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ОФІЦІЙНА ІНФОРМАЦІЯ  

Центральні органи влади 

 
09.07.2022  

Міністерство розвитку громад та територій України 

https://www.minregion.gov.ua/press/news/oleksij-chernyshov-bank-

rozvytku-rady-yevropy-dav-ukrayini-zelene-svitlo-na-pryyednannya-ta-vydilyv-

koshty-na-pidtrymku-ukrayinskyh-bizhencziv-v-yevropi/ 

Олексій Чернишов: Банк розвитку Ради Європи дав Україні “зелене” 

світло на приєднання та виділив кошти на підтримку українських 

біженців в Європі 

Банк розвитку Ради Європи (БРРЄ) прийняв рішення про спеціальні 

умови якнайшвидшого набуття Україною членства у цій фінансовій установі. 

БРРЄ також виділив кошти на підтримку українських біженців у Німеччині 

та Литві. 

Про це повідомив Міністр розвитку громад та територій України 

Олексій Чернишов. 
“Набуття членства у БРРЄ відкриє Україні додаткові можливості для 

забезпечення житлом українців, які постраждали від війни, надання 

соціальних послуг та відбудови зруйнованої соціальної інфраструктури, 

зокрема лікарень, шкіл та дитячих садочків”, — наголосив Олексій Чернишов. 

Адміністративна рада Банку схвалила п’ять нових позик на €465 млн, 

більша частина яких буде спрямована на підтримку біженців з України в 

країнах-учасницях БРРЄ. Серед іншого йдеться про розміщення українських 

біженців  у приймаючих громадах, надання екстреної допомоги, гуманітарні 

заходи тощо. 

У Німеччині державний банк розвитку Північної Рейн-Вестфалії 

отримав €200 млн для часткового фінансування програми житла для біженців, 

що допоможе муніципалітетам у придбанні, будівництві та модернізації житла 

для українських біженців. 

Уряду Литви Банк надасть €120 млн для підтримки близько 30 тис. 

українських біженців, серед яких 13,5 тис. дітей. Позика буде використана 

відповідними міністерствами та громадами, які надають першочергову 

підтримку, головним чином у формі фінансової допомоги та/або грошових 

виплат на освіту, охорону здоров’я та соціальне забезпечення. Також з цієї 

суми буде профінансована стипендія 700 українських студентів. 

Також муніципалітет Каунасу отримав €25 млн, які допоможуть місту 

підтримати 10 тис. зареєстрованих українських біженців. Влада міста 

забезпечує біженців житлом, харчуванням, психологічною та соціальною 

допомогою, освітою для дітей та пошуком роботи для дорослих. 

Міністр окремо відзначив суттєвий внесок Міністерства закордонних 

справ України, Постійного представництва України при Раді Європи та 
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Державного фонду сприяння молодіжному будівництву у наближення 

приєднання України до БРРЄ. 

Нагадаємо, раніше Міністр Олексій Чернишов повідомив, що 

приєднання України до Банку розвитку Ради Європи сприятиме розвитку 

нових житлових та соціальних інфраструктурних програм, участі в 

міжнародних інвестиційних проєктах та залученню іноземних інвестицій для 

забезпечення належним житлом українців, які постраждали від війни. 

Довідково. 

Банк розвитку Ради Європи заснований 1956 року вісьмома державами 

– членами Ради Європи для вирішення проблем біженців, з якими Європа 

зіткнулася після Другої світової війни. Головна мета житлових проєктів Банку 

– сприяти доступу до достойного і доступного житла для малозабезпечених і 

осіб середнього достатку через надання позик або зменшення дефіциту житла 

(будуючи нове житло або відновлюючи наявний житловий фонд). 

Із 1956 року загальна сума схвалених проєктів Банку в житловому 

секторі сягає 11 млрд євро. Наразі Банк розвитку Ради Європи реалізує 13 

проєктів в Албанії, Боснії та Герцеговині, Республіці Молдова, Чорногорії, 

Румунії, Сербії та Македонії. 

 

 

*** 

11.07.2022 

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини 

https://www.ombudsman.gov.ua/news_details/rozyasnennya-yak-

robotodavcevi-otrimati-kompensaciyu-za-pracevlashtuvannya-vnutrishno-

peremishchenih-osib-pid-chas-voyennogo-stanu 

Роз'яснення: як роботодавцеві отримати компенсацію за 

працевлаштування внутрішньо переміщених осіб під час воєнного стану 

Отримувачі компенсації: роботодавці, які працевлаштували 

внутрішньо переміщених осіб (далі – ВПО) під час воєнного стану в Україні, 

зокрема, самозайняті особи, які використовують найману працю, у тому числі 

фізичні особа-підприємці, приватні нотаріуси, адвокати, аудитори, бухгалтери 

тощо (крім бюджетних установ і фондів загальнообов’язкового державного 

соціального страхування). 

Підстава для отримання компенсації: працевлаштування ВПО на 

умовах трудового договору (контракту) та гіг-контракту (зокрема, за 

сумісництвом). 

Умови для отримання компенсації: 

- працівник має довідку про переміщення з території, на якій 

проводяться бойові дії, після введення воєнного стану в Україні; 

- розмір оплати праці ВПО не є нижчим за розмір мінімальної заробітної 

плати; 
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- роботодавець як платник єдиного внеску подав податкову звітність за 

IV квартал 2021 року або річну звітність за 2021 рік. 

Розмір і тривалість виплати компенсації: 

- розмір виплати: 6500 гривень щомісяця за кожну працевлаштовану 

ВПО, за яку роботодавцем сплачується єдиний внесок; 

- тривалість надання компенсації: два місяці з дня працевлаштування 

ВПО (без можливості продовження/перепризначення у разі повторного 

працевлаштування); 

- загальний строк дії програми: упродовж дії воєнного часу та протягом 

30 календарних днів після його скасування або припинення. 

Алгоритм дій роботодавця для оформлення та продовження 

компенсації: 

І. Компенсація за перший місяць: 

1. Не раніше, ніж через п’ять календарних днів після працевлаштування 

ВПО необхідно подати заяву про компенсацію витрат (далі – заява), в один із 

таких способів: 

1.1.  В електронній формі через Портал Дія: 

- створити особистий електронний кабінет користувача за посиланням 

https://diia.gov.ua/services/kompensaciya-za-pracevlashtuvannya-vpo та   

авторизуватися в ньому; 

- заповнити електронну заяву (зазначається, зокрема, банківський 

рахунок роботодавця); 

- підписати заяву за допомогою електронного підпису. 

1.2. У паперовій формі до центру зайнятості, розташованого за 

місцезнаходженням роботодавця (особисто або на адресу електронної пошти 

центру зайнятості). 

2.     Додати до заяви: 

-       копію наказу про працевлаштування ВПО; 

- документ, що підтверджує працевлаштування ВПО (трудовий 

договір/контракт або гіг-контракт); 

- відомості про працівників, які є застрахованими особами (прізвище, 

ім’я, по батькові, реєстраційний номер облікової картки платника податків або 

серія та номер паспорта); 

-       копію довідки про взяття на облік ВПО. 

 ІІ. Компенсація за другий місяць: 

Необхідно підтвердити продовження зайнятості ВПО одним із способів, 

передбачених для оформлення компенсації (засобами Порталу Дія чи шляхом 

подання повідомлення безпосередньо або на адресу електронної пошти центру 

зайнятості). 

Строк розгляду заяви та порядок інформування роботодавця про 

результати її розгляду: 

1.  Якщо заяву подано через Портал Дія: один робочий день, 

інформування здійснюється через Портал Дія. 
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2.    Якщо заяву подано до центру зайнятості: п’ять календарних днів для 

оформлення наказу центру зайнятості щодо надання або відмови у наданні 

компенсації та три календарних днів для інформування роботодавця про 

прийняте рішення. 

Захист права на отримання компенсації: 

Роботодавець має право оскаржити до суду незаконні рішення, дії чи 

бездіяльність суб’єктів владних повноважень, пов’язані з наданням 

компенсації (стаття 5 Кодексу адміністративного судочинства України). 

 

*** 

11.07.2022 

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини 

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

prav-vpo-upravlinnyami-socialnogo-zahistu-naselennya-tulchinskoyu-ta-

gajsinskoyu-rva 

Моніторинг додержання прав ВПО Управліннями соціального 

захисту населення Тульчинською та Гайсинською РВА на Вінниччині 

Регіональним представником Уповноваженого Верховної Ради 

України з прав людини у Вінницькій області Ігорем Олійником здійснено 

дистанційний моніторинг Управлінь соціального захисту населення 

Тульчинської та Гайсинської РВА, з метою додержання прав внутрішньо 

переміщених осіб на соціальний захист в умовах воєнного стану. 

Дистанційним моніторингом встановлено, що станом на 07.07.2022 року 

в Управлінні соціального захисту населення за даними Єдиної 

інформаційної бази даних про ВПО у Тульчинському районі зареєстровано 

16 687 осіб, у зв’язку із поверненням до постійного місця проживання за 

заявою осіб прийнято рішення про скасування 748 довідок ВПО. 

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від       

25.03.2022 № 332 «Деякі питання виплати допомоги на проживання 

внутрішньо переміщеним особам» (далі - Постанова), призначено допомогу 

9 917 ВПО, Управління не володіє інформацією щодо чисельності ВПО, які 

отримали допомогу на проживання з 24.02.2022 року, однак наявна 

заборгованість по виплатах грошової допомоги ВПО. 

Під час моніторингу Управління соціального захисту населення 

Гайсинської РВА встановлено, що в період з 24.02.2022 року відповідно до 

Постанови КМУ від 19.04.2022 року №476 «Про внесення змін до Порядку 

оформлення і видачі довідки про взяття на облік ВПО» на території 

Гайсинського району зареєстровано та отримали довідки, як ВПО 27 580 осіб. 

В Гайсинському районі на обліку перебуває 2 особи з учасників 

АТО/ООС з-поміж ВПО, які мають статус учасника бойових дій. Всі 

учасники перебувають на обліку щодо виплати грошової компенсації на 

придбання житла. 
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Відповідно до Постанови допомогу на проживання призначено 16 167 

родинам, інформацією щодо заборгованості по грошових виплатах ВПО 

Управління не володіє. 

На 01.07.2022 у зв’язку із повернення ВПО до свого постійного місця 

проживання, знято з обліку 402 особи. 

На території Гайсинського району проводяться заходи щодо вивчення 

потреб ВПО та надання їм гуманітарної допомоги. 

За результатами дистанційного моніторингу готуються звіти та акти 

реагування. 

 

*** 

11.07.2022 

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини 

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

prav-vpo-departamentom-socialnoyi-politiki-kamyanskoyi-miskoyi-radi-

dnipropetrovskoyi-oblasti 

Моніторинг додержання прав ВПО Департаментом соціальної 

політики Кам’янської міської ради Дніпропетровської області 

Під час моніторингу встановлено, що в Департаменті на обліку ВПО 

перебуває 20 865 осіб, з них 16 546 осіб перемістилися до м. Кам’янське після 

24.02.2022. 

Станом на 01.07.2022 на підставі поданих заяв 12 786 ВПО призначено 

допомогу на проживання згідно з Порядком надання допомоги на 

проживання внутрішньо переміщеним особам, затвердженим постановою 

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

151 ВПО призначено інші види державних допомог. 

Разом з тим, 112 особам було відмовлено у призначенні допомоги на 

проживання у звʼязку з виключенням території, з якої особа перемістилася, з 

переліку територіальних громад, де проводились бойові дії. 

Складнощі, які виникали в роботі Єдиної інформаційної бази даних 

ВПО у зв’язку з великим навантаженням на електронну систему, усунуті. 

На сьогодні перебуває в обробці близько 1 500 заяв, поданих в 

електронній формі через портал «Дія». 

Також встановлено, що Департамент не володіє інформацією щодо 

чисельності ВПО, які отримали допомогу на проживання (березень, квітень, 

травень 2022 року) та чисельності ВПО, яким призначено допомогу на 

проживання, але не виплачено. 

Для забезпечення ВПО тимчасовим житлом місцевою владою 

організовано 837 місць для розміщення ВПО в модульному (транзитному) 

містечку, гуртожитках закладів освіти, приміщеннях комунального закладу 

«Центр надання соціальних послуг» Кам’янської міської ради (далі – Центр). 

Наразі у зазначених закладах проживає 381 ВПО. 
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У відділі розподілу житлової площі Кам’янської міської ради на 

обліку для забезпечення тимчасовим житлом перебуває лише 8 осіб/5 сімей з 

числа ВПО. Інші ВПО вирішують питання щодо забезпечення житлом 

самостійно. 

За результатами перевірки Департаменту буде направлено звіт із 

відповідними рекомендаціями. 

 

*** 

12.07.2022 

Міністерство соціальної політики України 

https://www.msp.gov.ua/news/22034.html 

Більше 1,2 мільйонів людей, постраждалих від воєнних дій, 

отримали допомогу за рахунок коштів з гуманітарного рахунку 

Мінсоцполітики в НБУ 

Марина Лазебна, Міністр соціальної політики України, повідомила, 

що за рахунок коштів, які надходять на гуманітарний рахунок, відкритий НБУ 

Мінсоцполітики, профінансовані заявки для надання необхідної допомоги 

більше ніж 1,2 мільйона людей, які постраждали від воєнних дій, з усіх 

регіонів України, окрім тимчасово окупованої АР Крим. Загалом 

профінансовано більше 462 мільйонів гривень. 

Міністр повідомила, що найбільше коштів спрямовано на задоволення 

продовольчих потреб людей у містах, де ідуть активні бойові дії, у 

деокупованих населених пунктах та у громадах, які прийняли велику 

кількість внутрішньо переміщених осіб. На забезпечення продуктами 

харчування спрямовано близько 140 мільйонів гривень. 

100 мільйонів гривень спрямовані на програму, яку реалізує 

Міністерство розвитку громад та територій, для придбання житла для 

багатодітних сімей, житло яких було зруйноване внаслідок воєнних дій. 

Майже 52 мільйони гривень надали можливість забезпечити 

деокуповані території модульними мобільними АЗС, паливно-мастильними 

матеріалами. 

«Завдяки тому, що ми не просто фінансуємо заявки отримувачів, а 

організуємо співпрацю, коли частину витрат на допомогу отримувачі беруть 

на себе або забезпечують певний етап надання необхідної допомоги, вдається 

за рахунок наявних ресурсів забезпечити допомогою більшу кількість людей. 

Разом ми змогли забезпечити евакуацію цивільних з місць активних 

бойових дій, надати їм миттєві грошові виплати просто на вокзалах одразу 

після прибуття у відносно безпечні міста, розмістити, надати харчування та 

психологічну допомогу внутрішньо переміщеним особам, забезпечити ліками, 

технічними засобами реабілітації та продуктами людей у місцях, де ведуться 

бойові дії, та людей на деокупованих територіях. Ми допомогли з 

транспортуванням гуманітарної допомоги, придбанням генераторів для 

деокупованих громад, мобільних заправок. 
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Завдяки об’єднанню ресурсів та можливостей ми маємо високу 

ефективність використання коштів», - прокоментувала Марина Лазебна. 

На сьогодні кошти з гуманітарного рахунку для допомоги людям 

отримали міські та сільські ради, медичні заклади, реабілітаційні центри, 

громадські та благодійні організації, санаторії, територіальні центри 

соціального обслуговування (надання соціальних послуг), психоневрологічні 

інтернати та геріатричні пансіонати. 

Допомогти постраждалим від війни Українцям можна за посиланням: 

Посилання на сторінку з формою для переказу карткою на сайті НБУ - 

https://bank.gov.ua/ua/news/all/natsionalniy-bank-vidkriv-rahunok-dlya-

gumanitarnoyi-dopomogi-ukrayintsyam-postrajdalim-vid-rosiyskoyi-agresiyi  
Посилання на сторінку з формою для переказу карткою на сайті 

Мінсоцполітики - https://www.msp.gov.ua/content/nacionalniy-bank-vidkriv-

rahunok-dlya-gumanitarnoi-dopomogi-ukraincyam-postrazhdalim-vid-rosiyskoi-

agresii.html 

 

*** 

12.07.2022 

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини 

https://www.ombudsman.gov.ua/news_details/u-poltavi-provedeno-

prosvitnickij-zahid-dlya-predstavnikiv-klyuchovih-grup-naselennya 

У Полтаві проведено просвітницький захід для представників 

ключових груп населення 

Регіональний представник Уповноваженого ВРУ з прав людини 

Владислав Носенко та регіональний координатор взаємодії з громадськістю 

Уповноваженого Віра Яковенко за участі старшого інспектора з особливих 

доручень відділу уповноважених з контролю за дотриманням прав людини 

в поліцейській діяльності Національної поліції України Наталії 

Нечепуренко провели інформаційне заняття «Механізм захисту прав 

людини Уповноваженим ВРУ з прав людини: процесуальні питання» для 

представників ключових груп населення з числа внутрішньо-переміщених 

осіб при ГО «Леголайф-Україна» в Полтавській області. 

