню потреб жінок в інших сферах для подальшого 

надання ефективної допомоги 

Як показав перебіг та результати проєкту, ініціатива виявилася 

надзвичайно своєчасною та затребуваною. Тож благодійний фонд 

«Імпульс.ЮА» продовжить пошук ресурсів, щоб продовжити розпочату 

діяльність на підтримку жінок-переселенок та їхніх дітей. 

Надання допомоги стало можливим завдяки проєкту «Надання 

гуманітарної та соціально-психологічної допомоги жінкам з дітьми, які 

перебувають на території міста Запоріжжя та Запорізької області», що 

виконує БО “БФ “Імпульс.ЮА” за підтримки Українського Жіночого Фонду. 

Партнером проєкту є Запорізька обласна універсальна наукова 

бібліотека. 

 

*** 

07.07.2022 

Асоціація міст України 

https://auc.org.ua/novyna/predstavnyky-vlady-ta-amu-obgovoryly-

problemy-vyplat-dopomogy-vpo 

Представники влади та АМУ обговорили проблеми виплат допомоги 

ВПО 

6 липня під головуванням Міністра з питань реінтеграції тимчасово 

окупованих територій Ірини Верещук відбулася нарада щодо вирішення 

проблемних питань, пов’язаних з виплатою грошової допомоги внутрішньо 

переміщеним особам. 

У нараді взяли участь заступник Міністра соціальної політики 

України Віталій Музиченко, заступник Міністра фінансів України Роман 

Єрмоличев, Голова Національної соціальної сервісної служби України 

Владистав Машків, експерт Асоціації міст України Назар Миколюк, 

представники органів державної влади, міжнародних організації та 

громадських об’єднань. 

Під час наради обговорювали проблеми щодо: 

тривалого очікування на виплату допомоги ВПО; 

необхідності доопрацювання додатку «Дія» для ВПО; 

низької поінформованості ВПО про порядок та умови отримання 

грошової допомоги від держави та міжнародних організацій. 

За результатами обговорень учасники наради напрацювали та 

запропонували такі шляхи вирішення проблем: 

Тривалого очікування на виплату допомоги ВПО: 

вжити заходів щодо сталої роботи Єдиної інформаційної бази даних 

ВПО та «Соціальної громади»; 

збільшиш чисельність працівників, що задіяні в опрацюванні заяв ВПО 

в межах фактичної чисельності місцевих державних адміністрацій; 
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удосконалити процедуру повернення особової справи ВПО на 

доопрацювання; 

вжити заходів щодо визначення уповноважених органів, які мають 

приймати подані, зокрема, через мобільний додаток «Дія» заяви на 

призначення грошової допомоги на проживання замість тих органів, які 

припинили свою діяльність; 

вжити заходів щодо фінансування в повній мірі потреби на виплату 

грошової допомоги на проживання ВПО. 

Доопрацювання додатку «Дія» для ВПО: 

пришвидшити розгляд заяв, поданих через додаток «Дія»; 

доопрацювати додаток «Дія» в частині надання можливості; 

окремо подавати заявку на допомогу дитині після оформлення заявки на 

грошову допомогу на проживання батьками/законними представниками; 

зміни реквізитів карткового рахунку та ІПН; 

зняття з обліку ВПО; 

зміни місця фактичного проживання. 

Низької поінформованості ВПО про порядок та умови отримання 

грошової допомоги від держави та міжнародних організацій 

забезпечити проведення інформаційної кампанії щодо порядку і умов 

отримання грошової допомоги на проживання ВПО; 

забезпечити проведення інформаційної кампанії щодо порядку і умов 

отримання грошової допомоги ВПО від міжнародних партнерів, зокрема, 

передбачивши висвітлення наступної інформації: 

-        контакти для зворотного зв'язку; 

-        документи та дані необхідні для заповнення заявки; 

-        спосіб подання заявки на допомогу; 

-        можливість та спосіб отримання інформації про статус заяви; 

-        можливість отримати допомогу повторно; 

-     можливість отримати допомогу у разі отримання інших видів 

допомоги від міжнародних організацій. 

У підсумку наради учасники домовились в подальшому комунікувати 

щодо вирішення проблемних питань. 

 

*** 

07.07.2022 

Антикризовий медіа-центр 

https://acmc.ua/pereselenczi-na-poltavshhyni-oformyly-groshovu-

dopomogu-vid-karitas/ 

Переселенці на Полтавщині оформили грошову допомогу від Карітас 

Світлана Денисенко, «ЗмІнИ. Схід» 

Понад 6600 гривень можуть отримати від благодійного фонду Карітас 

Полтава внутрішньо переміщені особи певних вразливих категорій.            7 

липня до Новоселівської громади приїхали волонтери організації, щоб 
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прийняти заяви на виплату фінансової допомоги. Кошти виплачуються в 

рамках проєкту «Багатоцільова грошова виплата для ВПО з 

Хмельницької та Полтавської області».  

Після реєстрації та у разі позитивного висновку гроші будуть зараховані 

на персональні банківські картки заявників. Впродовж трьох місяців людям 

виплачуватимуть по 2220 гривень щомісяця. Впродовж дня заяви на грошові 

виплати написали 137 осіб з-поміж ВПО, які зареєстровані у Новоселівській 

громаді. Всього тут знайшли прихисток більш ніж 600 людей. 

Гроші переселенцям не завадять    

…Велику кількість людей волонтери Карітасу прийняли доволі 

швидко. Працювали за п’ятьма столиками, перевіряли документи, що 

підтверджують критерії надання допомоги, розпитували людей про їх 

майновий стан та нагальні потреби. Якщо виплату буде погоджено (або ні), то 

впродовж десяти днів заявник отримає відповідне смс-повідомлення.    

Карітас дбає про переселенців та про приймаючі громади    

Під час реєстрації заяв до Новоселівської громади завітав директор 

благодійного фонду «Карітас Полтава» отець Володимир Раковецький. 

Разом з ним прибули представники «Карітас України» та міжнародної 

гуманітарної установи «Католицька служба допомоги CRS». Вони 

поспілкувалися з отримувачами допомоги, розпитали про їх потреби та 

побажання. 

«Одну за одною ми відвідуємо всі громади Полтавщини, в яких живуть 

вимушено переселені особи. Більшість з цих людей потребує сторонньої 

допомоги. Ми розуміємо, що гроші їм потрібні для того, щоб придбати речі, 

одяг, їжу, ліки – те, що необхідно конкретній родині саме в цей час. На жаль, 

немає можливості виплачувати гроші всім переселенцям. Допомогу 

отримають тільки вразливі категорії – люди з інвалідністю, віком 60+, 

багатодітні родини, сім’ї з дітьми до двох років, вагітні жінки, важкохворі», – 

повідомив отець Володимир Раковецький (на фото знизу). 

Також представники Карітасу спілкуються з керівництвом 

приймаючих громад, щоб з’ясувати їхні потреби. Зараз навантаження на 

місцеві бюджети збільшилося: переселенців треба десь розміщувати, 

годувати, надавати матеріальну допомогу. Актуальним питанням є підготовка 

до зими, подальшого розміщення людей, вірогідність збільшення кількості 

переміщених осіб тощо.  

«Карітас Полтава майже щодня робить виїзди до таких громад. Ми 

моніторимо ситуацію, щоб розуміти, яку ми могли б надати допомогу чи 

підтримку не тільки переміщеним особам, а й громадам, в яких вони найшли 

прихисток. Така спільна праця задля того, щоб люди розуміли, що вони не 

покинуті, що про них пам’ятають та дбають і місцева влада, і різні благодійні 

організації», – акцентував отець Володимир.  

 

*** 
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08.07.2022 

Інформаційне агентство АрміяInform 

https://armyinform.com.ua/2022/07/08/yak-odeskyj-dytyachyj-czentr-

peretvoryvsya-na-tranzytnyj-dlya-pereselencziv/ 

Як одеський дитячий центр перетворився на транзитний для 

переселенців 

Вячеслав Діордієв 

Кореспондент АрміяInform 

До 24 лютого на вулиці Софіївська, 10, був розташований Дитячий 

центр реабілітації та соціальної адаптації «Велика родина». В ньому 

виховувались хлопчики та дівчатка віком від 7 до 15 років із кризових і 

малозабезпечених сімей. Про них турбувались, їх безоплатно годували. 

Педагоги, психологи й вихователі проводили з ними всілякі індивідуальні та 

групові бесіди, тренінги, розвивальні заняття, віддаючи частинку свого серця 

та допомагаючи дітям будувати майбутнє та стати справжніми людьми. 

Проте з початком повномасштабного вторгнення росії та перших 

ракетних ударів по Одесі діток поспішно евакуювали в безпечні місця України 

та за кордон. А вже 26 лютого сюди почали заїжджати перші переселенці з 

охоплених війною регіонів України, і дитячий центр раптом перетворився на 

транзитний, де за цей час отримали свій тимчасовий прихисток понад дві 

тисячі українців. 

— Дитячий центр реабілітації та соціальної адаптації був та є 

невіддільною складовою Одеського благодійного фонду «Шлях до Дому», 

створеного з ініціативи групи одеситів ще 1996 року. За цей час, підтримуючи 

взаємовигідне партнерство з багатьма як урядовими, так і неурядовими 

державними та іноземними організаціями, ми створили велику кількість 

проєктів, спрямованих на надання допомоги найбільш вразливим верствам 

населення. Спочатку опікувалися безпритульними дорослими й дітьми. А 

після того, як основну роботу з ними взяла на себе держава, зосередилися на 

протидії ВІЛ/СНІД, профілактиці домашнього насильства, реабілітації та 

соціальній адаптації наркозалежних і дітей із малозабезпечених і 

неблагополучних сімей. Також з 2014 року ми стали приймати до Дитячого 

центру хлопчиків і дівчаток з Донецької та Луганської областей, батьки 

яких, переїхавши до Одеси, не мали можливості працевлаштуватися та 

прогодувати свої родини, — розповів керівник і засновник Одеського 

благодійного фонду «Шлях до Дому» Сергій Костін. 

За його словами, перекваліфікуватися з дитячого на транзитний центр 

було нескладно. Адже за багато років на цьому місці було створено потужну 

матеріально-технічну базу з чималим штатом професіоналів з-поміж 

психологів, вихователів, соціальних працівників, психотерапевтів, лікаря, 

юриста, арттерапевта. А рішення про надання притулку переселенцям, звісно, 

було продиктовано вимогами часу. 
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— Ми просто зібрались усі разом, колегіально обговорили наші нагальні 

проблеми, визначились, які у нас є ресурси для розселення людей з окупованих 

територій і районів ведення бойових дій, і вирішили, що саме в цьому напрямі 

діяльність нашого центру нині буде найбільш потрібною й ефективною, — 

зазначила керівниця транзитного центру Світлана Ваннік. 

Так, саме ефективною. І це підтвердили реальні справи працівників 

транзитного центру. За понад чотири місяці він став місцем прихистку, 

турботи й душевного спокою для понад двох тисяч українців. 

Вони їхали й далі їдуть сюди з Маріуполя та Сєвєродонецька, Херсона й 

Миколаєва та багатьох інших населених пунктів, де лунали постріли та під 

ногами рвалися снаряди. І кожному з них тут було гарантовано належний 

догляд, психологічна та медична допомога, триразове безоплатне харчування 

та співчуття й турбота з боку персоналу центру. 

Як розповіла пані Світлана, наразі центр може одночасно приймати 

близько 50 вимушених переселенців. Для тих, хто приїхав сюди з ночівлею 

на кілька днів, виділено окреме приміщення на 15 місць, де функціонував 

центр раннього розвитку дітей. Решта — розміщується на 2-му поверсі у 

восьми затишних тримісних номерах, де раніше проживали діти з 

малозабезпечених і неблагополучних сімей. 

— Перша категорія — це переважно ті, хто транзитом через наш центр 

прямує за кордон. Після доби-двох перебування у нас ми своїм транспортом 

доставляємо цих людей до пункту пропуску «Паланка» на кордоні з 

Молдовою. Через наших міжнародних партнерів сприяємо щодо подальшого 

їхнього супроводу та розміщення в європейських країнах. У такий спосіб ми 

переправили за кордон понад півтори тисячі осіб. Інші, хто не вирушає за 

кордон, можуть залишатися у нас упродовж місяця. За цей час ми допомагаємо 

їм знайти житлове приміщення та, якщо є змога, працевлаштуватися. 

Донедавна ми навіть сплачували за оренду їхнього житла в перший місяць 

проживання. Нині через брак коштів ця програма на невизначений час 

зупинена. Але сподіваюсь, що невдовзі питання з фінансуванням буде 

розв’язано й ми знов надаватимемо переселенцям відповідну допомогу, — 

розповіла Світлана Ваннік. 

Ще одним важливим напрямком діяльності Одеського транзитного 

центру є надання наборів у вигляді харчових продуктів та засобів гігієни. 

Таким видом гуманітарної допомоги під час дії воєнного стану центр 

забезпечив уже понад три тисячі осіб як з-поміж вимушених переселенців, так 

і малозабезпечених одеситів. 

Нині в Одеському транзитному центрі працює 15 працівників. 

Обов’язки кожного з них чітко визначені: хтось займається розселенням, інші 

відправленням до кордону, пошуком житла для переселенців, наданням 

психологічної та медичної підтримки, приготуванням їжі та проведенням 

занять із дітьми. У центрі функціонує своя їдальня, є спортзал, кімната 

відпочинку, душові з гарячою водою. 
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Як наголосив Сергій Костін, у розв’язанні нагальних проблем 

внутрішньо переміщених громадян щодо забезпечення житлом, ліками, 

медикаментами, харчовими продуктами та іншими речами першої потреби 

Благодійний фонд «Шлях до Дому» постійно взаємодіє з іншими 

благодійними організаціями, одеськими обласними та міськими соціальними 

службами та іноземними партнерами, зокрема з представниками 

Міжнародної благодійної організації «Карітас Німеччина», яка у цей 

важкий воєнний час надає на потреби переселенців вагому фінансову 

допомогу. 

Насправді ж під час відвідування Одеського транзитного центру 

виникає якесь двояке почуття. З одного боку — позитивні емоції від того, що 

цих знедолених безжалісною російською збройною агресією людей тут так 

зустрічають і так про них піклуються. З другого — душевний біль, сум та 

усвідомлення того, що їхнє життя зупинилося або рухається дуже повільно. 

У багатьох із вимушених переселенців — сумні, навіть невтішні очі. На 

початку свого перебування в центрі вони часто замикаються в собі та майже 

не розмовляють. Але згодом, за кілька днів, вони оговтуються, їхні очі 

оживають. А отже — життя триває. І в цьому вбачається заслуга працівників 

Одеського транзитного центру, які роблять велику справу, допомагаючи 

людям морально-психологічно й матеріально подолати найважчий період у 

їхньому житті. І переконані, що невдовзі їх усе одно чекає шлях до їхнього 

рідного дому, який через підступну російську жорстокість та агресію вони 

вимушені були одного дня поспіхом залишити. 

 

*** 

07.07.2022  

Ресурсний центр ГУРТ 

https://gurt.org.ua/news/grants/79256/ 

ПРООН оголошує грант на розвиток партнерства між місцевими 

та переміщеними ГО 

1.    ВСТУП 

Це оголошення має на меті надати інформацію неурядовим організаціям 

про конкурс грантів щодо підтримки співробітництва між місцевими та 

переміщеними організаціями громадянського суспільства, який 

проводиться Програмою розвитку ООН у  межах Програми ООН із 

відновлення та розбудови миру, та пояснити процедуру подання проєктних 

пропозицій. В оголошенні викладені критерії відповідності вимогам конкурсу, 

процес подачі та відбору проєктних пропозицій, а також критерії оцінки 

проєктів, які будуть обрані  в межах цього конкурсу. 

Конкурс проводиться за таким цільовим напрямом: 

UN_RPP_3_2022_11_SY: «Підтримка співробітництва між місцевими та 

переміщеними організаціями громадянського суспільства та розвитку синергії 

у відповідь на проблеми місцевих громад, пов’язані з війною в Україні» 
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2. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПРОГРАМУ ООН ІЗ ВІДНОВЛЕННЯ ТА 

РОЗБУДОВИ МИРУ 

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 (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. 

Програму ООН із відновлення та розбудови миру спрямовано на 

задоволення основних пріоритетних потреб у сферах стабілізації, розбудови 

миру, економіки та врядування на сході України. Через розгортання 

повномасштабної війни в Україні  ПРООН у межах Програми ООН із 

відновлення та розбудови миру шукає партнерів для впровадження заходів 

швидкого реагування у відповідь на нагальні потреби постраждалих від війни 

мешканців як в місцях їхнього проживання, так і в приймаючих громадах. 

Заходи Програми згруповані за такими ключовими компонентами, які 

відображають пріоритетні потреби: 

Компонент I: Економічне відновлення та розвиток інфраструктури; 

Компонент II: Місцеве врядування та реформа з децентралізації влади; 

Компонент III: Громадська безпека та соціальна згуртованість. 

Цей грантовий конкурс оголошено в межах діяльності компонента ІІІ 

(Громадська безпека та соціальна згуртованість) у відповідь війну та активні 

бойові дії, що призвели до  збільшення нагальних  потреб у приймаючих 

громадах. 

Фінансування в межах конкурсу грантів буде надано за підтримки 

Європейського Союзу (ЄС). 

Фінансове адміністрування грантового конкурсу покладене на Програму 

розвитку ООН (ПРООН). 

3. ВИМОГИ ДО УЧАСНИКІВ КОНКУРСУ ТА ТЕРИТОРІЇ 

РЕАЛІЗАЦІЇ КОНКУРСУ 

3.1. До участі у конкурсі запрошуються консорціуми (альянси), 

сформовані із місцевих та переміщених громадських організацій (у складі 

консорціуму має бути принаймні одна місцева ОГС та одна  внутрішньо 

переміщена ОГС) ще на етапі розробки заявки на отримання гранту. 

Створення консорціуму має бути підтверджено підписаним Меморандумом з 

чітким визначенням мети створення такого консорціуму та розподілом 

обов’язків між його членами. 

Очікується, що консорціуми будуть організовані для роботи з питань, 

пов’язаних із безпекою громад та соціальною згуртованістю, у межах 

визначеного сектора відповідно до місії організацій, попереднього досвіду 

роботи в секторі та характеру місцевих проблем, які адресуються у проєкті. 



119 
 

Прикладами таких «секторів» можуть бути: інтеграція ВПО, робота з 

молоддю, підтримка волонтерства, соціальна згуртованість, еко-активізм та 

природоохоронні рішення, взаємодія поліції і громади на засадах партнерства 

тощо. 

Заявку подає один партнер, визначений як лідер консорціуму та 

супроводжуваний листами підтримки від інших ОГС — партнерів 

консорціуму. Заявка на грант має надати чітку ілюстрацію ролі всіх партнерів 

консорціуму у спільній діяльності. 

Лідер консорціуму — заявник повинен мати доказовий досвід у 

розбудові партнерства та розвитку інституційної спроможності неурядових 

організацій, з акцентом на посилення спроможності громадян/волонтерських 

груп та/або інших соціальних ініціатив, а також досвід співпраці з 

міжнародними організаціями, в тому числі реалізації проєктів за грантові 

кошти. 

3.2. Громадські або благодійні організації, що подаватимуть проєктні 

пропозиції за цим конкурсом (провідний партнер від імені консорціуму), 

мають відповідати наступним вимогам: 

бути офіційно зареєстрованими зі статусом юридичної особи на 

території однієї з наступних областей: Донецька, Дніпропетровська, 

Закарпатська, Запорізька, Луганська, Львівська, Харківська, Херсонська; 

мати статус неприбуткової або благодійної організації (коди 

неприбутковості 0032, 0034, 0036, 0038, 0039 або 0048); 

спроможність впроваджувати проєкт у визначених географічних 

районах у поточних умовах; 

мати відповідні спеціальні знання та фахівців для реалізації проєкту 

(керівник проєкту, фінансовий спеціаліст/бухгалтер та інших фахівців 

відповідно до потреб проєкту); 

мати підтверджений досвід роботи не менше двох років у сфері 

розбудови партнерства та розвитку інституційної спроможності неурядових 

організацій; 

мати підтверджений досвід впровадження щонайменше двох проєктів у 

сфері громадської безпеки та/або соціальної згуртованості та звітування за 

ними. 

3.3. Персонал, залучений до виконання проєкту, повинен відповідати 

наступним вимогам: 

проєктна команда щонайменше має складатися з: керівника проєкту 

(відповідального за загальну координацію імплементації проєкту та подання 

відповідних звітів Програмі ООН із відновлення та розбудови миру), 

бухгалтера (відповідального за ведення обліково-фінансової звітності), та осіб, 

безпосередньо залучених до імплементації проєкту; 

вища освіта за напрямами: право, соціологія, економіка, державне 

управління, соціальні науки або іншими дотичними напрямами для керівника 

проєкту, вища освіта інших членів команди. Керівник проєкту повинен мати 

досвід роботи у громадському секторі не менше трьох років; 



120 
 

знання мов – вільне володіння українською мовою; 

бухгалтер повинен мати вищу освіту (пов’язану із бухгалтерським 

обліком), досвід роботи у сфері бухгалтерського обліку не менше двох років; 

готовність впроваджувати всі правила та регламенти співпраці, 

запропоновані міжнародним донором. 

3.3. Території реалізації конкурсу: 

Проєкти, які будуть реалізовуватися за кошти цього грантового 

конкурсу, можуть впроваджуватися на території однієї з областей, які 

приймають внутрішньо переміщених осіб із громад, що постраждали від 

війни: 

приймаючі громади Дніпропетровської, Закарпатської, Львівської 

областей. 

У кожній із цільових областей буде підтримано один успішний проєкт. 