Учасники заходу були ознайомлені з основними напрямами діяльності 

інституції Уповноваженого, зокрема сферою застосування Закону України 

«Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини», метою 

парламентського контролю, вимогами до звернень, порядком прийому та 

розгляду звернень Уповноваженим. 

Було акцентовано увагу на тому, що звернення подаються у письмовій 

формі впродовж року після виявлення порушення прав і свобод людини і 

громадянина, а за наявності виняткових обставин цей термін може бути 

подовжений, але не більше ніж до двох років. Уповноважений не розглядає 

тих звернень, які розглядаються судами, зупиняє вже розпочатий розгляд, 

якщо заінтересована особа подала позов, заяву або скаргу до суду. 



9 
 

Роз’яснено процесуальні питання подання заяви про вчинення 

кримінального правопорушення до органів Національної поліції, зокрема 

оформлення заяви, підстави кримінальної відповідальності у разі завідомо 

неправдивого повідомлення про вчинення злочину, терміни внесення 

відомостей до єдиного державного реєстру досудових розслідувань. 

Під час зустрічі розглянули конкретні приклади звернень та 

змоделювали можливі ситуації, враховуючи умови воєнного стану. 

 

*** 

12.07.2022 

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини 

https://www.ombudsman.gov.ua/news_details/regionalnij-predstavnik-

upovnovazhenogo-v-ivano-frankivskij-oblasti-provela-robochu-zustrich-

shchodo-pitannya-vstanovlennya-ta-prodovzhennya-grupi-invalidnosti-msek-v-

umovah-voyennogo-stanu 

Регіональний представник Уповноваженого в Івано-Франківській 

області провела робочу зустріч щодо питання встановлення та 

продовження групи інвалідності МСЕК в умовах воєнного стану 

Регіональний представник Уповноваженого Верховної Ради України 

з прав людини в Івано-Франківській області Людмила Непийвода провела 

робочу зустріч з керівництвом Івано-Франківського обласного бюро медико-

соціальної експертизи. Обговорили особливості діяльності комісій МСЕ в 

умовах воєнного стану та проблемні питання, з якими звертаються до 

Уповноваженого жителі Івано-Франківщини, зокрема внутрішньо 

переміщені особи, щодо встановлення чи продовження групи інвалідності. 

Керівник Івано-Франківського обласного бюро МСЕ Михайло Кулаєць 
поінформував про неухильне дотримання комісіями МСЕ оновленої 

нормативної бази щодо порядку проведення медико-соціальної експертизи, 

повторного огляду осіб з інвалідністю в умовах воєнного стану та результати 

роботи у І півріччі 2022 року. 

Так, в області відзначено різке зростання кількості осіб (справ), вперше 

направлених лікарсько-консультативними комісіями для розгляду на МСЕК. 

Рішення при повторному огляді прийняті дистанційно у 85 % випадків. 

Також в області суттєво зріс рівень первинної інвалідності, в тому числі 

в працездатному віці (загалом визнано 2662 особи з інвалідністю, з них 176 

внутрішньо переміщених осіб). 

«За результатом аналізу структури інвалідності спостерігається 

зростання і високий рівень визначення ІІ групи інвалідності, особливо серед 

жінок, зростання кількості осіб, визнаних особами з інвалідністю вперше в 

молодому віці, високий рівень та зростання первинної інвалідності з приводу 

захворювань кістково-м’язової системи, новоутворень, хвороб ока, системи 

кровообігу та наслідків травм», - підсумував Михайло Кулаєць. 
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Людмила Непийвода відзначила важливість прийняття комісією МСЕ в 

умовах воєнного стану рішень про встановлення інвалідності заочно, якщо 

особа, яка звертається для встановлення інвалідності, не може прибути на 

огляд. Крім того, вона повідомила, що звернення громадян до регіонального 

представництва Уповноваженого здебільшого стосувалися порядку 

відновлення втрачених документів осіб з інвалідністю з числа внутрішньо 

переміщених осіб та можливості проходження повторного огляду під час 

війни. Скарг щодо роботи комісій МСЕ області не надходило. 

Під час зустрічі також обговорено стан забезпечення осіб з інвалідністю 

технічними засобами реабілітації та виробами медичного призначення. 

Варто зазначити, що всі внутрішньо переміщені особи оглядаються 

комісіями за місцем тимчасового перебування особи. Оформити документи 

для отримання групи інвалідності можна в найближчому закладі охорони 

здоров’я та МСЕК, незалежно від прописки та місця проживання/перебування. 

Якщо під час евакуації людина втратила медичні документи, є кілька 

шляхів їх відновлення: 

- у разі втрати результатів обстеження, лікування, відомостей про 

проведене стаціонарне та оперативне лікування, а також реабілітацію, 

потрібно звернутися до будь-якого лікаря первинної ланки. Маючи доступ до 

Електронної системи охорони здоров’я, лікар зможе відновити інформацію, 

що була в неї завантажена, або призначити додаткове обстеження; 

- при втраті документів, що підтверджують інвалідність, можна 

звернутись до найближчого органу соціального захисту, фахівці якого через 

Централізований банк даних осіб з інвалідністю зможуть відновити їх. 

- для поновлення висновку МСЕК потрібно звернутись до закладу 

охорони здоров’я, в якому працює така комісія. 

Роз’яснення з приводу зазначених питань можна отримати, 

зателефонувавши до: 

Фонду соціального захисту осіб з інвалідністю: +38 (096) 502-502-6; 

«Гарячу лінію» для осіб з інвалідністю: 1539; 

Урядову «гарячу лінію»: 1545; 

«Гарячу лінію» Уповноваженого Верховної Ради України з прав 

людини: 0800-50-17-20 (безкоштовно). 

 

*** 

12.07.2022 

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини 

https://www.ombudsman.gov.ua/news_details/pavoprosvitnickij-zahid-

dlya-vnutrishno-peremishchenih-osib-yaki-vimusheno-pereyihali-v-hmelnicku-

oblast 

Правопросвітницький захід для внутрішньо переміщених осіб, які 

вимушено переїхали в Хмельницьку область 
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Працівники регіонального представництва Уповноваженого 

Верховної Ради України з прав людини в Хмельницькій області Оксана 

Кізаєва та Ольга Осередчук провели правопросвітницький захід для 

внутрішньо переміщених осіб (далі - ВПО), які вимушено переїхали в 

Хмельницьку область. 

Захід відбувся в одному з пунктів тимчасового проживання 

внутрішньо переміщених осіб, облаштованого волонтерами в селищі 

Хмельницького району. В ньому знайшли прихисток 40 людей, з них 11 - 

дітей. 

Громадянам були надані роз’яснення з питань, які їх турбували, зокрема 

щодо отримання соціальних та адміністративних послуг за місцем 

перебуванням; поновлення втрачених документів, термінів виплати соціальної 

допомоги від держави для ВПО; забезпечення доступу дітей до навчання в 

умовах воєнного стану, убезпечення їх у закладах освіти, реалізації права на 

медичну допомогу, отримання гуманітарної та благодійної допомоги, ліків; 

алгоритму дій з метою отримання компенсації за втрачене майно. 

Під час заходу Оксана Кізаєва поінформувала учасників про діяльність 

інституції Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, зокрема 

в сфері додержання прав внутрішньо переміщених осіб, роз’яснила порядок 

звернення до інституції Омбудсмана та прийняла звернення до регіонального 

представництва Уповноваженого, а також надала контактну інформацію 

Секретаріату Уповноваженого та регіонального представництва в 

Хмельницькій області. 

 

*** 

12.07.2022 

Урядовий портал 

https://www.kmu.gov.ua/news/dopomoha-pereselentsiam-zakupivlia-novoi-

tekhniky-ta-rekonstruktsiia-proftekhiv-iak-nyni-realizovuietsia-proekt-eu4skills 

Допомога переселенцям, закупівля нової техніки та реконструкція 

профтехів: як нині реалізовується проект «EU4Skills» 

Міністерство освіти і науки України, опубліковано 12 липня 2022 року 

о 09:17 

Попри повномасштабне вторгнення рф, програма «EU4Skills: кращі 

навички для України» продовжує створювати сучасну інфраструктуру 

системи професійно-технічної освіти. Зокрема, 700 тис. євро виділили на 

допомогу внутрішньо переміщеним особам, а на 350 тис. євро планують 

купити обладнання, матеріали для лабораторій і майстерень профтехів, які 

постраждали від бойових дій. 

«Нині маємо три ключові напрями допомоги, до яких залучаємо 

міжнародних партнерів: гуманітарний, освітній та «велика відбудова». Хтось 

допомагає переселенцям, хтось створює онлайн-контент та забезпечує учнів 

технікою для навчання, а хтось уже береться до відбудови зруйнованих 
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профтехів. Кожен із напрямів є однаково важливим та потребує чимало 

ресурсів, як матеріальних, так і людських», – зазначає заступник Міністра 

освіти і науки Олександр Костюченко. 

На базі дев`яти професійно-технічних закладів, що беруть участь у 

проекті «EU4Skills: модернізація інфраструктури системи професійно-

технічної освіти в Україні», облаштували гуртожитки та допомогли 

переселенцям із речами першої потреби. Зокрема, профтехам доставили 492 

ліжка, 400 матраців та наматрацників, 680 подушок та ковдр, 1710 комплектів 

постільної білизни, 19 пральних машинок, 18 холодильників, 12 

мікрохвильовок та 14 мультиварок. 

«З початком неспровокованої війни росії проти України проект 

«EU4Skills» не втратив актуальності. Адже зважаючи на усі руйнації, які 

залишає після себе росія, невдовзі потреба у кваліфікованих робітничих 

кадрах стане дуже гострою. Тому Європейський Союз продовжуватиме 

докладати зусиль, аби модернізувати інфраструктуру системи професійно-

технічної освіти та забезпечити її стабільний розвиток в довгостроковій 

перспективі», – прокоментував Фредерік Куне, керівник відділу співпраці 

Представництва ЄС в Україні. 

У відносно безпечних регіонах реалізація проекту продовжується, як і 

раніше: проводиться, закупівля обладнання, спеціалізованої техніки, також 

планується реконструкція приміщень решти професійно-технічних закладів. 

 

*** 

12.07.2022 

Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих 

територій України 

https://minre.gov.ua/news/iryna-vereshchuk-mayemo-yaknayshvydshe-

pidgotuvaty-tymchasove-zhytlo-pereselenciv-do-holodiv 

Ірина Верещук: Маємо якнайшвидше підготувати тимчасове 

житло переселенців до холодів 

Опубліковано 12 Липня 2022 року, о 09:00 

Напередодні опалювального сезону місця компактного проживання 

ВПО мають бути забезпечені опаленням та утепленням. Це стало темою 

наради у Кабміні під головуванням Віцепрем’єр-міністра України Ірини 

Верещук. 

Вирішили: 

• перевірити місця компактного поселення – наскільки готові до 

опалювального періоду; 

• організувати ВПО грошову допомогу на покриття комунальних послуг 

в опалювальний період; 

• залучити міжнародних партнерів до модернізації та утепленні 

приватних домогосподарств та комунальних приміщень; 
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• максимально спростити та прискорити процедури (Prozorro, будівельні 

правила тощо). 

«Сотні тисяч переселенців проживають у місцях тимчасового 

проживання (школи, лікарні, санаторії, гуртожитки та інші пристосовані 

приміщення). Будемо ці приміщення оперативно готувати до осінньо-

зимового періоду. Люди не повинні мерзнути», - резюмувала Віцепрем‘єрка. 

 

*** 

13.07.2022 

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини 

https://www.ombudsman.gov.ua/news_details/provedeno-prosvitnickij-

zahid-shchodo-zabezpechennya-prav-gromadyan-v-umovah-voyennogo-stanu-

dlya-predstavnikiv-go-uspishna-diya-ta-vpo 

Проведено просвітницький захід щодо забезпечення прав громадян в 

умовах воєнного стану для представників ГО «Успішна дія» та ВПО 

Представник Уповноваженого з дотримання прав жителів 

Донецької та Луганської областей Костянтин Черніков спільно з 

головними спеціалістами Управління регіонального представництва в 

Донецькій та Луганській областях Секретаріату Уповноваженого 

Верховної Раді Україні з прав людини Денисом Гоменюком та Юлією 

Руденською, регіональним координатором взаємодії з громадськістю 

Уповноваженого у Луганській області Ольгою Бакуліною провели 

просвітницький захід «Особливості забезпечення прав і свобод людини і 

громадянина в умовах воєнного стану. Права внутрішньо переміщених 

осіб» для представників Громадської організації «Успішна дія» та ВПО. 

Захід відбувся в онлайн режимі. Костянтин Черніков поінформував 

про положення Конституції Україні щодо повноважень та функцій 

Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, роз’яснено основні 

норми Закону України «Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав 

людини» та мету парламентського контролю. 

Представник Уповноваженого акцентував увагу учасників заходу на 

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

більш ефективної мобілізації ресурсів держави в умовах військової агресії 

можуть обмежуватися. 

Учасникам заходу роз’яснили положення Закону України «Про 

забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб» та інших 

законодавчих актів України щодо забезпечення реалізації прав ВПО на 

зайнятість, соціальні послуги, освіту, інші права. 

Також роз’яснено порядок реєстрації та обліку ВПО, наявні державні та 

міжнародні гарантії для ВПО, порядок перетину державного кордону України 

в умовах воєнного стану, процедуру відновлення втрачених документів. 

Надано контакти «гарячої лінії» Уповноваженого Верховної Ради України з 

прав людини, органів державної влади України та онлайн-сервесів. 
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Наприкінці заходу учасники мали можливість отримати індивідуальне 

консультування з питань дотримання їх прав і свобод. 

 

*** 

13.07.2022 

Урядовий портал 

https://www.kmu.gov.ua/news/u-rezultati-spivpratsi-minsotspolityky-z-

mizhnarodnymy-orhanizatsiiamy-bilshe-11-miliona-liudei-otrymaly-dodatkovi-

do-derzhavnykh-hroshovi-vyplaty 

У результаті співпраці Мінсоцполітики з міжнародними 

організаціями, більше 1,1 мільйона людей отримали додаткові до 

державних грошові виплати 

Міністерство соціальної політики України, опубліковано 13 липня 2022 

року о 10:08 

Міністр соціальної політики України Марина Лазебна повідомила, 

що Мінсоцполітики отримало звіти від міжнародних організацій, з якими 

було укладено меморандуми щодо здійснення додаткових до державних 

грошових виплат постраждалим від війни. 

Такі додаткові виплати здійснюють самі міжнародні організації, кошти 

не проходять через рахунки Мінсоцполітики, а спрямовуються 

міжнародними організаціями безпосередньо людині. 

Мінсоцполітики передає верифіковані списки постраждалих від війни 

з найбільш незахищених категорій, відповідно до критеріїв вразливості, які 

погоджені в меморандумах з міжнародними організаціями. Також міжнародні 

організації додатково самостійно реєстрували на виплати людей. 

«Станом на 1 липня 2022 року ми маємо звіти від міжнародних 

організацій про те, що від них виплати вже отримали більше 1,1 мільйона 

людей з числа тих, дані про яких ми передавали нашим партнерам у 

верифікованих списках. 

Найбільше виплатила Всесвітня продовольча програма ООН. Від неї 

кошти отримали більше 670 тисяч осіб. 

Місія Міжнародного Комітету Червоного Хреста та Товариство 

Червоного Хреста України виплатили допомогу майже 180 тисячам осіб. 

Управління Верховного комісара ООН у справах біженців здійснило 

виплати 167 тисячам осіб. 

Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ) виплатив допомогу 84 тисячам осіб», 

- прокоментувала Марина Лазебна. 

Міністр нагадала, що відповідно до меморандумів, укладених з 

агенціями ООН та іншими міжнародними організаціями, Мінсоцполітики 

залучило більше 10 мільярдів гривень для виплати допомог більше ніж           2 

мільйонам людей, постраждалих від війни. 

Ці допомоги виплачуються в розмірі від 2200 до 2500 гривень протягом 

1-3 місяців. Вони є додатковими до державних та їхня виплата не залежить від 
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отримання будь-якого виду державної соціальної допомоги або допомоги на 

проживання внутрішньо переміщеним особам. 