3.4. Параметри, які визначатимуть, чи може НУО отримати 

фінансування ПРООН, ґрунтуватимуться на контрольному списку оцінки 

потенціалу CACHE. 

Пропозиції від організацій/консорціумів, які не відповідають наведеним 

вимогам, розглядатися не будуть. Заявки, надіслані від фізичних осіб, 

комерційних організацій, державних установ і організацій, органів місцевого 

самоврядування, профспілок, політичних партій, релігійних організацій, 

розглядатися не будуть. 

4. ОПИС ЗАВДАННЯ ТА ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ КОНКУРСУ 

 

Внаслідок значного переміщення населення, спричиненого війною, 

приймаючі громади, місцева влада та волонтери  вимушені працювати з 

додатковим, часто надмірним, навантаженням в напружених умовах. 

Водночас  переміщене населення є ресурсом для приймаючої спільноти; 

наприклад, значна частина ВПО є активними членами громадських 

організацій та мають досвід реалізації проєктів розвитку громад у східних та 

південних областях України. Це створює унікальну можливість для спільної 

взаємодії та для встановлення потенційного партнерства між переміщеними 

особами та місцевими організаціями громадянського суспільства, щоб: i) 

знайти рішення для проблем, з якими стикаються ВПО та громади, що їх 

приймають, ii) мобілізувати власні та зовнішні ресурси для ефективного 

реагування на кризу, викликану війною в Україні; і iii) сприяти розвитку 

приймаючих громад. 

Головною метою конкурсу є сприяння розбудові партнерства між 

місцевими організаціями громадянського суспільства та тими, що 

перемістилися з небезпечних областей  України, які мають досвід у сфері 

безпеки громад та соціальної згуртованості в областях, що постраждали від 

війни, та тими, які вже працюють над посиленням ролі громадянського 

суспільства в приймаючих громадах. 

Очікується, що такі партнерські відносини будуть зміцнювати і 

розвивати потенціал місцевих та переміщених ОГС у громадах, які прийняли 
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потік ВПО, у сферах безпеки громад та соціальної згуртованості. Діяльність 

проєкту має здійснюватися шляхом тісної співпраці та безпосереднього 

залучення переміщених НУО, які переїхали в громади західної та центральної 

України (див. цільові області проєкту), використовуючи свій потенціал та 

ресурси. Синергія в роботі таких альянсів може допомогти налагодити 

довгострокове партнерство та побудувати довіру, зменшити напруженість у 

приймаючих громадах, а також спільно із місцевими жителями та місцевою 

владою знайти ефективні рішення проблем, що виникли або загострилися 

через війну в Україні. 

Успішний консорціум/альянс: 

запропонує та впровадить програму, спрямовану на зміцнення 

потенціалу та підтримку стійкості місцевих та переміщених ОГС, а також 

приймаючих громад у реагуванні на поточну кризу, пов’язану з війною; 

спільно з обраними цільовими громадами проведе глибинну 

партисипативну оцінку та розробить середньострокові плани дій 

(щонайменше для трьох громад у своїй області) у сферах громадської безпеки 

та/або соціальної згуртованості; 

надасть підтримку місцевим громадам а) у розробці 

ініціатив/мікропроєктів у межах кожного із планів дій, а також б) у процесі 

мобілізації ресурсів (як місцевих, так і зовнішніх) для реалізації 

ініціатив/мікропроєктів. Усі спільно розроблені ініціативи повинні 

вирішувати конкретні проблеми, що виникли або загострилися у зв’язку з 

війною у цільових громадах. [1]. 

запропонує конкретні рішення для налагодження міжсекторального 

партнерства на рівні громади, а також міжрегіонального співробітництва у 

середньостроковій та довгостроковій перспективах. 

Орієнтовний перелік спільних заходів може включати, але не 

вичерпується наступними активностями: діалоги та фокус-групи, дослідження 

за участю громади, зміцнення потенціалу спільнот, груп і організацій на основі 

оцінки поточних потреб, створення діалогових платформ, проведення заходів 

із розвитку потенціалу, відкритих просторів, форумів тощо. 

5. ТРИВАЛІСТЬ ПРОЄКТІВ 

Очікується, що тривалість запропонованого проєкту не має 

перевищувати шість місяців. 

 6. ВИТРАТИ ПРОЄКТНОЇ ПРОПОЗИЦІЇ 

6.1. Дозволені витрати 

Прийнятними вважаються витрати, які: 

необхідні для досягнення цілей та завдань проєкту; 

що відповідають принципу ефективності та економічності витрат 

(«найвища якість за найнижчу ціну»); 

Кошти, надані в межах конкурсу, можуть бути використані винятково 

для оплати: 

праці персоналу організації та залучених експертів; 

товарів та послуг, необхідних для реалізації проєктної діяльності; 
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комунікаційних та інформаційних послуг; 

консультаційних послуг, необхідних для досягнення проєктних цілей; 

друкарських, типографських і копіювальних послуг; 

витратних матеріалів і канцелярських товарів; 

транспортних та інших витрат, пов’язаних із проєктною діяльністю. 

6.2. Неприйнятними є витрати, пов’язані з: 

підготовкою проєктної пропозиції для участі в конкурсі; 

сплатою боргів; 

відшкодуванням витрат, пов’язаних із коливанням валютного курсу; 

міжнародними відрядженнями; 

орендою офісу та сплатою комунальних послуг. 

Адміністративні витрати фінансової пропозиції не можуть 

перевищувати 5% від загальної вартості проєктної пропозиції. Витрати на 

оплату праці працівників проєкту не можуть перевищувати 25% від загальної 

вартості проєктної пропозиції. 

7. ПОРЯДОК ПОДАННЯ ПРОЄКТНИХ ПРОПОЗИЦІЙ ТА 

ОТРИМАННЯ КОНСУЛЬТАЦІЙ ПРИ ПІДГОТОВЦІ ПРОЄКТНИХ 

ПРОПОЗИЦІЙ 

Аплікаційний пакет складається із наступного: 

1) Повна аплікаційна форма33 (заповнена у форматі MS Word), в якій 

описано організаційний план та план впровадження проєкту (*.docx/*.doc) 

(додаток 1); 

 

2) Фінансова пропозиція34 (запропонований бюджет у форматі Excel) 

складена у доларах США і порахована відповідно до курсу ООН станом на 30 

червня 2022 р. (30.00 гривень/долар) (додаток 2); 

3)   Відскановані копії наступних документів (*.PDF або *.JPG): 

свідоцтво про реєстрацію або витяг; 

довідка з податкової інспекції про внесення організації до Реєстру 

неприбуткових організацій із зазначенням коду неприбутковості. 

довідка про наявність банківського рахунку у гривні (для цілей проєкту 

має використовуватись окремий банківський рахунок у національній валюті, 

не задіяний в іншій діяльності). 

4) Заповнений контрольний список оцінки потенціалу CACHE35 та 

підтверджуючі документи до нього (додаток 3). 

5) Резюме залученого персоналу та експертів. 

6) Листи підтримки щодо участі в реалізації проєкту від органів місцевої 

влади громад, де буде впроваджуватись проєкт. 

7) Меморандум про створення консорціуму, підписаний його членами. 

                                                           
33 Завантаження з електронного ресурсу 
34 Завантаження з електронного ресурсу 
35 Завантаження з електронного ресурсу 
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Організації, що подають проєктні пропозиції, повинні  надіслати повний 

аплікаційний пакет (пункти 1-7), зазначений вище, до 12:00 21 липня 2022 року 

за електронною адресою grants.ua@undp.org із темою повідомлення: 

UN_RPP_3_2022_11_SY: «Підтримка співробітництва між місцевими 

та переміщеними організаціями громадянського суспільства та розвитку 

синергії у відповідь на проблеми місцевих громад, пов’язані із війною в Україні» 

Аплікаційний пакет (пункти 1-7) повинен бути надісланий одним листом 

у архіві (*.rar), розмір якого не має перевищувати 15 Mb. 

Отримані проєктні пропозиції будуть перевірені на відповідність 

вимогам конкурсу, і ті, що  відповідатимуть вимогам, будуть передані на 

розгляд конкурсної комісії. 

Для отримання відповідей на запитання, що можуть виникнути під час 

підготовки проєктних пропозицій за цим конкурсом, звертайтесь, будь ласка, 

за електронною адресою grants.ua@undp.org із темою повідомлення 

UN_RPP_3_2022_11_SY: запит про інформацію. Відповіді на отримані 

запитання будуть надаватися у письмовому вигляді протягом 1-2 робочих 

днів. 

Зверніть увагу! 

Подані на конкурс матеріали не повертаються і не рецензуються. 

Про результати конкурсів учасники будуть повідомлені електронною 

поштою. 

Остаточне рішення щодо проєкту чи заявки перегляду не підлягає. 

Причини відмови чи підтримки проєкту повідомленні не будуть. 

8. ОЦІНЮВАННЯ ПРОЄКТНИХ ПРОПОЗИЦІЙ 

8.1. Оцінювання проєктних пропозицій проходить у декілька етапів. 

Етап 1: Розгляд поданих проєктних пропозицій конкурсною комісією. 

На цьому етапі подані проєктні пропозиції оцінюються відповідно до критеріїв 

оцінки, і проєктні пропозиції, що набрали менше 70 балів від загальної 

кількості балів будуть відхилені. Пропозиції, що потребуватимуть 

доопрацювання відповідно до рекомендацій конкурсної комісії, будуть 

повернуті на доопрацювання зі встановленням строків подання оновленої 

пропозиції. 

Етап 2: Остаточне ухвалення переможних проєктних пропозицій, 

рекомендованих конкурсною комісією до підтримки. 

Конкурсна комісія складатиметься з представників Програми ООН із 

відновлення і розбудови миру відповідно до їх ключових напрямів роботи та 

залучених експертів. Водночас конкурсна комісія має право звернутися до 

незалежної експертної думки в ході відбору проєктних пропозицій чи до 

думки місцевих органів влади, на території яких передбачена діяльність 

проєкту. 

8.2. Критерії оцінки проєктів: 
 

Узагальнена форма 

оцінки 

технічної пропозиції                                                                                                 Максимальний бал 
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1. 

Відповідність тематиці та пріоритетам конкурсу (подана заявка відповідає 

тематиці та пріоритетам – 20 балів; заявка частково відповідає тематиці та 

пріоритетам – 10 балів; заявка не відповідає тематиці та пріоритетам конкурсу – 

0 балів) 20 

2. 

Конкретність, досяжність та результативність заходів, запланованих проєктом 

(Заходи, заплановані проєктом конкретні – 5 балів, досяжні – 5 балів, та 

результативні – 10 балів, заходи не відповідають переліченим умовам – 0 балів) 20 

3. 

Спроможність організації-заявника (лідера консорціуму) успішно реалізувати 

проєкт за допомогою наданих ресурсів та у визначений термін (лідер 

консорціуму повністю має необхідний досвід та ресурси для успішної реалізації 

проєкту – 20 балів; лідер консорціуму частково має необхідний досвід та 

ресурси для успішної реалізації проєкту – 10 балів; лідер консорціуму не має 

необхідного досвіду та ресурсів для успішної реалізації проєкту – 0 балів) 20 

4. 

Досвід організацій – членів консорціуму в реалізації проєктів за тематикою 

конкурсу (кожна з організацій – членів консорціуму має підтверджений досвід 

реалізації проєктів за тематикою пропозиції, роль кожної організації у проєкті 

чітко визначена – 20 балів; 50 % і більше організацій – членів консорціуму 

мають відповідний підтверджений досвід, ролі організацій у проєкті потребують 

уточнення – 10 балів; досвід організацій консорціуму не підтверджений або 

недостатній – 0 балів) 20 

5. 

Обґрунтованість запланованих витрат та необхідних ресурсів у співвідношенні 

до очікуваних результатів (фінансова пропозиція є обґрунтованою і відповідає 

підходу «найвища якість за найнижчу ціну» – 10 балів, фінансова пропозиція 

потребує перегляду та/або скорочення витрат – 5 балів, фінансова пропозиція не 

є обґрунтованою – 0 балів) 10 

6. 

Рівень компетентності (профільна освіта, досвід роботи) персоналу проєкту 

(залучений персонал має відповідний рівень компетенції – 10 балів, не має 

необхідного рівня компетенції – 0 балів) 10 

  Загальний бал 100 

  Примітки   

 

9. ЗВІТУВАННЯ, МОНІТОРИНГ ТА ОЦІНЮВАННЯ ГРАНТОВИХ 

ПРОЄКТІВ 

9.1. Моніторинг та оцінювання 

Отримувач гранту відповідає за моніторинг упровадження проєкту та 

оцінювання його результатів. Програма розвитку ООН здійснюватиме 

моніторинг реалізації грантового проєкту через звіти грантоотримувача, 

зустрічі з працівниками проєкту, їх партнерами та благоотримувачами, 

моніторингові візити, а також через участь у заходах проєкту. 

9.2. Звітування 

Отримувач гранту подаватиме звіти у форматі, визначеному Програмою 

розвитку ООН: 

проміжні звіти, які включають опис заходів і результатів за узгодженими 

моніторинговими індикаторами й фінансовим компонентом (буде уточнено в 

межах відповідної грантової угоди); 

короткі звіти на вимогу, які можуть час від часу вимагатися ПРООН, 

коли буде потрібна інформація про грантовий проєкт в період між 

регулярними звітами; 

заключний звіт, який включатиме опис заходів і результатів, а також 

фінансовий звіт за весь період грантової угоди. 
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Діяльність у межах грантової угоди повинна здійснюватися у 

відповідності з нормами, правилами, політикою та процедурами Програми 

розвитку ООН. Ознайомитись з інструкцією щодо впровадження грантових 

проєктів можна за посиланням. 

10. ФІНАНСУВАННЯ 

Організація-грантоотримувач отримає авансовий платіж на 

заплановану діяльність у межах грантової угоди. Розмір авансового та 

подальших платежів буде зафіксовано у грантовій угоді. Цей розмір буде 

визначений індивідуально з огляду на загальний розмір гранту, тип діяльності 

тощо. Наступні транші будуть виділені після отримання та затвердження 

ПРООН проміжних звітів організації36. 

 

Зверніть увагу! Фінальний транш у розмірі 10% буде надано організації-

грантоотримувачу постфактум після 100% звітування за проєктом, 

включаючи підтвердження усіх фінансових операцій37. 

 

 [1]Потенційні ініціативи можуть включати ІТ-рішення, інноваційні 

підходи до співробітництва громад та/або інтеграції ВПО, покращення 

соціальної інфраструктури, соціальних послуг та послуг із безпеки, надання 

підтримки найбільш уразливим групам у громаді тощо. Фінансування кращих 

ініціатив може бути здійснено додатково за рахунок ПРООН у разі наявного 

бюджету. 

Джерело38 

Контакти 

 grants.ua@undp.org 

  07.07.2022     Тарасюк Катерина 

 

*** 

08.07.2022 

Громадський Простір 

https://www.prostir.ua/?news=u-vinnytsi-stvoryujetsya-koordynatsijnyj-

tsentr-pryhystok 

У Вінниці створюється Координаційний центр-прихисток 

Координаційний центр ГО «Подільська агенція регіонального 

розвитку» створює в одному з найбільших прихистків міста Вінниця – 

Державному навчальному закладі «Центр професійно-технічної освіти №1    м. 

Вінниці». 

Такий центр, зокрема, стане майданчиком для співпраці між шелтерами 

м. Вінниця та місцем для спілкування та інтеграції ВПО. Тут 

об’єднуватимуться експерти та експертки, активісти та активістки, 

                                                           
36 Див.:   https://drive.google.com/drive/folders/1rFw_nEOFh8sHlK3_r4J0HltAjE_4bXrl 
37 Див.:   https://drive.google.com/drive/folders/1rFw_nEOFh8sHlK3_r4J0HltAjE_4bXrl 
38 Див.:   https://www.undp.org/uk/ukraine/undp-announces-grant-developing-partnerships-between-local-and-
displaced-communities-overcome-war-related-challenges-ukraine 
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представники і представниці громадських організацій та влади і люди, які 

переїхали із зони гострого військового конфлікту. 

Також Координаційний центр сприятиме самоорганізації та 

координації прихистків, налагодженню процесів допомоги та взаємної 

підтримки. Він виконуватиме низку функцій щодо пошуку рішення на запит 

усіх прихистків Вінниці щодо забезпечення харчування, засобів гігієни та 

інших базових потреб вимушено переміщених осіб. 

Для облаштування Координаційного центру виділено приміщення 

бібліотеки. А для забезпечення його функціонування буде закуплено 

мультимедійне обладнання та меблі. 

Крім того, у Координаційному центрі на постійній основі буде 

знаходитись адміністратор, який надаватиме інформацію вимушено 

переміщеним особам, за запитом. 

 

Регіональні 
 

04.07.2022 

Інформаційне агентство Волинські Новини 

https://www.volynnews.com/news/all/hariachi-obidy-i-tabory-dlia-ditey-

iak-yevreyska-hromada-lutska-dopomahaye-pereselentsiam/ 

ГАРЯЧІ ОБІДИ І ТАБОРИ ДЛЯ ДІТЕЙ: ЯК ЄВРЕЙСЬКА ГРОМАДА 

ЛУЦЬКА ДОПОМАГАЄ ПЕРЕСЕЛЕНЦЯМ 

Ольга ШЕРШЕНЬ 

Приготування гарячих обідів для переселенців, облаштування 

тимчасового прихистку для них у стінах общинного центру, забезпечення 

дозвілля для наймолодших, а також допомога сиротинцям, реабілітаційним 

центрам, лікарням і ЗСУ – від початку повномасштабної війни Волинська 

релігійна громада прогресивного іудаїзму в Луцьку провадить активну 

благодійну діяльність. 

Із липня після нетривалої перерви переселенці, що оселилися в Луцьку, 

можуть безплатно отримати гарячі обіди в їдальні, яку обладнали у 

спортивному залі будівлі Волинської релігійної громади прогресивного 

іудаїзму. Харчуватися тут (на вулиці Богдана Хмельницького, 6) вони можуть 

о 13:00-14:00 із понеділка до п’ятниці. 

Як розповідає координаторка єврейської волонтерської мережі 

Volunteer Community FSU у Луцьку Тетяна Плотнікова, ідея готувати гарячі 

обіди для вимушено переселених осіб виникла практично відразу після 

початку відкритої фази війни. З перших днів фінансово до підтримки 

переселенців і найменш захищених категорій населення долучилася мережа 

Volunteer Community FSU (в Україні діють більш як 30 центрів цієї 

організації). 
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У будівлі іудейської общини переобладнали приміщення, аби 

переселенці, які перебували в Луцьку транзитом чи підшуковували житло для 

оренди, мали змогу десь переночувати кілька днів. Волонтери спершу почали 

готувати саме для них. 

«НАЙБІЛЬШ МИРНА СПРАВА – ПРИГОТУВАННЯ ЇЖІ» 

«Спочатку ми приймали переселенців, які залишалися в нас на три дні. 

Облаштували укриття, місця для ночівлі. Відразу повідомили, що до нас 

можна телефонувати в будь-яку пору доби. Волонтери чергували ночами, 

готували переселенцям їжу. 

Потім виникла ідея організувати невеличку їдальню для таких людей, 

адже в них немає роботи, житла, грошей», – зазначає Тетяна Плотнікова. 

Щодня споживати гарячі обіди приходять близько 15-17 людей. 

У релігійній громаді намагалися вести списки осіб, які отримували їжу 

чи залишалися на ніч у будівлі общини, але згодом перестали, адже імен було 

дуже багато. 

Єдина вимога до всіх – ті, хто приходить на обід чи ночівлю, мають 

представити документ про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи 

чи паспорт із пропискою. 

«У нас були навіть такі люди, які харчувалися постійно і які, тільки-но 

отримали соціальні виплати як переселенці, зробили пожертви… Невдовзі 

плануємо годувати також малозабезпечених людей», – ділиться Тетяна 

Плотнікова. 

… волонтерка Софія Пучаєва. 

Пригадує, що після 24 лютого вона чітко усвідомила: аби не 

збожеволіти, мусить щось робити. 

«Я вирішила, що можу знадобитися там, де мирні люди перебувають у 

біді. На мою думку, найбільш мирна справа – приготування їжі. Тобто мені це 

було потрібно, мені це запропонували і я погодилася, хоча раніше готувала 

тільки для сім’ї… 

Якщо кожен буде працювати на своєму місці (хтось буде воювати, хтось 

– готувати, хтось – доглядати за дітьми чи старшими людьми, хтось – 

опікуватися тваринами), то ми впораємося з будь-чим і переможемо… 

Волонтерство для мене – це усвідомлення того, що я потрібна. Цих 

людей може нагодувати хтось іще, але передусім це потрібно мені. Я не сиджу 

вдома, не страждаю, не плачу, а докладаю зусиль задля наближення нашої 

спільної перемоги», – каже Софія Пучаєва. 

«ПРИЙМАЄМО ВСІХ, НЕЗАЛЕЖНО ВІД ВІРОСПОВІДАННЯ» 

Виконавчий директор Волинської релігійної громади прогресивного 

іудаїзму, мультифункціональний куратор Волинського регіонального 

структурного підрозділу ХБФ «Хесед Бешт» Сергій Швардовський 
розказує: загалом було реалізовано низку благодійний проєктів, багато акцій – 

ще на етапі планування. 
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«Від початку цієї непотрібної повномасштабної війни ми облаштували в 

нашій громаді укриття. Люди телефонували, їм було страшно, вони не знали, 

що робити, тому ми збиралися і ночували тут. 

А коли в Луцьк почали прибувати переселенці, ми відразу повідомили, 

що приймаємо всіх, незалежно від віросповідання, кольору шкіри, надаємо 

місце для ночівлі терміном до трьох діб і харчування. Потім вирішили зробити 

їдальню, аби їжу могли отримати не тільки ті, хто в нас ночує, а й ті, хто має 

таку потребу. 