Сума грошової допомоги, отриманої людиною від міжнародної 

організації, з якою Мінсоцполітики укладено відповідний меморандум, не 

оподатковується податком на доходи фізичних осіб та не враховується при 

обчисленні сукупного доходу домогосподарства під час призначення інших 

видів соціальної допомоги. 

 

*** 

14.07.2022 

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини 

https://www.ombudsman.gov.ua/news_details/upovnovazhenij-zustrivsya-

iz-golovoyu-ofisu-radi-yevropi-v-ukrayini-stenom-norlovim 

Уповноважений зустрівся із Головою Офісу Ради Європи в Україні 

Стеном Ньорловим 

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро 

Лубінець зустрівся в онлайн-форматі з Головою Офісу Ради Європи в Україні 

Стеном Ньорловим та проектними менеджерами Офісу за напрямками. 

Дмитро Лубінець подякував партнерам за підтримку, яку Рада Європи 

надає Україні загалом та Офісу Омбудсмана, зокрема. 

«Ми маємо багато спільних ініціатив у сфері додержання прав 

внутрішньо переміщених осіб, захисту персональних даних, реалізації 

національного превентивного механізму, підвищенні обізнаності громадян 

щодо ролі Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини», - 

повідомив Омбудсман. 

Уповноважений також акцентував увагу на проекті щодо захисту 

національних меншин, робота над яким успішно триває. 

«Вже найближчим часом планую зустрітися з представниками 

національних спільнот в Україні. Крім того, ведеться робота щодо 

напрацювання нової редакції законопроекту «Про національні спільноти в 

Україні», - зазначив Дмитро Лубінець. 

За словами Уповноваженого, Офіс Омбудсмана готовий долучитися до 

реалізації проекту «Боротьба з насильством стосовно жінок в Україні», 

враховуючи, що Україна ратифікувала Стамбульську конвенцію. Окремої 

уваги заслуговують проекти з додержання прав внутрішньо переміщених 

осіб та дітей, які в умовах російської військової агресії потребують 

вдосконалення. 

За результатами зустрічі сторони домовились про посилення співпраці, 

зокрема щодо проведення низки тренінгів для працівників Офісу Омбудсмана 

задля забезпечення додержання і захисту прав людини в Україні відповідно до 

стандартів Ради Європи. 
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«Відкриті до діалогу та реалізації спільних проектів. Розуміємо, 

наскільки це важливо для нашої держави та громадян!» - наголосив Дмитро 

Лубінець. 

 

*** 

14.07.2022 

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини 

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

socialnih-prav-vnutrishno-peremishchenih-osib-upravlinnyam-soczahistu-

naselennya-hustskoyi-rva-zakarpatskoyi-oblasti 

Моніторинг додержання соціальних прав внутрішньо переміщених 

осіб Управлінням соцзахисту населення Хустської РВА Закарпатської 

області 

Співробітники Департаменту моніторингу рівних прав і свобод 

Секретаріату Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини 
здійснили дистанційний моніторинг Управління соціального захисту 

населення Хустської районної військової адміністрації Закарпатської 

області щодо забезпечення соціального захисту внутрішньо переміщених 

осіб (далі – ВПО). 

Під час моніторингу встановлено, що, станом на 13.07.2022 року, в 

управлінні на обліку ВПО перебуває 5034 особи, з них 82 особи перемістилися 

до Хустського району до 24.02.2022 року. 

На підставі поданих заяв 4562 особам призначено допомогу на 

проживання ВПО, згідно з Порядком надання допомоги на проживання 

внутрішньо переміщеним особам, затвердженим постановою Кабінету 

Міністрів України від 25.03.2022 № 332 (далі – постанова № 332). Водночас 

призначення допомоги працівниками управління були виявлені дублювання, 

зокрема, звернення ВПО подавались як через портал «Дія», так і 

безпосередньо до управління, а також одночасно в різних районах області. 

Інші види державних допомог призначено 10 особам з числа ВПО. 

Зокрема, допомогу при народженні дитини отримують 6 осіб, 2 особам 

виплачується допомога малозабезпеченим сімʼям, 2 особам – допомога на 

дітей одинокій матері. 

Результати моніторингу засвідчили, що є системна проблема із 

затримкою виплати допомоги на проживання ВПО. При цьому інформацією 

щодо кількості ВПО, яким не виплачено допомогу, управління не володіє. 

Для забезпечення ВПО тимчасовим житлом місцевою владою на базі 

навчальних закладів було організовано місця для розміщення ВПО. 

Однак на сьогодні є проблема щодо подальшого проживання ВПО у цих 

закладах у звʼязку з необхідністю їх підготовки до навчального року, та, 

відповідно, пошуку інших місць для розміщення ВПО. 

За результатами перевірки до Хустської районної військової 

адміністрації буде направлено звіт із відповідними рекомендаціями. 
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*** 

14.07.2022 

Урядовий портал 

https://www.kmu.gov.ua/news/roziasnennia-iak-otrymaty-status-vpo-

iakshcho-nemaie-propysky-na-tot 

Роз'яснення як отримати статус ВПО, якщо немає реєстрації на 

ТОТ 

Координаційний центр з надання правової допомоги, опубліковано 14 

липня 2022 року о 09:24 

Статус внутрішньо переміщеної особи можна отримати і без 

офіційної реєстрації місця проживання на тимчасово окупованих територіях 

України. Це можна зробити після евакуації у разі наявності документів, які 

підтверджують факт проживання там. 

Для отримання статусу ВПО потрібно звернутися до органів місцевого 

самоврядування або центру надання адміністративних послуг. 

Детальніше - в інфографіці: 
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*** 

14.07.2022 

Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих 

територій України 

https://minre.gov.ua/news/iryna-vereshchuk-meshkanci-hersonshchyny-

yaki-vyyihaly-na-kontrolovanu-uryadom-terytoriyu 

Ірина Верещук: Мешканці Херсонщини, які виїхали на контрольовану 

Урядом територію, отримують допомогу від Мінре та місцевої влади 

Опубліковано 14 Липня 2022 року, о 21:04 

Про це віцепрем’єр Ірина Верещук розповіла під час прямого 

включення на телеканалі ICTV.  

Мешканці тимчасово окупованої Херсонщини, які виїжджають на 

підконтрольні Україні території, знаходяться під опікою держави та 

місцевої влади. Майже усі регіони країни готові приймати їх у себе.   

“У Запоріжжі, передусім, на них чекає гуманітарний хаб, де зосереджені 

представники влади, міжнародних та громадських організацій. Ми 

допомагаємо із документами, розселенням, продуктами харчування, 

медикаментами, всім необхідним», – зазначила Ірина Верещук, повідомивши, 

що особисто збирається за декілька днів прибути в Запорізький хаб та 

поспілкуватись з херсонцями.  

Посадовиця ще раз звернулася до мешканців ТОТ із закликом 

якнайшвидше покидати небезпечні території та виїжджати на підконтрольну 

Уряду територію. 

   

*** 

15.07.2022 

Міністерство розвитку громад та територій України 

https://www.minregion.gov.ua/press/news/u-makarovi-vidkryly-

tymchasove-modulne-mistechko/ 

У Макарові відкрили тимчасове модульне містечко 

15 липня Міністр розвитку громад та територій України Олексій 

Чернишов відкрив тимчасове модульне містечко в селищі Макарів 

Київської області. 

«Сьогодні відкриваємо восьме модульне містечко — у Макарові. 

Проінспектував готовність. Іще над 15 модульними містечками ведемо роботи 

в деокупованих областях. Модульне житло тимчасове, турбота — не 

тимчасова!», — наголосив Олексій Чернишов. 

За словами Міністра, нині фокус саме на деокупованих громадах. Саме 

зараз такі модулі потрібні громадам для тих, кого ворог позбавив житла. 

Олексій Чернишов зазначив, що Уряд зараз активно напрацьовує 

середньострокові та довгострокові варіанти вирішення житлових потреб та 

відновлення пошкодженого житлового фонду на деокупованих територіях. 



20 
 

Також Міністр висловив вдячність міжнародним партнерам та друзям, 

зокрема Уряду Польщі, які у такий складний для України час надають 

підтримку нашим біженцям та долучаються до розміщення ВПО на території 

України. 

Нагадаємо, що раніше такі модульні містечка були відкриті у Львові, 

Бородянці та Бучі. 

Довідково. 

У кожному містечку присутні 88 житлових модулів, розрахованих на 352 

людини. У містечку є туалетні і душові  кімнати (окремо чоловічі та жіночі), 

їдальні та дитячі/навчальні. Утримання містечка бере на себе місцева влада. 

 
 

Місцеве самоврядування 
 

08.07.2022  

Полтавський обласний центр зайнятості 

https://pol.dcz.gov.ua/novyna/novi-mozhlyvosti-dlya-vymushenyh-

pereselenciv-pracyuvaty-v-socialniy-sferi?fbclid=IwAR0UIB3DbT-

ZYDxywFVlyoWwE7mtkXoanyEV8q3TPh_0YlCI0O_oEQu2gSQ 

Нові можливості для вимушених переселенців – працювати в 

соціальній сфері 

У територіальних громадах надавачам соціальних послуг державної або 

комунальної форми власності планують відшкодувати витрати на оплату праці 

внутрішньо переміщених осіб, працевлаштованих на посади фахівців із 

соціальної роботи, соціальних працівників, психологів тощо. 

Виплати здійснюватимуться на тих самих умовах, як і приватним 

закладам. 

Уряд ухвалив напрацьоване Мінсоцполітики рішення, яке одночасно 

допоможе громадам впоратись із додатковим навантаженням на соціальну 

інфраструктуру внаслідок великої кількості внутрішньо переміщених людей, 

які потребують соціальних послуг, і розширить можливості працевлаштування 

для працівників цієї сфери, які через бойові дії переїхали до відносно 

безпечних регіонів України. 

Про це повідомив Урядовий портал: 

https://www.kmu.gov.ua/news/uriad-rozshyryv-mozhlyvosti-

pratsevlashtuvannia-peremishchenykh-sotsialnykh-pratsivnykiv-ta-pidtrymku-

hromad-u-zabezpechenni-sotsialnymy-posluhamy-vpo 

Наразі громадам бракує персоналу для надавачів соціальних послуг. 

Водночас у мирні регіони перемістилися люди, які раніше працювали в 

соціальній сфері і мають досвід, але нині втратили роботу. Тому 

запропоновано компенсувати надавачам соціальних послуг витрати на оплату 

праці ВПО, які працюватимуть соціальними працівниками, психологами, 

соціальними педагогами, фахівцями із соціальної роботи тощо. 
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Така ініціатива, з одного боку, сприятиме зайнятості ВПО та створенню 

для них нових робочих місць. З іншого –  допоможе територіальним громадам 

забезпечити  соціальними послугами населення, що збільшилося завдяки 

переселенцям. 
Загалом від початку бойових дій за сприяння Полтавської обласної 

служби зайнятості роботу знайшли понад 320 вимушених переселенців з 

інших регіонів України. 

Телеграм-канал Полтавського обласного центру зайнятості: 

Підтримка ДСЗ #1Полтава https://t.me/Pidtrimka_DCZ_1_Poltava 

  

*** 

09.07.2022  

Львівська обласна військова адміністрація 

https://loda.gov.ua/news/34194 

Для адаптації закладів освіти Львівщини батькам дітей-ВПО 

пропонують пройти опитування 

Пресслужба ОДА 

Постійна комісія з питань освіти, науки та інновацій Львівської 

облради спільно з проєктом Ради Європи «Зміцнення громадської участі у 

демократичному процесі прийняття рішень в Україні» проводить онлайн-

опитування для батьків чи опікунів дітей — школярів з-поміж ВПО, які 

планують навчатись у школах Львівщини. 

Це опитування допоможе з'ясувати як внутрішньо переміщені особи 

бачать процес адаптації освітнього процесу до потреб школярів-ВПО. Анкету 

також дасть зрозуміти проблеми, з якими зіткнулись ВПО при зарахуванні в 

нові школи, їх потенційні потреби у новому навчальному році, а також заходи, 

які допоможуть краще та легше інтегруватись дітям у нове освітнє 

середовище. 

Заповнити 1 можна до 22 липня 2022 року. Заповнення 

анкети допоможе краще адаптувати роботу закладів освіти до потреб її нових 

учнів. 

Результати досліджень ляжуть в основу формування обласної стратегії 

освіти у частині «Інтеграція та потреби ВПО». 

Увага! Заповнюючи  анкету ви даєте дозвіл на обробку експертами 

Ради Європи в Україні своїх персональних даних в межах дослідження. Ми 

гарантуємо, що особисті дані не будуть передані та використані у жодних 

інших цілях та способах.   

 

*** 

11.07.2022 
                                                           
1 Див.:   https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe6930iNJ1kKtzuG9w0-
oEZBwDNJ8Q46HXYX0xMdapvPz703g/viewform 
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ВОЛИНСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

https://www.voladm.gov.ua/new/ponad-4-tisyachi-misc-dlya-vnutrishnih-

pereselenciv-dostupni-na-volini/ 

Понад 4 тисячі місць для внутрішніх переселенців доступні на 

Волині 

Волинська область готова і надалі приймати українців, що вимушені 

покинути свій дім. Станом на 11 липня у волинських громадах можливо 

додатково розмістити ще понад 4000 осіб (приватний сектор, готелі, 

комунальні заклади, хостели тощо). Так, більшість місць віддалені від 

обласного центру, однак забезпечені усім необхідним. 

Упродовж вихідних днів на Волині зустріли ще 64 переселенці. Загалом 

в області прийнято 69 937 переміщених осіб. З них статус ВПО отримали 60 

183 українця, у тому числі – 18 800 дітей до 18 років. 

Нагадаємо, що при ОВА цілодобово працює «гаряча лінія» 

департаменту соціального захисту населення для розміщення 

переміщених осіб. Якщо вам потрібне тимчасове житло у Волинській області 

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

Разом до перемоги! 

 

*** 

11.07.2022 

Житомирська обласна державна адміністрація 

https://oda.zht.gov.ua/news/minreintegratsiyi-posylylo-robotu-garyachoyi-

liniyi-dlya-vpo-ta-meshkantsiv-tot/ 

Мінреінтеграції посилило роботу гарячої лінії для ВПО та 

мешканців ТОТ 

 
Для більш оперативного консультування внутрішньо переміщених осіб 

та українців, які перебувають на ТОТ – Мінреінтеграції в 4 рази збільшило 

кількість операторів та удосконалило технічні можливості прийому дзвінків. 

Це дозволяє  щоденно опрацьовувати і вчасно надавати відповіді на 

понад 1 тис. звернень. 

Нагадуємо номери: 
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1548 (Цілодобова гаряча лінія з кризових питань) 

066-813-62-39 (Уповноважений з питань ВПО). 

096-078-84-33 (для дзвінків та повідомлень з ТОТ через мобільні 

застосунки WhatsApp/Telegram/Viber. 

 

*** 

11.07.2022 

ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСНА ВІЙСЬКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ 

Офіційний веб-сайт Закарпатської обласної військової адміністрації 

https://carpathia.gov.ua/news/zakarpattia-lider-v-ukraini-z-vyplat-

mizhnarodnoi-dopomohy-vpo 

Закарпаття — лідер в Україні з виплат міжнародної допомоги ВПО 

опубліковано 11 липня 2022 року о 21:44 

Закарпатська область лідирує за кількістю виплат матеріальної 

допомоги вимушено переміщеним особам коштом міжнародних організацій. 

Про це повідомив голова ОВА Віктор Микита на своїй сторінці у фейсбуці. 

За його словами, для ВПО вже спрямували 42,3 млн доларів. Майже 216 

тисяч людей отримали допомогу або ж їхні заявки опрацьовують. 

Йдеться про виплати від 13 міжнародних організацій, зокрема від УВКБ 

ООН, Міжнародної організації з міграції, Всесвітньої продовольчої 

програми ООН та інших. 

Віктор Микита додав, що це кошти, які вимушено переміщені особи 

отримують «на руки» для першочергових потреб безпосередньо на території 

області.   

«Ми виконали колосальну роботу. Дякую всій нашій команді за 

системний підхід та самовідданість під час виконання цього надважливого 

завдання. 

Водночас хочу подякувати міжнародним організаціям за довіру й 

допомогу. Вкотре довели, що Закарпаття — надійний партнер, ми готові 

працювати 24/7 для нашої перемоги», — зауважив очільник ОВА. 
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*** 

11.07.2022 

ЛУГАНСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

ОБЛАСНА ВІЙСЬКОВО-ЦИВІЛЬНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

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

matizuie_potrebi_u_zhitli_pereselenciv_z 

Обласна військова адміністрація систематизує потреби у житлі 

переселенців з Луганщини – додано форму для заповнення 

Луганською обласною військовою адміністрацією проводиться 

анкетування жителів регіону, які внаслідок дій російського агресора покинули 

свої домівки, перемістилися на територію, підконтрольну Уряду України, та 

набули статус внутрішньо переміщених осіб. 