Згодом до нас почали звертатися люди, які виїжджали за кордон. Тут у 

них лишалися рідні чи близькі поважного віку або з інвалідністю. Тому ми 

готували обіди й заносили їх також цим людям», – зазначає він. 

Завдяки співпраці з благодійними організаціями на подвір’ї релігійної 

громади в Луцьку протягом багатьох років улітку діє дитячий табір. 

Спеціальний майданчик облаштували теж цього літа – не тільки для 

представників общини, а й для місцевих дітлахів із переселенцями. 

«Також цього літа наші партнери з Польщі запропонували сім’ям 

переселенців із дітьми та мамам-волонтерам із малечею приїхати до них під 

Варшаву на відпочинок. Понад 30 людей перебували там близько двох тижнів. 

Дуже важливою для нас як для членів єврейської общини була екскурсія до 

Музею історії польських євреїв Полін у Варшаві. 

Знову повеземо діток у Польщу в серпні. Цього разу 20 дітей 

відпочиватимуть у курортному містечку Вісла Малинка», – розповідає 

Тетяна Плотнікова. 
Завдяки підтримці Ізраїлю та численних благодійників релігійна 

громада прогресивного іудаїзму надає постійну допомогу не лише 

переселенцям, а й представникам соціально незахищених верств населення, 

наприклад, дітям-сиротам, людям з інвалідністю, в’язням. Також регулярно 

община підтримує Збройні сили України та заклади охорони здоров’я, яким 

доправляє медикаменти, продуктові набори та засоби гігієни. 

Єврейська громада в Луцьку планує ще багато благодійних проєктів, 

скерованих, зокрема, для переселенців, дітей і дорослих з інвалідністю. 

 

*** 

04.07.2022 

Час-Дій 

https://chasdiy.org/news/v-rivnenskomu-etnoparku-pobuduiut-zhytlo-dlia-

pereselentsiv.html 

В Рівненському етнопарку побудують житло для переселенців 

Марія Апельмон 

В етнопарку Ладомирія хочуть реалізувати проєкт по створенню 

житла для переселенців, які втратили домівку під час війни. Про це для 

“Суспільне.Рівне” розповів керівник етнопарку Володимир Дзьобак. 
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До створення проєкту долучився місцевий гуманітарний штаб, який 

займається допомогою армії та забезпеченням продовольчими потребами 

людей, які вимушено покинули свою домівку. 

Він повідомляє, що ті ідеї, щодо тимчасового житла для переселенців, 

які є зараз – не практичні. Проживання в такому приміщенні буде 

некомфортним. 

“Тобто для того, щоб щось було над головою – так. Але в них дуже 

спекотно влітку і буде дуже холодно узимку. Вони – тимчасові на нормальну 

погоду. Ми хотіли, щоб це житло було комфортне. Плюс потрібно було знайти 

баланс між ціною і якістю”, – додає керівник етнопарку. 

Метою є створення максимально комфортного житла за короткі терміни 

й з місцевих та доступних матеріалів.  

“Ми працюємо цим проєктом для того, щоб людям, які нічого не мають, 

просто здати це житло, а вони лише компенсували комунальні послуги. 

Фактично цей проєкт буде для літніх людей, які втратили житло і вже не 

зможуть на нього заробити”, – додає Володимир Дзьобак. 

На будівництво такого будинку потрібно місяць. Кошти планують брати 

з грантової підтримки й оголошених донатів. 

 

*** 

04.07.2022 

БукІнфо 

https://bukinfo.com.ua/index.php/blagodiynist/u-chernivcyah-zapracyuye-

molodizhnyy-centr-dlya-pereselenciv 

У Чернівцях запрацює Молодіжний центр для переселенців 

… у МКУ «Резиденція молоді» (вул. Головна, 41) розпочав роботу 

Молодіжний інтеграційний центр Чернівців. Він працюватиме на базі 

молодіжного центру. І має на меті допомогти внутрішньо переміщеній 

молоді. 

«Ми спілкувались з внутрішньо переміщеною молоддю з перших днів 

війни, адже, працювали як координаційний центр з надання гуманітарної 

допомоги. Чули про їхні труднощі і потреби. У межах Молодіжного 

інтеграційного центру матимемо можливість допомогти їм розкрити 

потенціал та реалізувати себе на новому місці, адаптуватись, знайти друзів. 

Буде 6 локальних активностей, 3 семінари, 1 спільна поїздка, а також 

надаватимемо 7 послуг для внутрішньо переміщеної молоді», зазначила 

Марія Ковальська, координаторка проєкту «Молодіжні інтеграційні 

центри Захід» у Чернівцях. 

Участь у відкритті Молодіжного інтеграційного центру взяли профільні 

відділи Чернівецької міської і обласної ради, обласної військової 

адміністрації, релоковані та місцеві громадські організації, партнери 

проєкту, чернівчани та, звісно, внутрішньо переміщена молодь. 
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«Мені не вистачає тут спілкування з однолітками. Мої друзі зараз 

розкидані по світу. Хтось у Польщі, хтось у Києві. Мені б хотілось зустріти 

нових знайомих, з якими у мене будуть спільні інтереси», зазначає Артемій 

Боборикін, внутрішньо переміщений підліток з Києва. 

Від початку війни у Чернівці приїхало 8 584 осіб віком від 14 до 35 років 

(за даними CRM-системи для обліку внутрішньо переміщених осіб, яку 

розробила ГО «Центр молоді Чернівців» для Чернівецької міської ради). 

Обʼєднати місцеву молодь та молодь із числа ВПО є одним із завдань проєкту, 

адже, це допоможе їм швидше стати частиною чернівецької громади. 

Основним комунікаційним майданчиком проєкту є телеграм-канал – 

https://t.me/mits_cv. Тут команда Молодіжного інтеграційного центру 

Чернівців вже публікує анонси заходів, вакансії, цікаві місця у нашому місті 

тощо. 

Проєкт триватиме до 30 листопада 2022 року. А якщо буде запит від 

внутрішньо переміщених осіб – продовжиться і надалі. 

Молодіжний інтеграційний центр Чернівців відкрили у межах проєкту 

«Молодіжні інтеграційні центри Захід». Партнером проєкту у Чернівцях є 

Буковинська агенція ініціатив та розвитку. 

Проєкт «Молодіжні інтеграційні центри Захід» реалізовує ГО 

«Простір молоді» (Ужгород) у партнерстві з Центром Довженка (Львів), 

МАОМС «Агенція розвитку ОТГ Прикарпаття» (Івано-Франківськ), МКУ 

«Резиденція молоді» (Чернівці) за підтримки Агентства США з 

міжнародного розвитку (USAID). 

 

*** 

04.07.2022 

ТРК "МІС" 

https://mis.dp.ua/news-ua/czentr-molodizhnyh-inicziatyv-kamyanskogo-

otrymav-gumanitarnu-dopomogu-dlya-pereselencziv/ 

Центр молодіжних ініціатив Кам’янського отримав гуманітарну 

допомогу для переселенців 

У рамках проєкту «CARE» від благодійної організації «Благодійний 

фонд «Стабілізейшен Суппорт Сервісез» Центр молодіжних ініціатив 

Кам’янського отримав 400 гігієнічних наборів та 195 боксів з продуктами 

харчування для внутрішньо переміщених осіб у місті. 

Благодійна організація «Благодійний фонд «Стабілізейшен Суппорт 

Сервісез» координує гуманітарну допомогу, захищає права внутрішньо 

переселених осіб та ветеранів в усіх областях України. 

 

*** 

04.07.2022 

Dniprograd.org. 
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https://dniprograd.org/2022/07/04/u-kavyarni-dnipra-vidkrili-tsentr-

dopomogi-dlya-pereselentsiv_92104 

У кав'ярні Дніпра відкрили центр допомоги для переселенців 

Іван МУРАХА 

У Дніпрі на одній із головних вулиць міста командою волонтерської 

резиденції «Вільний простір – Little Mariupol» був відкритий гуманітарний 

центр. Цей заклад  об’єднав багатьох військових, вимушених переселенців та 

волонтерів. Про це передає Дніпроград з посиланням на АрміяINFORM. 

"Я бачив чимало людей, котрим потрібна  була професійна психологічна 

допомога, люди були розгублені, вирвані зі свого світу, кола комфорту та 

друзів, − розповів керівник центру, волонтер Кирило Долімбаєв. − Ми 

розуміли, що  потрібен простір для спілкування. Так було вирішено створити 

саме центр соціально-психологічної реабілітації для переселенців, дітей та 

дорослих, військових, такого собі відкритого клубу. Тут насамперед будуть 

працювати психологи як для дорослих, так і для дітей. Буде надаватися 

юридична допомога". 

Кирило – громадський активіст, бізнесмен, волонтер, мешканець 

Маріуполя. У Дніпрі з 20 березня 2022 року. Спочатку працював у 

гуманітарному штабі на лівому березі міста − допомагав переселенцям, які 

потребують продуктів, засобів гігієни та ліків. А потім вирішив, що потрібне 

місце, де переселенці зможуть отримати психологічну підтримку, 

поспілкуватися, проводити дозвілля. Так виникла ідея резиденції. Кав’ярня 

виникла у процесі створення простору. 

Приміщення поділено на дві зони. Перша – кав’ярня, друга ж може 

служити як тимчасовий офіс, місце для зустрічі груп підтримки, хаб для 

презентацій. Він окремо виділяє роботу з діючими та звільненими в запас 

військовослужбовцями. Для тих, хто дістав важкі поранення, тут, крім 

психологів, працюватиме ще і конкретна допомога з організації медичної 

реабілітації та протезування. А діючі військові, крім юридичної допомоги, 

завжди можуть розраховувати на філіжанку запашної кави. 

«Резиденція «Вільний простір – Little Mariupol» діятиме в Дніпрі, на 

проспекті Гагаріна, 127. 

 

*** 

05.07.2022 

Вечірній Київ 

https://vechirniy.kyiv.ua/news/68465/ 

Психологиня розповіла, чого найбільше потребують сьогодні 

переселенці з Маріуполя 

4 ЛИПНЯ 2022, 09:07 

ОЛЬГА КОСОВА 
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Тисячі біженців із Маріуполя переїхали до Києва і намагаються 

побудувати нове життя у незнайомому місті. А це можливо лише тоді, коли є 

стабільна робота. 

З адаптацією у столиці переселенцям допомагає інформаційно-

гуманітарний хаб «ЯМаріуполь», розташований за адресою                        вул. 

Антоновича 39. Тут можна отримати юридичну, медичну, соціальну 

консультації, а також психологічну допомогу. 

Зокрема, у хабі працює психолог Ганна Часовникова, яка називає себе 

«почесною подвійною переселенкою». Вона родом із Донецька, але виїхала 

звідти, рятуючись від війни, у тоді ще мирний Маріуполь. А через 8 років 

історія повторилася… 

Зараз Ганна останні кілька місяців проживає з родиною у Києві та 

працює психологом у хабі «ЯМаріуполь». За цей час вона надала безплатну 

підтримку понад 300 відвідувачам центру — як на індивідуальних сеансах, так 

і на групових заняттях. 

Дівчина розповідає «Вечірньому Києву», що спочатку було 

найскладніше: приходило до 15 людей на день. Зараз потік трохи зменшився, 

але черга з охочих проконсультуватися — на кілька тижнів наперед. 

На консультації приходять переважно жінки від 40 років і старші, а 

також мами з дітьми. Вони непокояться, що з початком війни їхня малеча 

раптом почала дивно поводитися. Психологиня пояснює: до п’яти років 

дитина війну не усвідомлює, натомість добре копіює реакцію батьків. 

Відповідно, яким чином панікує мама, так само поводиться і її дитя. 

«Під час війни та на тлі стресу також „підіймаються“ назовні старі 

проблеми, які виникли ще у дитинстві. Адже люди дуже рідко зверталися до 

психологів, лише останнім часом це стало відносно нормою. І, звичайно, 

прагнуть розв’язання проблем одразу, після одного сеансу. Я б сама дуже 

цього хотіла, але я не чарівниця», — знизує плечима Ганна. 

Спектр проблем широкий — від втрати близьких до втрати матеріальних 

цінностей. Люди живуть минулим, не можуть змиритися із тим, чого 

позбавилися. А втрачати було що. За останні сім років Маріуполь відбудували 

«на совість» — місто жило, розвивалося, залучалися іноземні інвестиції. 

«Зарплати були одними із найвищих в Україні: на заводі працівники 

заробляли по 40 тисяч гривень. Відповідно ми могли собі дозволити якісні 

речі, гарні відпустки, кілька квартир. А проблема з пошуком роботи навіть не 

підіймалися — всі були працевлаштовані. Навіть пенсіонери, бо не хотіли 

сидіти „на шиї“ у дітей», — згадує Ганна. 

Зараз людям важко змиритися з думкою, що вони позбавлені всього. 

Одна жінка згадувала, що у Маріуполі мала безбідну старість: у неї було три 

квартири, дві з яких вона здавала в оренду. До того ж пенсія була непогана, бо 

все життя вона пропрацювала на заводі. Але тепер їй потрібна робота і вона 

готова до цього, адже Київ — місто недешеве. 

Якось на зустрічі була 10-літня дівчинка, яка найбільше боялася, що 

через нестачу грошей родина не зможе оплачувати квартиру і їх викинуть на 
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вулицю. Це не проблема цієї дитини, каже фахівчиня, але фінансова 

невизначеність впливає на загальний психологічний стан всієї сім’ї. 

«Найголовніше зараз для маріупольців — адаптуватися у місті, а для 

цього — знайти роботу. Тоді половина проблем зникнуть самі по собі, — 

підкреслює Ганна Часовникова. — У центрі „ЯМаріуполь“ надають все 

необхідне, але без роботи та грошей у цих людей не буде зрушень на краще». 

Якщо роботодавці мають вільні вакансії, то можуть звертатися і 

надсилати пропозиції на електронну пошту хабу «ЯМаріуполь» — 

habkyiv@gmail.com. 

У хабі нагадують, що за кожного працевлаштованого переселенця, за 

якого сплачується єдиний внесок на загальнообов’язкове соціальне 

страхування, у період воєнного часу Уряд України надає роботодавцю 6500 

гривень протягом перших двох місяців роботи ВПО… 

 

*** 

05.07.2022 

Погляд 
https://pogliad.ua/ru/news/bukovina/na-bukovini-gromadam-yaki-priynyali-

vimushenih-pereselenciv-vidshkoduvali-10-mln-grn-za-komunalku-425402 

На Буковині громадам, які прийняли вимушених переселенців, 

відшкодували 10 млн грн за комуналку 

Загалом компенсацію отримали 34 громади 

У Чернівецькій області громадам, які безплатно поселяли людей з інших 

регіонів, відшкодували понад десять мільйонів гривень за комунальні послуги. 

Це компенсація за березень. Про це  інформує Суспільному з посиланням на 

начальницю фінансового управління військової адміністрації Анжелу 

Дякову. 

За її словами, 4 липня гроші перерахували 125 комунальним закладам. 

Найбільше витратили у громадах: 

Чернівецькій — понад два мільйони 800 тисяч, 

Мамаївській — 773 тисячі, 

Новодністровській — 595 тисяч, 

Герцаївській — майже 440 тисяч, 

Глибоцькій — 400 тисяч. 

Загалом компенсацію отримали 34 громади. 

Для компенсації громади надавали квитанції з закладів, де живуть 

вимушені переселенці. 
 

*** 

05.07.2022 

Твоє Місто 
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https://tvoemisto.tv/news/iz_polshchi_v_ukrainu_hochut_povernutysya_50

_pereselentsiv_shcho_vyihaly_cherez_viynu__sotsiologynya_134421.html 

В ПОЛЬЩІ ХОЧУТЬ ЗАЛИШИТИСЯ 50% УКРАЇНСЬКИХ 

ПЕРЕСЕЛЕНЦІВ, – СОЦІОЛОГИНЯ 

Якщо ж говорити про всіх переселенців, які поїхали в Європу, то хочуть 

повернутися 79%. 

Ольга Коваль 

За даними Центру досліджень Разумкова, близько 79% українців, які 

залишили Україну, прагнуть повернутися сюди, якщо тут буде безпечно. Крім 

цього, їх хвилює, чи буде куди повертатися. Про це під час дискусії «Якою є 

ситуація на Львівщині з міграцією та як це впливає на економіку» на 

Тvoemisto.tv повідомила директорка українського центру вивчення 

громадської думки «Соціоінформ» Наталія Зайцева-Чіпак. 

«Люди переживають, чи буде тут у них робота і гідна заробітна плата. 

Ми можемо говорити, що Львів відчуває брак кадрів, але чи відчувають його 

менші міста? У Львові достатньо конкурентоспроможний рівень зарплати, але 

чи є він таким у менших містах тієї ж Львівської області, де зараз проживає 

багато ВПО? До того ж, якщо ми говоримо про всіх переселенців, які поїхали 

в Європу, то хочуть повернутися 79%, а з Польщі в Україну хочуть 

повернутися 50%. Вони дуже швидко там їх асимілюють», – підкреслює 

соціологиня. 
Натомість директор Львівського обласного центру зайнятості 

Василь Барилюк впевнений, що українці повертатимуться з-за кордону, 

щонайменше, через необхідність знаходити і оплачувати там житла та 

працевлаштовуватися. 

Нагадаємо, що, за даними ООН, від початку повномасштабного 

російського вторгнення з України виїхали понад 7 мільйонів людей, 

повернулося лише 2,5. Експерти прогнозують другу хвилю міграці, що з 

України може поїхати ще близько 5 мільйонів осіб. Ексміністр 

економічного розвитку і торгівлі України Павло Шеремета каже, що це 

фатально багато. Чи справді ця ситуація – критична, як ми можемо її змінити 

і які виклики стосовно економіки, працевлаштування та житла для ВПО 

з’явилися у регіоні та країні, обговорили під час дискусії на Тvoemisto.tv. 

 

*** 

05.07.2022 

Інформаційний портал «Гречка» 

https://gre4ka.info/suspilstvo/70054-ditsadki-i-gurtozhitki-u-kropivnits-

komu-gotuyut-do-navchal-nogo-protsesu-de-zhitimut-pereselentsi 

Дитсадки і гуртожитки у Кропивницькому готують до навчального 

процесу – де житимуть переселенці? 

Вимушених переселенців, які знайшли прихисток у Кропивницькому і 

проживали у гуртожитках при училищах і вишах, у садочках, попросили 
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звільнити приміщення – навчальні заклади повертають до профільної роботи. 

У міській раді зазначили, що людям запропонували альтернативу – 

приміщення дитячого садка на селищі Новому. 

Для людей, які через російські обстріли були змушені покинути домівки 

на Донеччині, Луганщині та інших областях, у Кропивницькому у короткі 

терміни підготували для тимчасового перебування приміщення гуртожитків 

деяких навчальних закладів та дитячі садки. Проте на початку липня їм 

повідомили, що потрібно з’їхати протягом тижня. 

У Кропивницькій міській раді пояснили, що дитячі садки і гуртожитки 

мають підготувати для навчального процесу та розселення студентів. 

Натомість вимушеним переселенцям запропонували варіанти безкоштовного 

розміщення у Кропивницькому та області. 

«На селищі Новому і у облаштованому соціальному гуртожитку для 

переселенців цілком достатньо місця для розселення людей, які проживають 

зараз у різних закладах», – прокоментували у міськраді… 

Заступник начальниці міського управління освіти Євген Серопян 
пояснив, що на початку повномасштабного вторгнення Росії навчальні 

заклади переобладнали під проживання у стислі терміни. Проте наразі є 

розпорядження уряду про відновлення начального процесу. Наприклад, 

дитсадок №69 є єдиним дошкільним закладом на мікрорайоні Гірничому, тож 

його потрібно знову адаптувати для дітей. 

«Безкоштовне проживання у садку на селищі Новому запропонували 

насамперед людям з вразливих верств: літнім, людям з інвалідністю. Освітні 

заклади повертаються до профільної роботи, а розселенням займається 

міський та обласний штаби», – сказав Євген Серопян. 

До обласного штабу з питань розселення та надання допомоги можна 

звернутися за телефонами: (0522)30-50-39, (0522)30-50-57, (0522)30-50-59. 

Також безкоштовне житло можна знайти за допомогою сервісу «Допомагай» 

на сайті shelter.dopomagai.org або номером гарячої лінії 0-800-332238 

(безкоштовно для дзвінків через всі оператори зв'язку України). 

У Кропивницькому діють дві офіційні спілки рієлторів, які допомагають 

вимушеним переселенцям. 
Інші корисні контакти для людей, які рятуються від російської агресії у 

Кропивницькому, є у «Пам’ятці переселенцям». 
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*** 

05.07.2022 

Суспільне Новини 

https://suspilne.media/257206-na-poltavsini-blizko-15-tisac-pereselenciv-

otrimaut-finansovu-dopomogu-vid-oon/ 

На Полтавщині близько 15 тисяч переселенців отримають 

фінансову допомогу від ООН 

Вікторія Бондаренко 

Тетяна Івах 

Для отримання фінансової допомоги від Організації Об’єднаних Націй 

зареєструвалися 15 тисяч переселенців, які проживають на Полтавщині…Про 

це Суспільному розповів працівник благодійного фонду "Право на захист", 

який координує реєстрацію, Олександр Пилипенко… 

"Людина, перш за все, має бути внутрішньо-переміщеною особою. 

Вона має переміститися із зони бойових дій. Вона повинна мати при собі 

паспорт, код, довідку переселенця. Якщо людина ще не отримала довідку, то 

ми можемо реєструвати за місцем проживання замість довідки", — працівник 

благодійного фонду "Право на захист" Олексій Рожнов. 

… заявки на отримання грошової допомоги для переселенців від ООН 

на Полтавщині приймають від початку повномасштабної війни. За цей час 

звернулися близько 15 тисяч людей. Оформлюватимуть допомогу до кінця 

року. 