«Ми узагальнюємо потреби у необхідності надання тимчасового та 

постійного житла нашим переселенцям. Схожі дані збирають і місцеві органи 

влади Луганщини. Перед тим, як стукати у двері Кабміну та Парламенту, варто 

мати на руках обґрунтовану пропозицію для змін у законодавстві і розподілу 

видатків держбюджету. До прикладу, скільки наших жителів зі статусом 

ВПО мешкає і залишиться мешкати в Україні, де саме, та де бажає жити, 

допоки міста та села Луганщини очищатимуть від окупанта та 

відновлюватимуть. Визначимось із обсягами, пріоритетними категоріями і 

будемо реалізовувати вже конкретні заходи», – акцентував начальник 

обласної військової адміністрації Сергій Гайдай. 

Форма за посиланням заповнюється лише однією повнолітньою особою 

однієї родини:  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfy7fhTBvdO1yU2vGscj8BKR

9jhqPJJ... 

 

*** 

11.07.2022 

ЛУГАНСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

ОБЛАСНА ВІЙСЬКОВО-ЦИВІЛЬНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

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

_proviv_pershu_operaciyu_na_rivnenshchini 

Евакуйований Луганський онкодиспансер провів першу операцію на 

Рівненщині 

Операційна бригада Луганського обласного онкологічного диспансеру 
провела першу та успішну операцію жінці. Пацієнтку диспансеру вже 

виписано. Очільник лікувального закладу Євген Хамчич високо оцінив 

професіоналізм та впевненість молодої команди у складі хірурга, 

анестезіолога та медичної сестри. 

Нагадаємо, що у червні обласний онкодиспансер отримав приміщення 

у Сарнах Рівненської області, а також отримав нове обладнання. Там вже 
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приймають пацієнтів, закупають нове обладнання та зустрічають людей, які з 

Кремінної, Сєвєродонецька та Лисичанська їдуть до своїх лікарів. 

Колектив медзакладу до 18 квітня працювали у Кремінній. Їм вдалось 

евакуювати вкрай дорогі препарати для хіміотерапії. І тепер на базі 

Сарненської центральної районної лікарні, онкологічний диспансер 

продовжує проводити хіміотерапевтичне лікування та хірургічне втручання. 

У цій установі можуть лікуватися хворі зі злоякісними та доброякісними 

новоутвореннями, передпухлинними та фоновими захворюваннями. Також у 

закладі надають консультативну амбулаторну допомогу. 

 

*** 

11.07.2022 

Харківська обласна військова адміністрація 

https://kharkivoda.gov.ua/news/116509 

Гуманітарний штаб Харківщини забезпечує переселенців 

продуктами харчування та засобами гігієни 

Територіальні громади Харківської області формують відповідні 

реєстри ВПО, отримують гуманітарну допомогу в логістичному центрі й 

розподіляють серед переселенців, які мешкають у них. 

Як зазначила заступниця начальника Харківської ОВА Віта 

Ковальська, наразі на Харківщині мешкає близько 340 тис. внутрішньо 

переміщених осіб. Представники громад отримують гуманітарну допомогу 

згідно складених графіків. 

«Сьогодні ми видаємо гуманітарну допомогу 4 громадам, завтра ще 

двом і так далі, в порядку графіка всім іншим громадам. Це гігієнічні та 

продуктові набори, матраци й одяг для ВПО», - розповідає Віта Ковальська. 

Заступниця керівника ХОВА подякувала Новозеландському фонду 

«Relif Aid» за передані Харківщині гігієнічні набори та благодійній організації 

“Благодійний фонд “Адвентистське агентство допомоги та розвитку в 

Україні” - за надані продуктові набори. Ці набори містять крупи, вермішель, 

тушонку та олію. 

Гігієнічний набір розрахований на користування однією людиною 

протягом місяця. Сюди входить: пральний порошок, серветки, леза для 

гоління одноразові, крем для гоління, зубна паста, зубні щітки, мило, засіб для 

миття посуду, шампунь та рушник. 

Представник Красноградської міської ради Сергій Анахін отримує 

допомогу для ВПО громади. У транспорт вантажать матраци, гігієнічні та 

продуктові набори. 

«Все це дуже необхідно людям. В нашій громаді близько 10-12 тис. 

переселенців - є люди з Донбасу, є з Харкова. Ця допомога потрібна їм, як 

повітря, адже є й сім’ї з малими дітьми», - говорить Сергій Анахін. 

«Ми будемо допомагати внутрішньо переміщеним особам і надалі. На 

цьому тижні знову надійдуть додаткові гігієнічні набори й матраци від «Relif 
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Aid». Громади зможуть приїхати й забирати все необхідне для своїх ВПО», - 

підкреслила Віта Ковальська. 

 

*** 

11.07.2022  

Житомирський обласний центр зайнятості 

https://zhy.dcz.gov.ua/novyna/12-mln-grn-vyplacheno-robotodavcyam-za-

pracevlashtuvannya-vnutrishnih-pereselenciv 

1,2 млн грн виплачено роботодавцям за працевлаштування 

внутрішніх переселенців 

Житомирською обласною службою зайнятості на користь 106 

роботодавців вже ухвалено рішення про надання їм компенсації витрат із 

заробітної плати за працевлаштування 228 внутрішньо переміщених осіб, 

котрі прибули з районів, де ведуться активні бойові дії. 

Для реалізації урядової програми в області наразі профінансовано понад 

1,2 млн грн із передбачених 3 млн грн. 

Нагадаємо, відповідно до урядової програми щодо надання 

роботодавцю компенсації витрат на оплату праці за працевлаштування 

внутрішньо переміщених осіб внаслідок проведення бойових дій під час 

воєнного стану в Україні, роботодавці, які працевлаштували таких громадян, 

можуть отримати компенсацію у сумі 6 500 грн за перші два місяці роботи. 

Порядок оформлення тут: https://is.gd/igwb1C. 

Більш детальну інформацію можна отримати у міських центрах 

зайнятості або філіях Житомирського обласного центру зайнятості за 

місцезнаходженням роботодавця (всі контакти - https://cutt.ly/WH5PAf0), а 

також у відділі організації надання послуг роботодавцям Житомирського 

обласного центру зайнятості за телефоном (0-412-43-20-37). 

Маєте запитання щодо діяльності служби зайнятості – телефонуйте нам 

на «гарячі» лінії 063-214-41-75 і 097-417-84-96 або пишіть у телеграм-чат 

обласної служби зайнятості https://t.me/DCZ_Zhytomyr. 

 

*** 

11.07.2022  

Полтавський обласний центр зайнятості 

https://pol.dcz.gov.ua/novyna/poltavshchyna-tretya-v-ukrayini-za-

kilkistyu-pracevlashtovanyh-medykiv-pereselenciv 

Полтавщина – третя в Україні за кількістю працевлаштованих 

медиків-переселенців 

Полтавська область посідає третє місце серед регіонів країни за 

кількістю тимчасово працевлаштованих медичних працівників. 

Про це повідомив міністр охорони здоров’я  України Віктор Ляшко, 

інформує Мінохоронздоров’я:  https://moz.gov.ua/article/news/poltavska-oblast-
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zajmae-3-misce-sered-regioniv-za-kilkist-timchasovo-pracevlashtovanih-

medikiv-%e2%80%93-viktor-ljashko 

Під час перебування на Полтавщині міністр обговорив з керівництвом 

області зокрема питання працевлаштування медичних працівників, які 

вимушено змінили своє місце проживання через війну. 

Так, у закладах охорони здоров’я Полтавщини знайшли нове місце 

роботи 318 медпрацівників з числа внутрішньо переміщених осіб, котрі 

переїхали до більш безпечних регіонів України, із них 125  – лікарі різних 

спеціальностей. 

Порядок працевлаштування в іншому закладі охорони здоров’я для 

внутрішньо переміщених медичних працівників такий же, як і в разі 

звичайного працевлаштування. Тобто медик має подати пакет документів, що 

складається з: 

паспорта або ID-картки — документу, що засвідчує особу; 

ідентифікаційного номера; 

документа, що підтверджує освіту та професійну кваліфікацію;   

документа, що підтверджує професійний стаж (трудова книжка); 

заяви про прийняття на роботу. 

Актуальні вакансії для медиків і не тільки – на Телеграм-каналі 

вакансій Полтавського обласного центру зайнятості: Робота Полтава ЦЗ 

https://t.me/Polt_robota 

Телеграм-канал Полтавського обласного центру зайнятості: 

Підтримка ДСЗ #1Полтава https://t.me/Pidtrimka_DCZ_1_Poltava 

 

*** 

11.07.2022 

ДРОГОБИЦЬКА РАЙОННА ВІЙСЬКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ 

https://drohobych-rda.gov.ua/news/dlya-adaptatsiyi-zakladiv-osvity-

lvivshchyny-batkam-ditey-vpo-proponuyut-proyty-opytuvannya.html 

Для адаптації закладів освіти Львівщини батькам дітей-ВПО 

пропонують пройти опитування 

Постійна комісія з питань освіти, науки та інновацій Львівської 

облради спільно з проєктом Ради Європи «Зміцнення громадської участі у 

демократичному процесі прийняття рішень в Україні» проводить онлайн-

опитування для батьків чи опікунів дітей — школярів з-поміж ВПО, які 

планують навчатись у школах Львівщини. 
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Це опитування допоможе з'ясувати як внутрішньо переміщені особи 

бачать процес адаптації освітнього процесу до потреб школярів-ВПО. Анкету 

також дасть зрозуміти проблеми, з якими зіткнулись ВПО при зарахуванні в 

нові школи, їх потенційні потреби у новому навчальному році, а також заходи, 

які допоможуть краще та легше інтегруватись дітям у нове освітнє 

середовище. 

Заповнити опитувальник можна до 22 липня 2022 року. Заповнення 

анкети допоможе краще адаптувати роботу закладів освіти до потреб її нових 

учнів. 

Результати досліджень ляжуть в основу формування обласної стратегії 

освіти у частині «Інтеграція та потреби ВПО». 

Увага! Заповнюючи  анкету ви даєте дозвіл на обробку експертами 

Ради Європи в Україні своїх персональних даних в межах дослідження. Ми 

гарантуємо, що особисті дані не будуть передані та використані у жодних 

інших цілях та способах. 

 

*** 

11.07.2022 

Конотопська районна державна адміністрація 

http://knt.sm.gov.ua/index.php/uk/8-novini/18458-minreintegratsiji-

posililo-robotu-garyachoji-liniji-dlya-vpo-ta-meshkantsiv-timchasovo-

okupovanikh-teritorij 

МІНРЕІНТЕГРАЦІЇ ПОСИЛИЛО РОБОТУ ГАРЯЧОЇ ЛІНІЇ ДЛЯ 

ВПО ТА МЕШКАНЦІВ ТИМЧАСОВО ОКУПОВАНИХ ТЕРИТОРІЙ 
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Для більш оперативного консультування внутрішньо переміщених осіб 

та українців, які перебувають на ТОТ - Мінреінтеграції в 4 рази збільшило 

кількість операторів та удосконалило технічні можливості прийому дзвінків 

Це дозволяє  щоденно опрацьовувати і вчасно надавати відповіді на 

понад 1 тис. звернень. 

Нагадуємо номери: 

1548 (Цілодобова гаряча лінія з кризових питань)  

066-813-62-39 (Уповноважений з питань ВПО). 

096-078-84-33 (для дзвінків та повідомлень з ТОТ через мобільні 

застосунки WhatsApp/Telegram/Viber. 

Ми завжди на зв‘язку! Телефонуйте! 

За матеріалами: https://minre.gov.ua/news/minreintegraciyi-posylylo-

robotu-garyachoyi-liniyi-dlya-vpo-ta-meshkanciv-tot 

 

*** 

11.07.2022 

ДРОГОБИЦЬКА МІСЬКА РАДА 
https://drohobych-rada.gov.ua/%D1%88%D0%BB%D1%8F%D1%85%D0%B8-

%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BF%D1%82%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97-%D0%B2%D0%BF%D0%BE-%D1%82%D0%B0-

%D0%B3%D1%83%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%96%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B0-%D0%B4%D0%BE/ 

Шляхи адаптації ВПО та гуманітарна допомога: управління 

соцзахисту відвідала радниця міністра 

Шляхи адаптації ВПО в Дрогобичі, підтримка ініціатив, надання 

гуманітарної допомоги, яка складується і пакується в приміщенні управління 

– головні теми зустрічі з радником міністра з питань ВПО – Оксаною 

Яковець. 

Після 24 лютого чисельність ВПО зросла в 33 рази. Станом на 4 липня 

кількість діючих довідок ВПО складає 11470. 

З метою забезпечення внутрішньо переміщених осіб, які проживають у 

Дрогобицькій громаді, було доставлено 150 наборів продуктів харчування, 350 

гігієнічних наборів та 300 наборів медицини. 

За даними моніторингу потреб управління соціального захисту 

населення щодо роботи з ВПО, зокрема їх реєстрації і надання довідки, 

розглядається питання створення додаткових робочих місць та забезпечення 

їх комп’ютерною технікою в рамках проекту «Підтримка спроможності 

системи соціального захисту населення щодо реєстрації ВПО”, який 

реалізує БО “БФ” Стабілізейшин Супорт Сервісез” у співпраці з           УВКБ 

ООН, – зазначила Оксана Яковець під час розмови з начальником управління 

Іваном Терлецьким. 

 

 

*** 
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11.07.2022 

Володимир. Офіційний сайт міста 

https://volodymyrrada.gov.ua/chergova-sotnya-produktovyh-naboriv-vid-

blagodijnyka-karla-ernsta-myullera/ 

Чергова сотня продуктових наборів від благодійника Карла-Ернста 

Мюллера 

11 липня сотня родин вимушено переміщених осіб, які зареєстровані на 

території Володимир-Волинської міської територіальної громади, мали 

можливість вкотре отримати допомогу у вигляді продуктових пакетів. 

Завдяки сприянню голови асоціації «Партнерство заради України» 

Карла-Ернста Мюллера сім’ї отримали крупи, олію, макарони, борошно, 

м’ясні та рибні консерви, молочні продукти, приправи та хлібобулочні вироби. 

Дякуємо благодійнику, який став уже добрим другом нашої громади за 

постійну допомогу та підтримку. Разом переможемо! 

 

*** 

11.07.2022 

Офіційний вебсайт Криворізької міської ради та її виконавчого 

комітету 

https://kr.gov.ua/ua/news/pg/110722357018559_n/ 

ПОДАТКОВІ ЗНИЖКИ ДЛЯ ВПО 

Платник податку, який має статус внутрішньо переміщеної особи,  

має право включити до податкової знижки фактично сплачені ним протягом 

звітного податкового року суми коштів, у вигляді орендної плати за договором 

оренди житла (квартири, будинку), оформленим відповідно до вимог чинного 

законодавства. 

При цьому податкова знижка надається виключно за умови, що ВПО або 

члени її сім’ї першого ступеня споріднення: 

не мають у власності придатної для проживання житлової нерухомості, 

розташованої поза межами тимчасово окупованої території України; 

не отримують передбачених законодавством України бюджетних виплат 

для покриття витрат на проживання. 

Порядок та підстави нарахування податкової знижки регламентуються 

ст. 166 Податкового кодексу України, згідно якої підстави для нарахування 

податкової знижки із зазначенням конкретних сум відображаються платником 

податку у річній податковій декларації про майновий стан і доходи, яка 

подається по 31 грудня включно наступного за звітним податкового року. 

Для отримання податкової знижки на суму коштів, сплачених у вигляді 

орендної плати за договором оренди житла (квартири, будинку), платник 

податку – внутрішньо переміщена особа має подати до податкової інспекції, в 

якій перебуває на обліку: 

- податкову декларацію про майновий стан і доходи; 

- копію довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи; 
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- копію договору оренди житла; 

- копії платіжних та розрахункових документів, що підтверджують факт 

сплати (крім електронних розрахункових документів); 

- заяву, в якій зазначені відомості щодо наявності умов, які дають право 

на отримання податкової знижки згідно з нормами законодавства (витяг із 

Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, інформація від 

структурних підрозділів із питань соціального захисту населення щодо 

адресної допомоги для покриття витрат на проживання, тощо). 

Розмір податкової знижки не може перевищувати (у розрахунку на 

календарний рік) 30 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 

січня звітного (податкового) року (станом на 01.01.2022 розмір мінімальної 

заробітної плати складає 6500 грн). 

Разом ПЕРЕМОЖЕМО! 

 

*** 

11.07.2022 

Мукачівська міська рада 

https://mukachevo-rada.gov.ua/news/dopomoga-vpo-priznachili-21-mln-

griven-dlya-4-tisyach-simej 

Допомога ВПО: Призначили 21 млн. гривень для 4 тисяч сімей 

21 мільйон гривень допомоги призначили для 4 тисяч родин 

переселенців в Мукачеві, загалом на обліку в Управління соціального 

захисту орієнтовно 20 тис. ВПО, на опрацюванні фахівців ще близько 1 тис. 

справ.  

Більше про призначення та нарахування виплат внутрішньо-

переміщеним особам розповість начальниця Управління соціального 

захисту населення Мукачівської міської ради Наталія Зотова, до вашої 

уваги щотижневий відеозвіт: ВІДЕО 

 

*** 

11.07.2022 

Нікопольська міська рада 

https://www.nikopol-mrada.dp.gov.ua/news/nikopoltsiv-zaproshuiut-na-

kursy-ukrainskoi-movy-onovlenyi-rozklad-zaniat 

Нікопольців запрошують на курси української мови. Оновлений 

розклад занять 
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Запрошуємо ВПО та всіх бажаючих на курси української мови в 

Центральну бібліотеку міста (вул. Шевченка, 180). Викладач Оришкевич 

Тетяна Ігорівна допоможе вам перейти на вільне спілкування українською та 

подолати мовний бар’єр. 

Крім цього, на курсах охочі зможуть: 

➖ поповнити свій словниковий запас, 

➖ дізнатися основні правила культури мовлення, 

➖ довідатися цікавинки рідної мови та 

➖ ознайомитися з історією та культурою українського народу. 

Заняття відбуватимуться з 12 липня двічі на тиждень: у вівторок та  

суботу о 15.00. Всі питання на першому занятті. 

 

*** 

11.07.2022 

Покровська міська рада 

https://pokrovsk-rada.gov.ua/uk/articles/item/6117/dopomoga-

meshkancyam-v-umovah-voennogo-stanu-pidsumki-roboti-uszn-za-pershe-

pivrichchya-potochnogo-roku- 

Допомога мешканцям в умовах воєнного стану: підсумки роботи 

УСЗН за перше півріччя поточного року 

Не зважаючи на досить напружену ситуацію в регіоні та загальну 

евакуацію, яку оголосив голова Донецької ОДА Павло Кириленко,  

управління соціального захисту населення Покровської  міської ради (далі - 

управління) ні на день не  припиняло  свою роботу, виконуючі державні та 

місцеві соціальні програми.   

Через активні бойові дії в області значна кількість спеціалістів 

евакуювалися, і велике навантаження лягло на плечі тих, хто залишився. З 

початку введення воєнного стану всі працівники були залучені в 
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розвантаженні та видачі гуманітарної допомоги, цілодобово чергували у 

пунктах прийому біженців та екстрено надавали соціальні послуги. 

Постійно велась робота з евакуації маломобільних верств громади.  

Близько 2 тис. осіб отримали консультації щодо евакуації, неодноразово 

спеціалісти допомагали особам з фізичними вадами потрапити до 

евакуаційних потягів, а це близько 300 людей з інвалідністю. 

Ведеться робота з обліку ВПО. За словами начальниці Управління 

соціального захисту населення Ірини Бонзюх, на сьогодні в місті 

зареєстровано понад 16 тисяч переселенців, 1880 з яких отримують допомогу 

на проживання… 

З повним звітом щодо роботи УСЗН можна ознайомитись за 

посиланням: 

https://www.facebook.com/132580410911623/posts/pfbid022s6UzpYMxvSk

Y3U383KRcMURg8c2RPjdy4D1X9yo15HiBHN4poZCc9XbM7Dqhnjrl/?d=n&m

ibextid=wxGVb6 

 

*** 

11.07.2022 

Кобеляцька громада 

Полтавська область, Полтавський район 

https://kobelyaky-miskrada.gov.ua/news/31816-u-svitlogirsku-bf-provo-na-

zaxist-nadaje-poslugu-u-sferi-zaxistu-dlia-vpo 

У Світлогірську БФ «Прово на захист» надає послугу у сфері захисту 

для ВПО 

12 липня 2022 року, з 10:00 до 18:00 у приміщенні Світлогірського 

старостату, за адресою: с.Світлогірське, вул. Ярослава Мудрого, 26, 

проводитимуть прийом представники благодійного фонду «Прово на 

захист», які надають послуги у сфері захисту внутрішньо переміщених осіб. 

 

*** 

11.07.2022 

ФОНТАНСЬКА ОБ'ЄДНАНА ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА 

https://fontanska-rada.gov.ua/spriyannya-u-pratsevlashtuvanni-

vnutrishno-peremishhenih-osib-vpo/ 

Сприяння у працевлаштуванні внутрішньо переміщених осіб (ВПО) 

Сприяння у працевлаштуванні внутрішньо переміщених осіб (ВПО) – 

одне з пріоритетних завдань, що стоїть перед Одеською районною військовою 

адміністрацією у період дії режиму воєнного стану. Наразі на території 

району зареєстровано понад 45 тисяч осіб зі статусом ВПО. 

Для покращення комунікації між роботодавцями та ВПО, з метою 

допомоги у працевлаштуванні всім, хто того потребує, створено активний 

телеграм канал з доступними вакансіями та можливістю користувачів 

коментувати дописи. 
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Перейти на нього можна, перейшовши за посиланням 

https://t.me/vakansii_odrai або відсканувавши відповідний QR код. 

 

*** 

12.07.2022 

Запорiзька обласна рада 

https://zor.gov.ua/content/podaty-zayavu-pro-vzyattya-na-oblik-vpo-

mozhna-za-vidsutnosti-paperovyh-dokumentiv-shcho 

Подати заяву про взяття на облік ВПО можна за відсутності 

«паперових документів», що посвідчують особу 

Урядом внесено зміни до порядку  оформлення і видачі довідки про 

взяття на облік внутрішньо переміщеної особи – постанова від 01.07.2022 № 

755 

Так, у разі відсутності документа, що посвідчує особу та підтверджує 

громадянство України, або документа, що посвідчує особу та підтверджує її 

спеціальний статус, під час подання заяви про взяття на облік у період дії 

воєнного стану заявник пред’являє відображення в електронній формі 

інформації, що міститься у документах, що посвідчують особу та 

підтверджують громадянство України або її спеціальний статус, сформованих 

засобами Єдиного державного вебпорталу електронних послуг, зокрема з 

використанням мобільного додатка Порталу Дія (Дія) або єДокумент, або 

довідку про подання документів для оформлення паспорта громадянина 

України, видану центром надання адміністративних послуг, державним 

підприємством, що належить до сфери управління ДМС, і його відокремленим 

підрозділом, територіальним органом або територіальним підрозділом ДМС. 

Крім того, під час звернення за наданням допомоги на проживання ВПО 

громадянам необхідно заповнювати й подавати заяву за оновленою формою, 

затвердженою КМУ. 

  Джерело: пресслужба КМУ 

Відділ комунікацій Запорізької обласної ради 

 

*** 

12.07.2022 

Запорiзька обласна рада 

https://zor.gov.ua/content/pid-chas-viyny-dity-z-invalidnistyu-mozhut-

prohodyty-komisiyu-dystanciyno 

Під час війни діти з інвалідністю можуть проходити комісію 

дистанційно 

На період дії воєнного стану суттєво спрощено процедуру встановлення 

та продовження інвалідності як для дорослих, так і для дітей. 
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Як повідомляє Міністерство охорони здоров’я України, 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 № 496 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 — 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 

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, 
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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. 

Джерело: прес-служба Міністерства охорони здоров’я України 

Відділ комунікацій запорізької обласної ради 

 

*** 

12.07.2022 

ЛУГАНСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

ОБЛАСНА ВІЙСЬКОВО-ЦИВІЛЬНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

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

viti_pro_vtrachene_zhitlo_neobhidno_zapovniti 

Переселенці з Рубіжного можуть заявити про втрачене житло – 

необхідно заповнити електронну форму 

Рубіжанська міська військова адміністрація очікує інформацію від 

мешканців територіальної громади, які втратили власне житло та потребують 

поліпшення житлових умов. 

Анкета заповнюється власником житла: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdD0Jb8M63CvvY39DX5gA3OByo

h-ZuY... 
 

*** 

12.07.2022 

Львівська обласна військова адміністрація 

https://loda.gov.ua/news/34377 

World Central Kitchen забезпечили гарячею їжею на Львівщині понад 

4 млн переселенців 

Пресслужба ОДА   Управління туризму та курортів 

Напередодні у Львові підбили підсумки роботи Міжнародної 

організації  World Central Kitchen. Захід об'єднав навколо себе з дві сотні 

партнерів та волонтерів, які з перших днів повномасштабної війни 

облаштували на Львівщині пункти забезпечення їжею для усіх внутрішньо 

переміщених осіб.  

Перші такі центри розгорнули наприкінці лютого на Головному 

залізничному вокзалі та Арені Львів. Далі почали облаштовувати центри 

харчування на пунктах пропуску. 
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«На початку повномасштабної війни область зіштовхнулась з великою 

кількістю переселенців. Окрім пошуку для них житла, необхідно було також 

подбати про харчування. Завдяки WCK та багатьом іншим міжнародним 

партнерам ми вистояли. Разом ми змогли нагодувати на Львівщині сотні тисяч 

людей. Якщо брати увесь західний регіон, то це близько 6 мільйонів 

приготованих страв. Це рівно стільки ж людських подяк», – розповів 

начальник Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький.  

Партнерами WCK стали близько 500 малих та великих ресторацій з 

різних областей України, які працювали понаднормово, аби нагодувати 

якомога більше людей. Завдяки їхній підтримці загалом в Україні вдалось 

приготувати понад 90 млн порцій їжі.  

«Львівщина взяла на себе велику відповідальність за внутрішньо 

переміщених осіб, а разом з цим отримала багато викликів. На початку було 

важко, адже кількість людей щодня збільшувалась, відповідно роботи з 

кожним днем ставало дедалі більше. Більше ніж 700 кухарів на 24 кухнях 

області невпинно працювали, аби забезпечити їжею усіх. І зараз ми можемо 

сказати, що нам таки вдалось», — зауважила регіональна лідерка WCK на 

заході України та у Харкові Дарія Кулинич. 

Від початку повномасштабного вторгнення російської федерації в 

партнерстві з WCK на Львівщині активно працюють 8 закладів громадського 

харчування. Спільними зусиллями для внутрішньо переміщених осіб в 

області приготували понад 4 млн гарячих страв.  

«World Central Kitchen» – це не лише про їжу, але й про економіку. 

Упродовж повномасштабної війни неймовірна кількість людей залишились 

працювати в Україні. Ми підтримували й підтримуємо виробників, у яких ми 

купляємо продукти, у тому числі фермерів. З часом ми зрозуміли, що є потреба 

доставляти не лише гарячі страви, але й їжу для самостійного приготування, 

тому почали забезпечувати людей продуктовими наборами. Один такий набір 

розрахований на сім'ю з 3-4 людей. По всій країні це майже 70 тисяч розданих 

наборів лише за день», – поділилась Country director української місії WCK 

Юля Стефанюк. 

З червня World Central Kitchen доставила до тимчасових прихистків на 

Львівщині 29 тисяч продуктових наборів.  

З моменту свого заснування у 2010 році WCK організувала харчування 

в Домініканській Республіці, Нікарагуа, Замбії, Перу, Кубі, Уганді, 

Багамських островах, Камбоджі, Сполучених Штатах Америки та Україні. 

 

*** 

12.07.2022 

Львівська обласна військова адміністрація 

https://loda.gov.ua/news/34452 

При районних адміністраціях Львівщини створять консультаційно-

координаційні центри для переселенців 
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Департамент з питань культури, національностей та релігій   

Департамент соціального захисту населення 

У центрах людям надаватимуть юридичний супровід, психологічну 

підтримку, консультації з різних питань. 

… 12 липня, у Львівській ОВА провели першу робочу зустріч щодо 

створення консультаційно-координаційних центрів при районних 

військово-цивільних адміністраціях Львівщини.  

У зустрічі взяли участь начальник Львівської ОВА Максим Козицький, 

радниця очільника області Галина Бордун, представники благодійних 

фондів, волонтерських та громадських організацій, зокрема Данської ради 

у справах біженців в Україні, «Triangle Generation Humanitaire», «Людина в 

біді», «HelpAge International», «Unicef», «Українська освітня платформа», 

«Регіон Карпат», «Neeka» та осередків Карітас Львівщини. 

Такі центри планують створити при кожній із семи Львівських районних 

військово-цивільних адміністрацій.   

«Ми доручили кожній із районних військово-цивільних адміністрацій 

створити у зоні своєї юрисдикції консультаційно-координаційний центр для 

ефективнішої допомоги усім, хто цього потребує у громадах на місцях. Такі 

центри ми створюємо для спільної роботи громадських організацій із 

залученням органів державної влади. Така координація зусиль волонтерських 

організацій та влади допоможе краще допомагати внутрішньо переміщеним 

особам. Це передбачає юридичний супровід та психологічну підтримку, тому 

запрошую усіх до спільної роботи», – сказав під час зустрічі начальник 

Львівської ОВА Максим Козицький. 

Основними завданнями таких консультативно-координаційних центрів 

є: надання юридичного супроводу; психологічна підтримка; організація 

зустрічей з різними середовищами для розв'язання питань ВПО; впровадження 

стандарту комунікації в територіальних громадах Львівщини. Також ці центри 

служитимуть майданчиками комунікації та об'єднання послуг від грантових 

програм та інших послуг в громадах. 

«Нерідко від громадських організацій ми чули, що бракує комунікації в 

самих громадах та навіть банального розуміння того, хто що робить. Саме 

тому ми вирішили створити спільний майданчик для комунікації та 

об’єднання послуг із залучення грантових програм. Лише спільними 

зусиллями влади та волонтерських організацій ми зможемо ефективно 

розподіляти наші зусилля та координувати усі наші дії», – розповіла голова 

робочої групи Медико-психосоціальної підтримки та радниця очільника 

області Галина Бордун. 

У таких консультативно-координаційних центрах надаватимуть послуги 

з юридичних питань та з психологічної підтримки. Зокрема це: 

консультування з виготовлення документів; втрата майна та поширені питання 

отримання допомоги. Передбачать також психологічний супровід ВПО в 

місцях тимчасового проживання на Львівщині. 
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«Одне з основних питань, які виникали на усіх стратегічних сесіях це 

проблема в комунікації. Якщо скоротити ланцюжок передачі інформації з 

рівня області до рівня конкретного району, нам вдасться локалізувати 

можливості та потреби усіх груп осіб. Використовуючи усі наявні ресурси та 

здійснюючи обмін лише актуальною інформацією, нам вдасться покрити 

більше потреб, ніж ми покриваємо зараз». – Наголосив т.в.о. директора 

департаменту соціального захисту населення Львівської ОВА Роман 

Адрес. 

У межах зустрічі обговорили також проблему дублювання послуг 

волонтерів та допомоги, яку волонтерські організації надають внутрішньо 

переміщеним особам і нарощення комунікації між громадськими та 

волонтерськими організаціями. 

Усіх, хто має питання або пропозиції, запрошують звертатися на 

електронну пошту: medpsysocial.aid@gmail.com 

 

*** 

12.07.2022 

Львівська обласна військова адміністрація 

https://loda.gov.ua/news/34382 

На Львівщині виділили 4,9 млн грн на ремонт шести гуртожитків 

для проживання ВПО 

Департамент фінансів 

Реконструкція гуртожитків відбувається у межах Програми реалізації 

пріоритетних інфраструктурних проєктів у Львівській області. 

На фінансування Програми виділили з обласного бюджету ще 4,9 млн 

гривень. Зазначену суму коштів спрямували на поточні ремонти гуртожитків 

області, у яких розміщені внутрішньо переміщені особи. Зокрема,  

департаменту освіти і науки Львівської ОВА перерахували на поточні 

ремонти приміщень п’яти гуртожитків області та департаменту економічної 

політики Львівської ОВА на реконструкцію гуртожитку в         м. Стебнику. 

З початку року на реалізацію Програми спрямували13,8 млн грн, з яких 

1,3 млн грн – кошти Малопольського воєводства Республіки Польща. В 

цілому на фінансування Програми передбачені кошти в сумі 53,89 млн грн, з 

них 50 млн грн – кошти обласного бюджету, а 3,89 млн грн - кошти 

Малопольського воєводства Республіки Польща. У межах Програми 

передбачено проведення ремонтів у 22 гуртожитках. 