 

*** 

05.07.2022 

Суспільне Новини 

https://suspilne.media/256980-u-novoarhangelsku-na-kirovogradsini-

vidkrili-predstavnictvo-cervonogo-hresta/ 

У Новоархангельску на Кіровоградщині відкрили представництво 

Червоного Хреста 

Ірина Куницька 

У селищі Новоархангельск Кіровоградської області відкрили 

представництво Червоного Хреста. Про це Суспільному розповіла 

виконувачка обов'язків голови Надія Шамановська. 

За її словами, представництво тимчасово облаштували у колишньому 

приміщенні селищної ради. "Поки фінансування немає. Ми працюємо 

безкоштовно. Допомагаємо переселенцям, видаємо гуманітарну допомогу, 

яку надають інші країни". 

Розповіла: щоб уникнути черг, телефонує переселенцям, попередньо 

зареєстрованим в електронній черзі, і призначає дату та час, коли можна 

отримати допомогу. 

Нині видають пакети із засобами гігієни… 

За тиждень роботи видали майже пів тисячі таких пакетів… 
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Що відомо 

За інформацією радниці голови військової адміністрації Валентини 

Кулачко, на 4 липня у Кіровоградській області зареєстрували 82 тисячі 160 

переселенців. 

 

*** 

05.07.2022 

Субота 

https://subota.online/u-zhytomyri-dlia-ditej-pereselentsiv-vidkryvsia-tabir-

emotsijnoho-vidnovlennia-video/ 

У Житомирі для дітей-переселенців відкрився табір емоційного 

відновлення. Відео 

Четвертого липня у Житомирі на базі художньої школи імені Віктора 

Шкуринського відкрили денний табір емоційного відновлення. Його 

відвідують сорок дітей-переселенців віком від 7 до 11 років. 

Про це розповіла39 керівниця табору Лариса Харчук. 

За її словами, перебування у таборі є безкоштовним, сюди входять і 

харчування, і майстер-класи, і різні екскурсії та креативні проєкти. 

“У програмі для дітей будуть майстер-класи, робота з психологом, 

відпочинок на природі, спілкування, читання книжок, зустрічі з цікавими 

людьми, творчі програми, розвиток здібностей, креативні проєкти. І це дасть 

їм можливість відновитися“, – каже Лариса Харчук. 

Втілюють проєкт за грантові гроші, які отримало житомирське міське 

управління культури від Міністерства соціальної політики України, 

розповіла очільниця міського управління культури Ілона Колодій. 

“Ми хочемо, щоб у наших дітей було дитинство – справжнє, емоційне, 

щасливе. І ми максимально все робимо для того, щоб вони не відчували 

воєнного стану”, – говорить Ілона Колодій. 

Кожна дитина має свою історію, і до кожної дитини вихователі шукають 

індивідуальний підхід, каже вихователька табору Наталія Пастух… 

Відвідувач табору Віталій Сулімов переїхав до Житомира із 

Херсонської області. Згадуючи пережите вдома, каже, що було страшно. 

“Я бачив окупантів, бачив техніку, машини, які виїжджали з Херсонської 

області. Було страшно”, – каже Віталій Сулімов. 

Свою історію розповіла Анна Дичко. Вона переїхала із Харкова. 

“Я бачила, як біля нас падали ракети. Дуже сильно гриміло. Ми не спали, 

ми бігали в коридор і там жили. Не було у нас нічого, навіть, світла. Їжі теж 

було мало. Я почала боятися звуків, наприклад, сміття завантажують чи щось 

подібне, то я вже думаю, що щось летить. І дуже боюся сирен”, – розповідає 

Анна Дичко. 

                                                           
39 Див.:   https://suspilne.media/257035-zanatta-z-psihologom-ta-kreativni-proekti-dla-ditej-pereselenciv-v-
zitomiri-vidkrivsa-tabir-emocijnogo-vidnovlenna/ 
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Загалом протягом тридцяти днів в Житомирі запланували провести дві 

зміни табору емоційного відновлення. 

 

*** 

05.07.2022 

Суспільне Новини 

https://suspilne.media/257165-popit-e-postijno-cerkaski-volonteri-zbiraut-

knigi-dla-pereselenciv/ 

Попит є постійно: черкаські волонтери збирають книги для 

переселенців 

Оксана Швед 

Ірина Філенко 

До черкаського Гуманітарного центру просять приносити книжки для 

переселенців. Їх там швидко розбирають, розповіла Суспільному волонтерка 

Ольга Прилуцька. З її слів, найбільше просять книжки для дорослих 

українською мовою. 

…люди приносять до Центру не лише розважальну, але й наукову, 

навчальну літературу… 

Кураторка Гуманітарного центру Марина Гаркава пояснила: 

переселенці після далекої дороги хочуть трохи відволіктися, тож попит на 

книги є постійно… 

 

*** 

05.07.2022 

Суспільне Новини 

https://suspilne.media/255906-u-poltavskomu-visi-vigotovlaut-sir-dla-

pereselenciv/ 

У полтавському виші виготовляють сир для переселенців 

Аріна Кот, Лілія Пархоменко 

У Полтавському аграрному університеті виготовляють сир. Його 

передають у їдальню для переселенців. Цим почали займатися приблизно 

через тиждень після початку повномасштабного вторгнення Росії на 

територію України, коли у заклад поселилися жителі інших областей. Про це 

Суспільному розповіла завідувачка кафедри харчових технологій 

університету Ніна Будник. 

В одній із лабораторій Полтавського аграрного університету працює цех 

із переробки молока… 

Обладнання для переробки закупили за гроші Євросоюзу, коли 

університет став переможцем одного з проектів… 

Внутрішньо переміщених осіб в аграрному університеті почали 

приймати наприкінці лютого. Нині у гуртожитках мешкає приблизно 470 

людей. 
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Проживання та харчування у їдальні для них безплатне. Про це 

розповіла керівниця підрозділу з організації виховної та іміджевої 

діяльності закладу Юлія Радочіна. 

 

*** 

05.07.2022 

NewDay 

http://www.newday.org.ua/news/u-novogradi-volynskomu-czentr-krovi-

planuyut-pereobladnaty-pid-zhytlo-dlya-pereselencziv/ 

У Новограді-Волинському Центр крові переобладнають під житло 

для переселенців 

Триповерхову будівлю Новоград-Волинської філії комунальної 

установи “Житомирський обласний центр крові” планують переобладнати під 

житло для переселенців. Реалізація проєкту здійснюється в рамках Програми 

екологічної фінансової корпорації НЕФКО “Реконструкція та відновлення 

муніципальної інфраструктури”. 

Про це розповів Юрій Савич, начальник відділу підтримки 

громадських ініціатив та енергоефективності Новоград-Волинської 

міської ради. 

За його словами, будівля центру крові на вулиці Василя Карпенка 

тривалий час не використовувалася. Вона перебувала у спільній власності 

територіальних громад сіл, селищ, міст Житомирської області. 16 червня 2022 

року рішенням сесії обласної ради її передали до комунальної власності 

Новоград-Волинської громади. 

“Проєкт є досить амбітним, він передбачає переоснащення нежитлового 

приміщення з проведенням внутрішнього ремонту та обладнанням 

мінімальним набором побутової техніки, необхідним для проживання, – каже 

Юрій Савич. – Це початкова стадія реалізації проєкту, коли погоджуються всі 

цифри та технічні параметри. Адже для організації НЕФКО, яка 

спеціалізується на проєктах зі зменшення енергоспоживання, ця Програма є 

новою”. 

За словами Юрія Савича, загальний кошторис, який потрібний для 

облаштування житла для переселенців, – від одного мільйона євро. Остаточна 

сума, яка може бути профінансована коштами гранту, ще погоджується. В 

проєкті також передбачається фінансова участь Новоград-Волинської міської 

ради. 

Планується, що в переобладнаному приміщенні тривалий час зможуть 

проживати кілька десятків родин. Попередньо, заселити людей планують до 

кінця 2022 року. Зараз на території Новоград-Волинської громади 

зареєстровано близько трьох тисяч переселенців. 

 

*** 
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05.07.2022 

Мій Стрий 

https://stryi.online/vymusheni-pereselentsi-stryyshchyny-mozhut-otrymaty-

bezkoshtovnu-iurydychnu-dopomohu-onlayn/ 

Вимушені переселенці Стрийщини можуть отримати безкоштовну 

юридичну допомогу онлайн 

Для цього можна скористатись чат-ботом «Юридичний порадник для 

ВПО». Він працює цілодобово і може надати інформацію про зайнятість, 

житло, гуманітарну допомогу, виїзд за кордон, пенсію, соціальні виплати. 

Також у ньому можна дізнатись про гуманітарні коридори та евакуаційні 

потяги, знайти зразки заяв, клопотань та скарг, контакти державних установ та 

організацій, корисні посилання тощо.  

Знайти бота можна за посиланнями:  https://chatbot.r2p.org.ua/ 

 Viber: https://cutt.ly/zzeWP2q 

 Telegram: https://cutt.ly/qzeW2sX  

 Facebook (Messenger): http://m.me/IDP.legal.aid 

 

*** 

06.07.2022 

Новости Житомира 

http://topnews.zt.ua/politics/2022/07/06/198972.html 

Віктор Градівський долучився до селекторної наради з питань 

підтримки внутрішньо переміщених осіб 

… 06 липня, під головуванням Віце-прем’єр-міністра України – 

Міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України 

Ірини Верещук відбулася селекторна нарада щодо питань, пов’язаних з 

виплатою грошової допомоги внутрішньо переміщеним особам 

Від Житомирської обласної військової адміністрації до наради 

долучилися заступник начальника ОВА Віктор Градівський та директор 

Департаменту соціального захисту населення ОВА Олена Грищук. 

Учасники розглянули ряд проблемних питань, зокрема про: 

тривале очікування на виплату допомоги ВПО; 

необхідність доопрацювання мобільного додатку «Дія» для ВПО; 

недостатню проінформованість ВПО про порядок та умови отримання 

грошової допомоги від держави та міжнародних організацій. 

За інформацією Департаменту соціального захисту наслення 

Житомирської ОВА, до органів соціального захисту населення РВА 

(виконавчих комітетів міських рад) тa уповноважених осiб територіальних 

громад та ЦНАП за отриманням довiдки про взяття на облік внутрішньо 

переміщеної особи звернулося 98,6 тис. осіб. 

Допомогу на проживання внутрішньо переміщеним особам (для осіб з 

інвалідністю та дітей – 3,0 тис. грн; для інших осіб – 2,0 тис. грн) за березень-
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червень поточного року нараховано 67,5 тис. одержувачам на суму 516,8 млн 

грн. 

Источник: http://ruporzt.com.ua 

 

*** 

06.07.2022 

ІА «Погляд» 

https://poglyad.tv/kiyivshchina-stala-odnim-iz-centriv-dopomogi-

vimushenim-pereselencyam---koda-article 

Київщина стала одним із центрів допомоги вимушеним 

переселенцям, - КОДА 

Наразі в області зареєстровано майже 300 тис. внутрішньо 

переміщених осіб. 