 

*** 

12.07.2022 

Харківська обласна військова адміністрація 

https://kharkivoda.gov.ua/news/116525 
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У громадах Харківщини видають гуманітарну допомогу вимушеним 

переселенцям 

Напередодні перші чотири громади отримали гігієнічні набори та 

матраци, які області передали для ВПО благодійні організації. 

Так, 11 липня Красноградська, Богодухівська, Солоницівська та 

Лозівська громади загалом отримали близько 1000 гігієнічних наборів і понад 

600 матраців.  

Процес видачі організовує місцева влада. Зокрема, у Краснограді та 

Лозовій вимушені переселенці вже почали отримувати цю допомогу. Про це 

повідомили в райдержадміністраціях.  

Також Красноградська громада отримала дитячі підгузки… 

 

*** 

12.07.2022 

Харківська обласна військова адміністрація 

https://kharkivoda.gov.ua/news/116508 

Випускникам Харківщини, які вимушено виїхали за кордон, вже 

почали видавати атестати 

У Департаменті науки і освіти Харківської ОВА повідомили, що 

понад 50 атестатів відправлено за кордон. 

Так, випускники шкіл, які у зв’язку з повномасштабним вторгненням рф 

мусили поїхати за кордон, зможуть отримати документ про освіту в 

дипломатичних установах України в інших країнах. 

Документи про закінчення базової або повної середньої освіти 

видаватимуть в дипустановах за заявою. 

«Заяву можуть подати самостійно батьки, опікуни, родичі, повнолітній 

випускник та в окремих випадках неповнолітні здобувачі освіти», – розповіли 

в Департаменті.  
Ознайомитися зі зразком заяви на отримання документу про освіту для 

випускників, які виїхали за кордон, можна за посиланням2. 

Після заповнення заяву необхідно надіслати разом з відомостями про 

успішність (табель, ел. журнал, тощо) на електронну адресу: zapro15@ukr.net 

Детальніше читайте на сайті Департаменту науки і освіти ХОВА3. 

 

*** 

12.07.2022 

Чернівецька обласна військова адміністрація 

https://bukoda.gov.ua/news/pereselentsi-u-sokyrianskii-hromadi-otrymaly-

produktovi-nabory 

                                                           
2 Див.:   документ завантажується  з сайту 
3 https://dniokh.gov.ua/?p=66957 
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Переселенці у Сокирянській громаді отримали продуктові набори 

опубліковано 12 липня 2022 року о 16:21 

Переселенці Сокирянської громади отримали допомогу від 

міжнародних доброчинців. Благодійна організація «Право на захист» у 

співпраці «HelpAge International» надали їм продукти. 

Пакунки містять цільні крупи, пластівці швидкого приготування, 

макарони, олію, м’ясні та рибні консерви, бобові, цукор та інше. 

Близько 9 тонн допомоги отримали 236 людей, які знайшли прихисток 

у місті Сокиряни та селах Гвіздівці і Коболчин. 

Як інформує Сокирянська міська рада, до кінця тижня заплановано 

вручити продуктові набори і в решті населених пунктах громади. 

 

*** 

12.07.2022 

Волинський обласний центр зайнятості 

https://vol.dcz.gov.ua/novyna/ponad-pivtora-milyona-gryven-otrymaly-

robotodavci-volyni 

Понад півтора мільйона гривень отримали роботодавці Волині 

У Волинській області 152 роботодавці отримають компенсацію 

витрат з оплати праці за працевлаштування 264 внутрішньо переміщених 

осіб. 
Через «Портал «Дія» подали документи на компенсацію за 

працевлаштування  52 переселенців. 

Найбільша кількість звернень працедавців про виплату надійшла у 

містах Луцьк та Ковель, а також у Луцькому районі. 

Загалом роботодавців області профінансовано на 1 мільйон 657 тисяч 

500 гривень компенсації. 

– Відповідно до урядової програми, працедавцю відшкодовують кошти 

у розмірі 6 500 гривень упродовж двох місяців за кожну працевлаштовану 

внутрішньо переміщену особу внаслідок проведення бойових дій під час 

воєнного стану в Україні, – нагадала керівник відділу організації надання 

послуг роботодавцям Оксана Меріда. 

Компенсація витрат роботодавцю здійснюється за кожну 

працевлаштовану особу на умовах строкового або безстрокового трудового 

договору (контракту), гіг-контракту, зокрема, за сумісництвом, за таких умов: 

–  роботодавець перебуває на обліку як платник ЄВ; 

– розмір зарплати працівника за повністю виконану місячну (годинну) 

норму праці не може бути нижчим за розмір мінімальної зарплати; 

– подання в установленому законодавством порядку податкової 

звітності за IV квартал 2021 року або річної звітності за 2021 рік. 

Роботодавець може подати до центру зайнятості та філій необхідний 

пакет документів або подати заяву через «Портал «Дія» https://bit.ly/3yaKCsq 
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Якщо ж у вас виникли питання і вам потрібна консультація щодо вашої 

ситуації, то ви онлайн можете поспілкуватися із фахівцем у телеграм-чаті 

@pidtrumka_DCZ_Volun або за номером телефону (0332) 72-52-40, (066) 353-

74-95, (068) 063-42-15. 

 

*** 

12.07.2022  

Дніпропетровський обласний центр зайнятості 

https://dnp.dcz.gov.ua/novyna/robota-pid-chas-viyny-pracevlashtuvannya-

pereselenciv 

Робота під час війни: працевлаштування переселенців 

Через збройну агресію росії велика кількість українців покинули свої 

домівки та були вимушені переселитися в інші більш безпечні регіони країни. 

Люди починають замислюватися про найближче майбутнє, зокрема про 

роботу. 

За допомогою у працевлаштуванні більшість внутрішньо переміщених 

осіб звертаються до фахівців служби зайнятості. 

З початку ведення воєнного стану послугами служби зайнятості 

Дніпропетровської області скористались 3908 внутрішньо переміщених 

осіб, які мали статус безробітного. 

Станом на 1 липня 2022 року статус безробітного мають 2481 

переселенець, з них: 68% жінок та 32% чоловіків. За професійними групами 

69% - це службовці: керівники, начальники підрозділів, менеджери, інженери, 

економісти та 22% - робітники: гірники, механіки, водії, зварники, продавці. 

Послугами з професійної підготовки, перепідготовки та підвищення 

кваліфікації за направленням служби зайнятості скористалися 92 особи. 

Особливе значення завжди має профорієнтаційна робота. Так, з початку 

березня профорієнтаційні послуги отримали 3 613 внутрішньо переміщених 

осіб. 

За допомогою фахівців служби зайнятості працевлаштовані 671 

переселенець. Вони знайшли роботу на підприємствах оптової та роздрібної 

торгівлі, переробної та добувної промисловості, у галузі охорони здоров'я та 

сільському господарстві області. За конкретними професіями затребуваними 

виявились продавці-консультанти, продавці продовольчих (непродовольчих) 

товарів, слюсарі-ремонтники, електрогазозварники, вантажники, водії 

автотранспортних засобів, сестри медичні, фахівці, охоронники, бухгалтери, 

касири, економісти, швачки, пекарі, підсобні робітники. 

Служба зайнятості продовжує реалізувати програму підтримки 

роботодавців, які забезпечують роботою внутрішньо переміщених осіб. 
Наразі за компенсацією витрат на оплату праці ВПО звернулись 305 

роботодавців, які працевлаштували 858 внутрішньо переміщених осіб. 

 

*** 
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12.07.2022  

Луганський обласний центр зайнятості 

https://lug.dcz.gov.ua/novyna/chy-mozhe-vpo-pracevlashtuvatysya-za-

sumisnyctvom-yakshcho-na-osnovnomu-misci-roboty 

Чи може ВПО працевлаштуватися за сумісництвом, якщо на 

основному місці роботи оформлено простій? 

Згідно з нормами постанови КМУ від 4 березня 2015 р. №81 на період 

проведення антитерористичної операції обмеження щодо тривалості роботи за 

сумісництвом не застосовуються до працівників державних підприємств, 

установ і організацій, які переміщуються з районів проведення 

антитерористичної операції. 

Тобто, на час дії воєнного стану для вимушених переселенців скасовано 

обмеження для роботи за сумісництвом, які стосуються часу тривалості 

роботи. Працівника можна оформити на 0,5 ставки або на більшу тривалість 

робочого часу, в тому числі і на повний робочий день. 

При прийнятті працівника на роботу за сумісництвом роботодавець має 

дотримуватися вимог ч. 4 ст. 24 КЗпП. За цією нормою працівник не може 

бути допущений до роботи без укладення трудового договору, оформленого 

наказом або розпорядженням роботодавця, і повідомлення Державної 

фіскальної служби України про прийняття працівника на роботу.  

Оскільки трудова книжка працівника знаходиться за основним місцем 

роботи, відповідно запис до неї про прийняття на роботу за сумісництвом 

може проводитись за бажанням працівника за основним місцем роботи на 

підставі витягу з наказу про роботу за сумісництвом. 

Інформація про трудові відносини із сумісниками обов’язково 

відображається роботодавцями у податковому розрахунку сум доходу, 

нарахованого (сплаченого) на користь платників податків — фізичних осіб, і 

сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску, 

тобто робота за сумісництвом зараховується до трудового стажу. 

Залишились питання? Звертайтеся до нас: 

-  у телеграм-канал: https://t.me/Pidtrimka_DCZ11_luhansk 

-  вайбер-канал: https://cutt.ly/jLaYiYr  

-  на «гарячу лінію» ЛОЦЗ: 098-875-48-95 або 099-491-20-86 

*** 

12.07.2022  

Чернівецький обласний центр зайнятості 

https://chn.dcz.gov.ua/novyna/na-bukovyni-robotodavci-otrymayut-ponad-

milyon-gryven-kompensaciyi-za-pracevlashtuvannya 

На Буковині роботодавці отримають понад мільйон гривень 

компенсації за працевлаштування переселенців 

У Чернівецькій області 62 роботодавці отримають компенсацію витрат з 

оплати праці за працевлаштування 111 внутрішньо переміщених осіб. 

Найбільша кількість рішень про виплату компенсацій прийнята у м.Чернівці, 
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на  Глибоччині, Кельменеччині, Новоселиччині, Сокирянщині, 

Сторожинеччині та Хотинщині. 

Через «Портал «Дія» подали документи 13 роботодавців для 

компенсації за працевлаштування  25 ВПО. 

Загалом роботодавці області отримають понад один мільйон гривень 

компенсації. 

Відповідно до урядової програми працедавцю відшкодовуються кошти 

у розмірі 6500 гривень упродовж двох місяців за кожну працевлаштовану 

внутрішньо переміщену особу внаслідок проведення бойових дій під час 

воєнного стану в Україні, - зазначає директорка Чернівецького обласного 

центру зайнятості Любов Кожолянко. 

Компенсація витрат роботодавцю здійснюється за кожну 

працевлаштовану особу на умовах строкового або безстрокового трудового 

договору (контракту), гіг-контракту, зокрема за сумісництвом, за таких умов: 

- роботодавець перебуває на обліку як платник ЄСВ; 

- розмір зарплати працівника за повністю виконану місячну (годинну) 

норму праці не може бути нижчим за розмір мінімальної зарплати; 

- подання в установленому законодавством порядку податкової звітності 

за IV квартал 2021 року або річної звітності за 2021 рік. 

Роботодавець може подати до центру зайнятості необхідний пакет 

документів або подати заяву через «Портал «Дія» https://bit.ly/3yaKCsq. 

У разі виникнення запитань фахівці служби зайнятості оперативно 

допоможуть у Telegram-каналі онлайн-підтримки 

https://t.me/+Ywd0Jm4NytkzNDcy або за номером телефону 0372523960. 

 

*** 

12.07.2022 

Конотопська районна державна адміністрація 

http://knt.sm.gov.ua/index.php/uk/8-novini/18462-zhiteli-sumshchini-yaki-

prikhistili-u-svojikh-domivkakh-vnutrishno-peremishchenikh-osib-otrimuyut-

kompensatsiyu-vid-derzhavi-ta-mizhnarodnikh-organizatsij 

ЖИТЕЛІ СУМЩИНИ, ЯКІ ПРИХИСТИЛИ У СВОЇХ ДОМІВКАХ 

ВНУТРІШНЬО ПЕРЕМІЩЕНИХ ОСІБ, ОТРИМУЮТЬ КОМПЕНСАЦІЮ 

ВІД ДЕРЖАВИ ТА МІЖНАРОДНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ 

Про це повідомив заступник керівника Сумської обласної військової 

адміністрації Олег КОВАЛЬ за результатами наради щодо проблемних 

питань ВПО під головуванням Віце-прем’єр-міністра України – Міністра з 

питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірини 

ВЕРЕЩУК та за участі міжнародних та національних міжурядових 

організацій 

За його словами, з початку ведення воєнного стану до Сумської області 

переїхали з інших регіонів майже 9 тис. осіб. Внутрішньо переміщені особи 

поживають у приватних будинках своїх родичів, винаймають житло. Потребу 
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у житлі, за наданою інформацією органів соціального захисту населення 

райдержадміністрацій та міських рад, вказали 375 осіб. 

 «У квітні уряд на Сумську область виділив маже 78 тис. гривень для 

компенсації за тимчасове розміщення ВПО, які приїхали в нашу область у 

період воєнного стану. Відшкодування за березень отримали 133 особи із 7 

громад області, яких прихистили 570 осіб, − розповів Олег Коваль. − У квітні 

за даною програмою 908 громадян, які прихистили 2 802 ВПО, подали заяви 

на відшкодування коштів на суму 899,6 тис. гривень. Із цих коштів 586,8 тис. 

гривень вже виплачені за рахунок благодійних коштів Товариства Червоного 

Хреста». 

У травні за даною програмою 703 громадянина, які прихистили 2 538 

ВПО, подали заяви на відшкодування коштів на суму понад 1 млн гривень. Із 

цих коштів 672,9 тис. гривень вже виплачені за рахунок благодійних коштів 

Товариства Червоного Хреста. 

У червні розпорядженням Кабміну для Сумщини на компенсацію 

витрат за тимчасове розміщення ВПО виділено ще майже 318 тис. грн, а в 

липні − понад 350 тис. гривень Робота щодо виплати компенсацій в області 

триває. 

 

*** 

12.07.2022 

ДРОГОБИЦЬКА РАЙОННА ВІЙСЬКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ 

https://drohobych-rda.gov.ua/news/koshty-na-rekonstruktsiyu-

hurtozhytka-dlya-vpo-ta-bazovi-dotatsiyi-drohobytskyy-rayon-otrymav-16-

mil.html 

Кошти на реконструкцію гуртожитка для ВПО та базові дотації, - 

Дрогобицький район отримав 16 мільйонів гривень 

 

*** 

12.07.2022 

Покровська міська рада 

https://pokrovsk-rada.gov.ua/uk/articles/item/6123/prihistili-pereselenciv-

otrimajte-kompensaciyu 

Прихистили переселенців? Отримайте компенсацію 

Після початку війни мільйони українців змушені були покинути своє 

житло та їхати туди, де безпечно. Покровська громада також прийняла людей 

з зон активних бойових дій. Покровчани, що прихистили у себе внутрішньо 

переміщених осіб, зможуть отримати грошову компенсацію. 

Якщо ви готові запропонувати житло внутрішньо переміщеним 

особам, вам потрібно звернутися до житлово-комунального відділу 
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Покровської міської ради за адресою: м. Покровськ, м-н. Гірник, 1. Ваша 

пропозиція житла буде розміщена  на веб-ресурсі “Прихисток”4. 

Компенсація надається повнолітнім громадянам України, які безоплатно 

розмістили у себе ВПО і можуть надати підтвердження, що вони:  

власники житла або їхні представники; 

наймачі (орендарі) житла державної або комунальної власності; 

спадкоємці, які прийняли спадщину. 

Зверніть увагу! Компенсація НЕ надається за розміщення членів своєї 

сім’ї. 

Важливо! Постановою передбачено надання компенсації лише за 

розміщення переселенців, які перемістилися після 24.02.2022 з областей, де 

проводяться бойові дії (відповідно до переліку5, затвердженому КМУ). 

Сума компенсації визначається по такій формулі: кількість ВПО, які 

проживаються у житлі, помножена на кількість днів та помножена на суму 

14,77 грн. 

Наприклад, 1 особа проживає протягом 30 днів — 1*30*14.77 = 443,10 

грн. Якщо проживає сім’я з 3 осіб — 3*30*14.77 = 1329,30 грн. 

Компенсація надається з дня розміщення переселенців у житлі, але не 

раніше дати включення таких осіб до бази ВПО (дати оформлення довідки). 

Після розміщення ВПО потрібно подати заяву до житлово-

комунального відділу Покровської міської ради. Така заява подається не 

пізніше наступного дня з дня розміщення ВПО. Зразок заяви буде наданий у 

місці звернення. 

Крім того, власник подає наступні документи: 

— паспорт громадянина України власника житла; 

— ІПН (РНОКПП) власника житла; 

— документ про право власності на житло; 

— реквізити банківського рахунку: 

— довідки всіх ВПО, що будуть проживати у наданому власником 

житлі. 

Більш детально про надання компенсації ви можете дізнатися у 

посиланні:  

https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-zatverdzhennya-poryadku-

kompensaciyi-vitrat-za-timchasove-rozmishchennya-vnutrishno-

peremishchenih-osib-yaki-peremistilisya-u-period-voyennogo-stanu-i-ne-

333?fbclid=IwAR3auMI53eQzfylsLyucqS2bVv6uqxUEUOZlZ5n3gTRuytT8cZR

BgaRQxO0 

 

*** 

12.07.2022 

                                                           
4 Див.:   https://prykhystok.gov.ua/ 
5 Див.:  https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/204-2022-%D1%80#n9  
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Підгайцівська громада 

Волинська область, Луцький район 

https://pidgayci-gromada.gov.ua/news/1657622895/ 

Переселенці з Підгайцівської громади отримують допомогу від 

благодійного фонду «Віримо в Україну» 

Посадовці Підгайцівської громади докладають зусиль, аби налагодити 

співпрацю із волонтерськими центрами, іноземними благодійниками та мати 

можливість залучати від них допомогу для військових та тимчасових 

переселенців. 

Цього разу, завдяки наданій допомозі фонду Юрія Гупала «Віримо в 

Україну», у Підгайцях сформували 70 продуктових наборів для сімей 

переселенців, які мешкають в громаді.  

Заступник Підгайцівського сільського голови Валентин Приходько 
зазначає, що війна – це не лише про боротьбу, а й про гуртування та турботу 

про тих, хто найбільше потребує підтримки. 

Завдяки фонду Юрія Гупала «Віримо в Україну», у Міжнародний день 

захисту дітей, ми обдарували боксами з подарунками маленьких мешканців 

Підгайцівської громади. Зараз виникла потреба допомогти тимчасовим 

переселенцям харчами, тож знову звернулись благодійника та отримали 

необхідну допомогу. 

Посадовець відвідав тимчасовий прихисток у селі Піддубці, де 

мешкають сім’ї з Херсонської, Миколаївської та Харківської областей, та 

особисто передав сім’ям пакунки з крупами, борошном, цукром, олією, кавою, 

молоком, солодощами та фруктами. Більшість переселенців проживають у 

громаді впродовж кількох місяців, налагодили побут, звикли, однак дуже 

чекають на повернення до рідних домівок. 

«Сподіваємося, ЗСУ найближчим часом звільнить південні області 

України від окупантів. Ми ж докладаємо усіх зусиль, щоб тимчасові мешканці 

почувались захищеними, відновили сили та могли почати нове життя на 

Волині», - підсумував Валентин Приходько. 

 

*** 

13.07.2022 

Житомирська обласна державна адміністрація 

https://oda.zht.gov.ua/news/moz-vnutrishno-peremishheni-medychni-

pratsivnyky-mozhut-otrymuvaty-zarobitnu-platu-za-osnovnym-mistsem-roboty/ 

МОЗ: Внутрішньо переміщені медичні працівники можуть 

отримувати заробітну плату за основним місцем роботи 

Через збройну агресію росії та/або окупацію територій багато медиків 

змушені виїжджати до більш безпечних регіонів України та шукати інше місце 

роботи. Відтак, Міністерство охорони здоров’я України врегулювало норми 

працевлаштування медпрацівників, які через повномасштабну війну втратили 
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можливість працювати за основним місцем роботи, у медзаклади інших 

регіонів країни для надання медичних послуг населенню. 

Таке тимчасове залучення медиків із числа внутрішньо переміщених 

осіб у заклади охорони здоров’я врегульовано наказом6 МОЗ 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». 

Відповідно, медичний працівник, який отримав довідку про взяття на 

облік внутрішньо переміщеної особи, може звернутися до структурних 

підрозділів з питань охорони здоров’я обласних та Київської міської 

військових адміністрацій. Після чого, з урахуванням його спеціальності та 

кваліфікації, він буде направлений до того закладу охорони здоров’я, де є 

потреба у таких кадрах. 

Важливо, що облік робочого часу медичного працівника здійснюється у 

закладі, до якого його направлено. Потім ці дані направляються до закладу за 

основним місцем роботи, після чого він отримує заробітну плату. 

Виїхати на роботу до іншого закладу охорони здоров’я медик може з 

дозволу головного лікаря та військової адміністрації. 

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 наявних вакансій та здійснюють 

загальну координацію процесу їх працевлаштування на території відповідних 

регіонів. 

Наразі жодних ускладнень з кадровим забезпеченням у сфері охорони 

здоров’я немає. 

 Станом на сьогодні, можливістю працевлаштуватися в іншому 

медичному закладі вже скористалися 3 582 внутрішньо переміщені медичні 

працівники. 

                                                           
6 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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Серед них: 1 766 лікарів, 1181 фахівець (медичні сестри/брати, 

акушерки, фельдшери, асистенти фармацевти), 635 санітарних та технічних 

працівників. 

Загалом найбільше працевлаштованих працівників охорони здоров’я, 

які вимушено переїхали до інших регіонів, зареєстровано у 

Дніпропетровській області – 472, Харківській області – 356, Полтавській 

області – 323, Львівській області – 313 осіб. 

Нагадуємо, що під час працевлаштування на роботу в інший заклад 

охорони здоров’я для внутрішньо переміщених медичних працівників 

порядок такий самий, як і в разі звичайного працевлаштування. Медики 

подають стандартний пакет документів7. 

 

*** 

13.07.2022 

ЛУГАНСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

ОБЛАСНА ВІЙСЬКОВО-ЦИВІЛЬНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

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

shche_324_milyarda_griven 

На виплати переселенцям спрямують ще 32,4 мільярда гривень 

Відповідні зміни внесені до Державного бюджету на 2022 рік. 

Зокрема, соціальні видатки збільшено на 73,8 мільярда. Це і пенсійні 

виплати, і субсидії, і пільги. 

Майже половина з цієї суми, а саме 32,4 мільярда гривень, буде 

спрямована на фінансування допомоги на проживання внутрішньо 

переміщеним особам. 

 

*** 

13.07.2022 

ЛУГАНСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

ОБЛАСНА ВІЙСЬКОВО-ЦИВІЛЬНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

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

ereselenciv_z_rubizhnogo 

Запроваджено «гарячу лінію» для переселенців з Рубіжного 

Розпочато роботу «гарячої лінії» Рубіжанської міської військової 

адміністрації. 

Номер телефону, за яким прийматимуться звернення: 

093-648-54-80. 

Адреса електронної пошти для звернень: 

info@rmva.gov.ua 

                                                           
7 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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*** 

13.07.2022 

ЛУГАНСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

ОБЛАСНА ВІЙСЬКОВО-ЦИВІЛЬНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

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

hovuvatimut_do_shkil_dnipropetrovshchini_za 

Дітей-переселенців з Луганщини зараховуватимуть до шкіл 

Дніпропетровщини за спрощеною системою 

Прийматимуть навіть тих, хто втратив документи. 

На цьому наголошують в Дніпропетровській обласній військовій 

адміністрації. 

До місцевих шкіл вже записалися майже 9 тисяч дітей-переселенців із 

різних регіонів.  

Аби долучити дитину до навчання, батькам або опікунам потрібно 

звернутися до найближчої школи та написати заяву. 

Із документів знадобляться копія свідоцтва про народження та медична 

довідка. 

Якщо ці документи втрачені, достатньо буде довідки про взяття на 

облік як внутрішньо переміщеної особи. 

 

*** 

13.07.2022 

Волинський обласний центр зайнятості 

https://vol.dcz.gov.ua/novyna/de-pracyuyut-pereselenci-na-volyni 

Де працюють переселенці на Волині? 

Понад півтора мільйона гривень отримали роботодавці Волині за 

працевлаштування внутрішньо переміщених осіб. 

Наразі діє програма, що стимулює підприємців брати на роботу 

переселенців. Роботодавець має змогу отримувати по 6 500 гривень два місяці 

поспіль за кожного такого працівника. Це дає можливість зменшити фінансове 

навантаження на свій бізнес та запропонувати конкурентну заробітну плату 

людям навіть у час війни. 

У які сфери найбільше йшли працювати переселенці? 

Серед лідерів переробна промисловість, де знайшли місце праці 83 

особи з інших регіонів країни. Другу позицію зайняли оптова та роздрібна 

торгівля, ремонт транспортних засобів і мотоциклів із 67-ма новими 

працівниками. Двадцятеро переселенців  вибрали  роботу у галузі охорони 

здоров’я та надання соціальної допомоги і тим самим посіли гідне третє місце. 

До п’ятірки найпопулярніших сфер, які обирали переселенці, належать 
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сільське, лісове й рибне господарства із 19-ма новопризначеними. Крайні у 

добірці транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська діяльність. 

 

 

*** 

13.07.2022  

Чернівецький обласний центр зайнятості 

https://chn.dcz.gov.ua/novyna/na-bukovyni-279-pereselenciv-znayshly-

robotu 

На Буковині 279 переселенців знайшли роботу 

З початку військових дій до Чернівецької обласної служби зайнятості 

за пошуком роботи звернулися 1958 переселенців, з них 279 вже знайшли 

роботу. 984 шукачі роботи отримали статус безробітного. 

Більшість внутрішньо переміщених осіб  знайшли роботу в Чернівцях, 

а це 210 шукачів роботи. 30 осіб  працевлаштовані на підприємство, яке 

займається виготовленням електричного та електронного устаткування для 

автотранспортних засобів, 22 – на комунальні підприємства міста, 10 – у 

медичні заклади міста. Окрім цього працюють у навчальних закладах, на 

підприємствах малого та середнього бізнесу, які займаються оптовою та 

роздрібною торгівлею, виробництвом хліба та хлібобулочних виробів, 

виробництвом текстильних виробів технічного та промислового призначення, 

а також у закладах сфери послуг. 

На Вижниччині роботу знайшли 6 осіб, на Герцаївщині – 5, Глибоччині 

– 4, Заставнівщині – 3, Кельменеччині – 2, Кіцманщині – 5, Новоселиччині – 

11, Путильщині – 4, Сокирянщині – 8,  Сторожинеччині – 8, Хотинщині – 4 та 

у м.Новодністровськ – 7. 

З базою вакансій Чернівецької області можна ознайомитися на сайті 

Чернівецького обласного центру зайнятості https://bit.ly/3Il7JmV. 

У разі виникнення запитань фахівці служби зайнятості оперативно 

допоможуть у Telegram-каналі онлайн-підтримки 

https://t.me/+Ywd0Jm4NytkzNDcy.  

 

 

*** 

13.07.2022 

ДРОГОБИЦЬКА РАЙОННА ВІЙСЬКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ 

https://drohobych-rda.gov.ua/news/pry-drohobytskiy-rva-stvoryat-

konsultatsiyno-koordynatsiyni-tsentry-dlya-pereselentsiv.html 

При Дрогобицькій РВА створять консультаційно-координаційний 

центр для переселенців 

У центрах людям надаватимуть юридичний супровід, психологічну 

підтримку, консультації з різних питань. 
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У вівторок, 12 липня, у Львівській ОВА провели першу робочу зустріч 

щодо створення консультаційно-координаційних центрів при районних 

військово-цивільних адміністраціях Львівщини.  

У зустрічі взяли участь начальник Львівської ОВА Максим Козицький, 

радниця очільника області Галина Бордун, представники благодійних 

фондів, волонтерських та громадських організацій, зокрема Данської ради 

у справах біженців в Україні, «Triangle Generation Humanitaire», «Людина в 

біді», «HelpAge International», «Unicef», «Українська освітня платформа», 

«Регіон Карпат», «Neeka» та осередків Карітас Львівщини. 

Такі центри планують створити при кожній із семи Львівських районних 

військово-цивільних адміністрацій, — інформують у ЛОВА. 

«Ми доручили кожній із районних військово-цивільних адміністрацій 

створити у зоні своєї юрисдикції консультаційно-координаційний центр для 

ефективнішої допомоги усім, хто цього потребує у громадах на місцях. Такі 

центри ми створюємо для спільної роботи громадських організацій із 

залученням органів державної влади. Така координація зусиль волонтерських 

організацій та влади допоможе краще допомагати внутрішньо переміщеним 

особам. Це передбачає юридичний супровід та психологічну підтримку, тому 

запрошую усіх до спільної роботи», – сказав під час зустрічі начальник 

Львівської ОВА Максим Козицький. 

Основними завданнями таких консультативно-координаційних 

центрів є: надання юридичного супроводу; психологічна підтримка; 

організація зустрічей з різними середовищами для розв'язання питань ВПО; 

впровадження стандарту комунікації в територіальних громадах Львівщини. 

Також ці центри служитимуть майданчиками комунікації та об'єднання послуг 

від грантових програм та інших послуг в громадах. 

«Нерідко від громадських організацій ми чули, що бракує комунікації в 

самих громадах та навіть банального розуміння того, хто що робить. Саме 

тому ми вирішили створити спільний майданчик для комунікації та 

об’єднання послуг із залучення грантових програм. Лише спільними 

зусиллями влади та волонтерських організацій ми зможемо ефективно 

розподіляти наші зусилля та координувати усі наші дії», – розповіла голова 

робочої групи Медико-психосоціальної підтримки та радниця очільника 

області Галина Бордун. 

У таких консультативно-координаційних центрах надаватимуть послуги 

з юридичних питань та з психологічної підтримки. Зокрема це: 

консультування з виготовлення документів; втрата майна та поширені питання 

отримання допомоги. Передбачать також психологічний супровід ВПО в 

місцях тимчасового проживання на Львівщині. 

«Одне з основних питань, які виникали на усіх стратегічних сесіях це 

проблема в комунікації. Якщо скоротити ланцюжок передачі інформації з 

рівня області до рівня конкретного району, нам вдасться локалізувати 

можливості та потреби усіх груп осіб. Використовуючи усі наявні ресурси та 

здійснюючи обмін лише актуальною інформацією, нам вдасться покрити 
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більше потреб, ніж ми покриваємо зараз», – Наголосив т.в.о. директора 

департаменту соціального захисту населення Львівської ОВА Роман 

Адрес. 

У межах зустрічі обговорили також проблему дублювання послуг 

волонтерів та допомоги, яку волонтерські організації надають внутрішньо 

переміщеним особам і нарощення комунікації між громадськими та 

волонтерськими організаціями. 

Усіх, хто має питання або пропозиції, запрошують звертатися на 

електронну пошту: medpsysocial.aid@gmail.com 

 

*** 

13.07.2022 

ДРОГОБИЦЬКА МІСЬКА РАДА 
https://drohobych-rada.gov.ua/%d0%b4%d0%be-%d1%83%d0%b2%d0%b0%d0%b3%d0%b8-%d0%b2%d0%bf%d0%be-

%d1%8f%d0%ba-%d1%81%d1%82%d0%b0%d1%82%d0%b8-%d0%bd%d0%b0-%d1%87%d0%b5%d1%80%d0%b3%d1%83-%d0%b7-

%d0%be%d1%82%d1%80%d0%b8%d0%bc%d0%b0/ 

До уваги ВПО: як стати на чергу з отримання тимчасового житла 

у Дрогобицькій громаді? 

У Дрогобицькій громаді триває робота над формуванням фонду житла 

для внутрішньо переміщених осіб. 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. 

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

претендують на отримання тимчасового житла у Дрогобицькій громаді. Чергу 

оновлюють щотижня, відповідно до поступлення нових заяв від ВПО. 

Що потрібно для того, щоб стати на чергу отримання тимчасового 

житла у Дрогобицькій громаді? 

Перелік документів, необхідних для взяття на облік громадян, які 

потребують надання житлового приміщення з фондів житла для 

тимчасового проживання: 

Копії документів, що посвідчують особу та підтверджують 

громадянство України особи, яка подає заяву, та всіх членів її сім’ї (для осіб, 

які не досягли 14 років, – копії свідоцтв про народження); 

У разі подання заяви уповноваженим представником внутрішньо 

переміщеної особи пред’являються документи, що посвідчують особу 

представника, та копія довіреності; 

Копія довідки ВПО про взяття на облік в Єдиній інформаційній базі 

даних про ВПО особи, яка подає заяву, та копії відповідних довідок  членів її 

сім’ї (за наявності); 

Копії документів, виданих органами державної реєстрації актів 

цивільного стану або судом, що підтверджують родинні відносини заявника та 



55 
 

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

посвідчення опікуна або піклувальника тощо). 