Після звільнення Київщина стала одним із центрів прийняття 

вимушених переселенців. Про це повідомив голова Київської обласної 

військової адміністрації Олексій Кулеба. 

"Зараз у регіоні зареєстровано майже 300 тис. внутрішньо 

переміщених осіб. Переважно це жителі з Луганської, Донецької, Харківської, 

Миколаївської та Херсонської областей", – голова Київської обласної 

військової адміністрації Олексій Кулеба 

Також очільник області зазначив, що до повномасштабної війни на 

території Київщини було зареєстровано 73 тис. вимушених переселенців. 

Таким чином, за останні чотири місяці кількість переселенців у регіоні 

збільшилася в 4 рази. 

За словами Олексія Кулеби, убільшості випадків вимушені переселенці 

зупиняються у своїх родичів або орендують житло. Проте є ті, хто потребують 

допомоги. Тому розгортаємо на території області модульні тимчасові 

містечка. Вони вже функціонують у Бородянці та Бучі. Планується 

функціонування модульних містечок у Загальцях, Гостомелі, Мощуні, 

Макарові та Ірпені. 

 

*** 

06.07.2022 

ТРК "МІС" 

https://mis.dp.ua/news-ua/blagodijnyj-zahid-na-pidtrymku-pereselencziv-

provely-v-kamyanskomu/ 

Благодійний захід на підтримку переселенців провели в Кам’янському 

Кам’янчани продовжують підтримувати вимушених переселенців, аби 

кожен з них міг відчути турботу та затишок. Нещодавно у місті втілили 

благодійний проєкт «Ти – Це Я». Його ідея полягає в тому, щоб матусі та 

доньки змогли відтворити свої спільні фото, які наразі залишились на 

окупованих територіях. 
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Організатором проєкту «Ти – Це Я» виступила волонтерка, 

психологиня Юлія Корабельська, яка за час війни проводить вже четвертий 

благодійний захід для переселенців. Цього разу вирішили створити справжню 

дівочу вечірку. В організації згуртувалися ресторан «Авеню 69», весільний 

салон «Wow Bride», декоратори фірми «Діал», майстрині, кондитери. Гарні 

зачіски, яскравий макіяж, неповторні сукні та тепла атмосфера – усе це 

розраджувало, дарувало незабутні враження. Подбали організатори й про 

смачну частину заходу.Смаколиками усіх присутніх пригощав «Авеню 69» та 

кондитер, вимушена переселенка Світлана Ященко з Донеччини, яка 

власноруч приготувала торт і капкейки для учасниць проєкту. 

Над незабутніми образами працювала згуртована команда візажистів та 

перукарів. Тут об’єднались майстрині з Кам’янського та переселенки, які 

працювали над перевтіленням красунь, дбайливо підбирали образи для кожної 

з учасниць. Волонтери висловили подяку депутату міськради Сергію 

Миршавці та пастору «Церкви Євангельських Християн – Баптистів» 

Євгенію – не лише за підтримку своїх проєктів, а й за допомогу військовим та 

цивільним. 

Організатори зазначили, що мають іще багато цікавих ідей, 

спрямованих на допомогу переселенцям, та висловили впевненість: 

відчуваючи психологічну підтримку і знаючи, що поруч завжди будуть 

небайдужі люди, кожен з вимушених гостей міста легше та швидше переживе 

важкі випробування. 

 

*** 

07.07.2022 

ОКІА "Новини Полтавщини" 

https://np.pl.ua/2022/07/na-poltavshchyni-pereselentsi-podaly-ponad-

5300-zaiav-na-zarakhuvannia-ditey-do-shkil-bilshist-iz-kharkivshchyny/ 

На Полтавщині переселенці подали понад 5300 заяв на зарахування 

дітей до шкіл, більшість – із Харківщини 

На 4 липня вимушені переселенці вже подали понад 5 300 заяв на 

зарахування дітей до навчальних закладів Полтавської області. 

Про це під час брифінгу 7 липня повідомив начальник Полтавської 

ОВА Дмитро Лунін. 

Більшість із дітей подали заяви до шкіл у міських громадах: у 

Полтавській – близько 1000 дітей, у Кременчуцькій – близько 600, у 

Миргородській – близько 300. Із загальної кількості близько 75-77 відсотків 

дітей – із Харківської області, близько 20 відсотків – із Донецької та 

Луганської, близько 3 відсотків – із Сумської. 

“Ми готові приймати і більшу кількість дітей. Але слід розуміти, що всі 

вони говорять, що чекають на можливість повернення до своїх домівок до 

нового навчального року”, – додав Дмитро Лунін. 
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*** 

07.07.2022 

Про Захід 

https://prozahid.com/uzhhorodski-pereselentsi-otrymaly-produkty/ 

Ужгородські переселенці отримали продукти 

150 продуктових наборів для переселенців, які зараз проживають в 

Ужгороді, роздали сьогодні в центрі гуманітарної допомоги «Совине 

гніздо». Допомогу зібрали для внутрішньо переміщених осіб, які ще жодного 

разу не отримували такі набори. 

Також цього тижня тут видавали й іншу допомогу: зокрема, у понеділок, 

4 липня, – 150 гігієнічних наборів для малечі до 2 років від Міжнародної 

неурядової організації «Save the Children». 
У вівторок, у День матері та дитини, видавали памперси, дитяче 

харчування, одяг для діток до 3 років. 

…6 липня, роздали сотню наборів творчості для сімей внутрішньо 

переміщених осіб з дітьми 3-10 років, які ще не отримували приладдя для 

дозвілля. 

Центр гуманітарної допомоги «Совине гніздо» нагадує, що допомогу 

тут надають переселенцям, які зареєстровані в Ужгороді. Наразі один вид 

допомоги можна отримати лише раз, за попередньою реєстрацією. 

Інформація про соціальні дні та посилання для реєстрації – на сторінці 

центру на фейсбук-сторінці https://www.facebook.com/sovagumanitarna/ або в 

телеграм-каналі https://t.me/sovineuzh 

 

*** 

07.07.2022 

Східний варіант 

https://v-variant.com.ua/na-dnipropetrovshchyni-zareiestruvalys-283-

tysiachi-pereselentsiv/ 

На Дніпропетровщині зареєструвались 283 тисячі переселенців 

На Дніпропетровщині кількість внутрішньо переміщених осіб сягнула 

283 тисяч. 
Про це у своєму телеграм-каналі40 повідомив голова облради Микола 

Лукашук. 

За його словами, кількість переселенців в області поступово 

збільшується. Люди тікають від війни, знаходять на Дніпропетровщині 

притулок. 

Зокрема, станом на 6 червня в області зареєструвалися понад 100 тисяч 

жінок та майже 70 тисяч дітей-переселенців. 

 

*** 

                                                           
40 Див.:  https://t.me/mykola_lukashuk/695 
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07.07.2022 

Lviv.Media 

https://lviv.media/lviv-otrymav-100-velosypediv-vid-zhyteliv-danii/ 

Львів отримав 100 велосипедів від жителів Данії 

Переселенці можуть безкоштовно скористатися велосипедами у 

межах проєкту "Ровер.рент" 

Марія Бобра   

В межах благодійної кампанії “Bikes4Ukraine” Львів отримав першу 

партію велосипедів із Данії. Місто планує створити благодійний велопрокат 

“Ровер.рент”, аби велосипедами змогли безкоштовно скористатись 

переселенці, які знайшли прихисток у Львові. 

Про це повідомляють у Львівській міській раді41. 

Благодійну кампанію зі збору роверів започаткував у себе на 

батьківщині данський містопланувальник та ведучий програми “Life-Sized 

City” Мікаель Колвілл-Андерсен. Метою проєкту є збір 2 тис. велосипедів та 

2 млн данських крон. Зазначається, що кошти необхідні для того, аби 

доставити велосипеди до Львова. 

“До Львова переїхало багато українців, які вдома мали велосипеди. А 

тут – не мають. І ми зможемо їм допомогти, щоб вони були мобільними. 

Насамперед дбаємо про тих, хто є під опікою міста. Це ті, хто проживає в 

тимчасових містечках, в комунальних установах, в гуртожитках”, – повідомив 

мер Львова Андрій Садовий. 
Також Садовий зазначив, що така благодійна допомога є стимулом 

розвивати велоінфраструктуру у місті. 

Тим часом Мікаель Колвілл-Андерсен переконаний, що надалі до 

благодійної ініціативи долучатиметься все більше данців. Аби мотивувати, їм 

показуватимуть та розказуватимуть, як конкретні велосипеди передаватимуть 

конкретним людям в Україні. 

“Ми показуватимемо людям в Данії, що ми привезли ці велосипеди, що 

ми передали їх конкретним людям у Львові, Чернігові, Бучі, Бородянці. І це 

стане стимулом для данців робити донати, щоб покрити логістичні витрати та 

щоб передавати свої велосипеди українцям”, – сказав Мікаель Колвілл-

Андерсен. 

Зареєстровані у Львові переселенці можуть безкоштовно скористатися 

велосипедами у межах проєкту “Ровер.рент”. Взяти велосипед можна буде 

на одній з 10 станцій велопрокату. Їх облаштують у місцях проживання 

переселенців та в локаціях, які їм потрібно відвідувати. Наразі велосипеди 

юридично оформляють та готують до запуску прокату. 

 

         *** 

07.07.2022 

ІА "Конкурент" 

                                                           
41 Див.:    https://city-adm.lviv.ua/news/city/transport/292185-zhyteli-danii-peredaly-lvovu-100-velosypediv   



146 
 

https://konkurent.ua/publication/99818/u-novovolinsku-oblashtuvali-

dityachi-zoni-vidpochinku-dlya-pereselentsiv-foto/ 

У Нововолинську облаштували дитячі зони відпочинку для 

переселенців (фото) 

У ЦНАПі та гуртожитку ДНЗ «Нововолинський ЦПТО» на вулиці 

Луцькій, 24 у Нововолинську, де мешкають внутрішньо переміщені особи, 

відкрили дитячі кімнати. 

Про це повідомляє Нововолинська міська рада42 на своєму офіційному 

сайті. 

Нові простори облаштували будиночками, сучасними меблями та 

технікою. Закуплено настільні ігри, мольберти для малювання та інші розваги 

для малюків. 

Подбали й про комфорт батьків – встановили зручні меблі. 

Проєкт вдалося реалізувати завдяки співпраці з благодійним фондом 

«Посмішка ЮА» спільно з французькою організацією Triangle Génération 

Humanitaire. 

Міський голова Нововолинська Борис Карпус подякував команді 

проєкту та висловив сподівання, що співпраця матиме продовження. 

«Зараз у Нововолинську проживає понад 6 тисяч переселенців та        2,5 

тисячі діток, які покинули свої домівки через війну. Робимо усе можливе, 

аби створити для них комфортні умови», – зазначив міський голова. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
42 Див.:  https://nov-rada.gov.ua/2022/07/07/suchasni-dytiachi-zony-vidpochynku-oblashtuvaly-u-novovolynsku/  