Довідки про доходи заявника та всі членів сім’ї за попередні шість 

місяців; 

Копія реєстраційного номера облікової картки платника податків (не 

надається фізичними особами, які через свої релігійні переконання 

відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки 

платника податків, та повідомили про це відповідному територіальному 

органу ДФС і мають відмітку в паспорті громадянина України); 

Копії документів, що підтверджують підстави пріоритетності в наданні 

ВПО житлових приміщень з фонду житла для тимчасового проживання ВПО. 

Факт знищення або пошкодження житла, яке призвело до неможливості 

його використання за призначенням, підтверджується особистою заявою 

заявника та членів його сім’ї; 

Інформаційні довідки з Державного реєстру прав на нерухоме майно про 

наявність нерухомого майна у заявника та всіх членів його сім’ї. 

Пріоритетність надання внутрішньо переміщеним особам житлових 

приміщень із фонду визначається за кількістю балів, що набирає кожна 

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

Пріоритетні критерії (нараховуються на сім’ю за найвищим 

показником): 

– сім’ї з трьома і більше неповнолітніми дітьми – 27 балів; 

– сім’ї з двома неповнолітніми дітьми – 26 балів; 

– сім’ї з однією неповнолітньою дитиною – 25 балів; 

– сім’ї, у складі яких є вагітні жінки – 24 бали; 

– сім’ї, у складі яких є особи, які втратили працездатність – 23 бали; 

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

– загальні критерії (нараховуються за наявності підстав): 

– сім’ї з дітьми, один з батьків яких загинув (пропав безвісти) під час 

збройної агресії російської федерації – 3 бали на сім’ю; 

– сім’ї загиблих (померлих) ветеранів війни, визначені абзацом першим 

пункту 1 статті 10 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії 

їх соціального захисту», у складі яких є внутрішньо переміщені особи – 2 

бали на сім’ю; 

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

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

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

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

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

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

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

– багатодітні сім’ї – 2 бали на сім’ю; 

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

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

– наявність у складі сім’ї осіб, які хворіють на рідкісні (орфанні) 

захворювання за переліком рідкісних (орфанних) захорювань, що призводять 

до скорочення тривалості життя хворих або їх інвалідизації та для яких 

існують визнані методи лікування, затверджені наказом МОЗ від 27 жовтня 

2014 р. № 778 «Про затвердження переліку рідкісних (орфанних) 

захворювань» – 2 бали на сім’ю; 

– особи з інвалідністю І та ІІ групи з числа внутрішньо переміщених 

осіб – 2 бали на особу; 

– сім’ї, у складі яких є особи, які постраждали внаслідок Чорнобильської 

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

– сім’ї, у яких середньомісячний сукупний дохід за попередні шість 

місяців, розрахований департаментом міського господарства відповідно до 

Методики обчислення сукупного доходу сім’ї для всіх видів соціальної 

допомоги, затвердженої наказом Мінсоцполітики, Мінекономрозвитку, 

Мінфіну, Держстату, Держкоммолодьспорттуризму від 15 листопада 2001р. 

№486/202/524/455/3370, менший від прожиткового мінімуму на сім’ю в 

розрахунку на місяць – 3 бали на сім’ю; 

– особи, нагороджені державними нагородами за безпосередню участь в 

антитерористичній операції, здійсненні заходів із забезпечення національної 

безпеки і оборони, відсічі та стримування збройної агресії Російської 

Федерації – 1 бал за одну нагороду; 

– сім’ї, які мають клопотання щодо потреби в забезпеченні житлом для 

тимчасового проживання від підприємства, установи, організації в галузі 

науки, охорони здоров’я, освіти, культури та фізичної культури і спорту щодо 

спеціаліста з числа внутрішньо переміщених осіб, який є 

висококваліфікованим фахівцем у відповідній галузі – 2бали на сім’ю; 

– особи, уповноважені на виконання функцій держави або органів 

місцевого самоврядування з числа внутрішньо переміщених осіб – 3 бали на 

особу; 

– сім’ї, які мають клопотання щодо першочергової потреби в 

забезпеченні житлом для тимчасового проживання від соціальних служб 

(затверджені рішенням виконавчого комітету міської ради) – 10 балів; 

– сім’ї, у складі яких є особи, працевлаштовані в організаціях, установах, 

підприємствах, закладах всіх форм власності на території Дрогобицької 

міської територіальної громади – 5 балів; 

– сім’ї, у складі яких є військовослужбовці – 5 балів. 

Подати заяву на отримання тимчасового житла можна в Департаменті 

міського господарства, на вулиці Трускавецькій 4, – в кабінеті №8. 

 

*** 

13.07.2022 
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Офіційний вебсайт Криворізької міської ради та її виконавчого 

комітету 

https://kr.gov.ua/ua/news/pg/130722654422260_n/ 

Мобільна валіза: внутрішньо переміщені особи можуть отримати 

адмінпослуги за місцем знаходження 

Третій місяць поспіль мобільні адміністратори Центру «Віза» («Центр 

Дії») Криворізької міської ради допомагають вимушеним переселенцям за 

місцем їх колективного розміщення отримати адміністративні, інші публічні 

послуги. 

На сьогоднішній день, під час виїздів, за допомогою мобільних 

цифрових валіз, мобільні адміністратори обслужили майже 600  вимушених 

переселенців. Були прийняті та зареєстровані на порталі «ДІЯ» повідомлення 

про пошкоджене та зруйноване майно, а також надано консультації з найбільш 

затребуваних питань: 

відновлення втрачених документів (паспортів, посвідчень водія, 

свідоцтв про народження дітей, тощо); 

щодо отримання допомог, передбачених державними та міжнародними 

гуманітарними проєктами; 

про дію соціальної програми «Прихисток». 

Контакти Центру адміністративних послуг «Віза»: 

тел. 0-800-500-459 (безкоштовно) 

 e-mail: viza@kr.gov.ua; https://viza.kr.gov.ua 

 

*** 

14.07.2022 

ВОЛИНСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

https://www.voladm.gov.ua/new/bilshe-100-vimushenih-pereselenciv-

znayshli-prihistok-u-volinskiy-oblasti-za-minulu-dobu/ 

Більше 100 вимушених переселенців знайшли прихисток у 

Волинській області за минулу добу 

Херсонська, Донецька, Харківська, Луганська, Дніпропетровська, 

Миколаївська, Житомирська та Запорізька області – упродовж минулої доби 

110 переселенців розмістили на Волині. 

Станом на 14 липня в області прийнято 70126 переміщених осіб, статус 

ВПО отримали 60118 українців. У волинських громадах додатково можливо 

оселити ще понад 4000 осіб (приватний сектор, готелі, комунальні заклади, 

хостели, тощо). 

Нагадаємо, що департамент соціального захисту населення ОВА 

цілодобово приймає дзвінки на «гарячу лінію» для розміщення переселених 

жителів України. Якщо вам потрібне тимчасове житло у Волинській області 

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

Разом ми – Україна. 

 

mailto:viza@kr.gov.ua
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*** 

14.07.2022 

ВОЛИНСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

https://www.voladm.gov.ua/new/proyekt-prihistok-dopomoga-vnutrishno-

peremischenim-osobam-u-poshuku-zhitla-ta-poryadok-otrimannya-

kompensaciyiyi/ 

Проєкт «Прихисток»: допомога внутрішньо переміщеним особам у 

пошуку житла та порядок отримання компенсаціїї 

Для координації тих, хто потребує житла в більш спокійних районах, де 

не ведуться активні бойові дії, та тих, хто хоче простягнути руку допомоги в 

Україні був створений соціальний проєкт «Прихисток», який згодом став 

державним веб-ресурсом - prykhystok.gov.ua. 

Завдяки «Прихистку» тисячі україців знайшли безкоштовне житло, а 

власники отримали грошову компенсацію від держави. 

Детальніше як про проєкт «Прихисток» та як він працює, за 

посиланнями: 

1. Що таке «Прихисток» та як він працює?8 

2.Компенсація від уряду тим, хто безкоштовно надає житло 

внутрішньо переміщеним особам.9 
3. Хто може отримати компенсацію? Як отримати компенсацію? 

Як розраховується сума компенсації?10 
Підтримуємо один одного. Разом – переможемо! 

 

*** 

14.07.2022 

Житомирська обласна державна адміністрація 

https://oda.zht.gov.ua/news/na-zhytomyrshhyni-zareyestrovano-vzhe-

bilshe-98-tysyach-vnutrishno-peremishhenyh-osib/ 

На Житомирщині зареєстровано вже більше 98 тисяч внутрішньо 

переміщених осіб 

Як повідомляє Департамент соціального захисту населення 

Житомирської ОВА, з початку збройної агресії рф проти України                 98 

258 внутрішньо переміщених осіб, які евакуювалися через дії російських 

окупаційних військ, пройшли реєстрацію за місцем тимчасового проживання 

в області. 

Найбільша кількість внутрішньо переміщених осіб перебуває у 

Брусилівській (7 429), Попільнянській (5 820), Ружинській (5 343) та 

Житомирській (7 517) громадах. 

                                                           
8 Під час підготовки матеріалу анонсоване гіперпосилання не працювало    
9 Під час підготовки матеріалу анонсоване гіперпосилання не працювало    
10 Під час підготовки матеріалу анонсоване гіперпосилання не працювало    
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Протягом зазначеного періоду для тимчасового та постійного 

проживання внутрішньо переміщених осіб на території Житомирської області 

використовуються більше 40 комунальних закладів обласної ради та 

територіальних громад, де організовано проживання, харчування, надання 

медичної та гуманітарної допомоги. 

Також на базі Житомирської обласної військової адміністрації 

продовжує працювати Кол-центр з питань тимчасово евакуйованих осіб, що 

постраждали через російську агресію. 

Контактний телефон Кол-центру: +380 (96) 656-98-24. 

 

*** 

14.07.2022 

Запорiзька обласна рада 

https://zor.gov.ua/content/zaporizkyy-rynok-praci-pid-chas-viyny-cyfry-ta-

tendenciyi 

Запорізький ринок праці під час війни: цифри та тенденції 

Запорізький обласний центр зайнятості підбив підсумки першого 

півріччя 2022 року. 

За інформацією ЗОЦЗ, за січень-червень 2022 року комплекс 

різноманітних послуг та матеріального забезпечення отримали 29,9 тис. 

безробітних, які перебували на обліку служби зайнятості. Це на 24,6% 

менше, ніж у минулому році. 

За сприяння служби зайнятості протягом січня-червня 2022 року          5,1 

тис. осіб знайшли роботу, в тому числі 4,5 тис. безробітних, з них 168 

безробітних з числа внутрішньо переміщених осіб та 93 безробітних з 

учасників АТО/ООС. З початку року 229 безробітних проходили професійне 

навчання, перенавчання та підвищення кваліфікації… 

- Не дивлячись на складну ситуацію на ринку праці в Запорізькому 

регіоні, підприємства та бізнес продовжують працювати, тож робота є.  

Фахівці служби зайнятості продовжують у повному обсязі надавати послуги 

нашім клієнтам: і роботодавцям, і шукачам роботи. Сьогодні з’являються нові 

програми для розвитку підприємництва та навчання українців, – зазначає 

директорка Запорізького обласного центру зайнятості Ірина Дуднік… 

Джерело: прес-служба Запорізького обласного центру зайнятості 

Відділ комунікацій Запорізької обласної ради 

 

*** 

14.07.2022 

ЛУГАНСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

ОБЛАСНА ВІЙСЬКОВО-ЦИВІЛЬНА АДМІНІСТРАЦІЯ 



60 
 

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

kovi_do_derzhavnih_groshovi_viplati_bilshe_11 

Міжнародні організації надали додаткові до державних грошові 

виплати більше 1,1 мільйона переселенців 

Уряд відзвітував про роботу міжнародних організацій, з якими було 

укладено меморандуми щодо здійснення додаткових до державних грошових 

виплат постраждалим від війни. 

Такі додаткові виплати здійснюють самі міжнародні організації, кошти 

не проходять через рахунки Мінсоцполітики, а спрямовуються 

міжнародними організаціями безпосередньо людині. 

Мінсоцполітики передає верифіковані списки постраждалих від війни 

з найбільш незахищених категорій, відповідно до критеріїв вразливості, які 

погоджені в меморандумах з міжнародними організаціями. Також міжнародні 

організації додатково самостійно реєстрували на виплати людей. 

Станом на 1 липня, міжнародні організації відзвітували по те, що від 

них виплати вже отримали більше 1,1 мільйона людей з числа тих, дані про 

яких ми передавали нашим партнерам у верифікованих списках. 

Найбільше виплатила Всесвітня продовольча програма ООН. Від неї 

кошти отримали більше 670 тисяч осіб. Місія Міжнародного Комітету 

Червоного Хреста та Товариство Червоного Хреста України виплатили 

допомогу майже 180 тисячам осіб. Управління Верховного комісара ООН у 

справах біженців здійснило виплати 167 тисячам осіб. Дитячий фонд ООН 

(ЮНІСЕФ) виплатив допомогу 84 тисячам осіб. 

Мінсоцполітики повідомило, що відповідно до меморандумів, 

укладених з агенціями ООН та іншими міжнародними організаціями, 

Мінсоцполітики залучило більше 10 мільярдів гривень для виплати допомоги 

більше ніж 2 мільйонам людей, постраждалих від війни. 

Ці допомоги виплачуються в розмірі від 2200 до 2500 гривень протягом 

1-3 місяців. Вони є додатковими до державних та їхня виплата не залежить від 

отримання будь-якого виду державної соціальної допомоги або допомоги на 

проживання ВПО. 

Сума грошової допомоги, отриманої людиною від міжнародної 

організації з якою Мінсоцполітики укладено відповідний меморандум, не 

оподатковується податком на доходи фізичних осіб та не враховується при 

обчисленні сукупного доходу домогосподарства під час призначення інших 

видів соціальної допомоги. 

 

*** 

14.07.2022 

Львівська обласна військова адміністрація 

https://loda.gov.ua/news/34560 

Додаткових 52 млн грн з обласного бюджету виділили на 

облаштування місць для проживання ВПО 
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Департамент економічної політики 

 
 

 

Розпорядженням начальника Львівської обласної військової 

адміністрації збільшили обсяг фінансування Програми реалізації 

пріоритетних інфраструктурних проєктів у Львівській області на 52 млн 

грн. 

Відтак, змінами до Програми передбачили фінансування ремонтних 

робіт закладів для облаштування додаткових 621 місця для проживання 

ВПО, а саме: 

2 гуртожитків освітніх закладів (Вище професійне училище №35 м. 

Стрий та Дрогобицький державний педагогічний університет ім. Івана 

Франка) на суму 19,2 млн грн (462 ліжко-місця); 

4 житлових корпусів закладів соціального захисту (Грушківський, 

Ходорівський, Монастироцький психоневрологічні інтернати, 

Журавненський будинок підтриманого проживання психоневрологічного 

типу) на суму 21,7 млн грн (159 ліжко-місць для людей, які потребують 

додаткового догляду); 

5 освітніх закладів, ремонтні роботи на яких тривають у рамках 

Програми (Червоненське ВПУ, Новороздільський політехнічний фаховий 

коледж, Червоноградський гірничо-економічний фаховий коледж, 

Сокальський та Меденицький професійні ліцеї) на суму 11,1 млн грн. 

«Значна частина вимушених переселенців проживає в школах та 

садочках Львівщини, які з 1 вересня повинні відновити очне навчання. Тому 

вже зараз працюємо над розширенням житлового фонду задля забезпечення 

цих людей комфортними умовами проживання. Окрім коштів обласного та 

місцевого бюджетів залучаємо до співпраці міжнародних партнерів, 

спонсорів», - наголосив голова обласної військової адміністрації Максим 

Козицький. 
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Загалом в межах Програми ремонтними роботами охоплено 20 закладів, 

що забезпечить створення додаткових понад 2,1 тисячі місць для проживання 

ВПО. Загальний обсяг фінансування з обласного бюджету складає 105,9 млн 

грн. 

 

*** 

14.07.2022 

Львівська обласна військова адміністрація 

https://loda.gov.ua/news/34590 

На Яворівщині відкрили модульне містечко для внутрішньо 

переміщених осіб 

Департамент економічної політики   Пресслужба ОДА 

Містечко звели у селі Бортятин (Судововишнянська громада). Тут 

житимуть 40 людей.  

…14 липня, у селі Бортятин, що на Яворівщині, відкрили модульне 

містечко для внутрішньо переміщених осіб. Будівництво ініціювала 

Львівська ОВА. Профінансував проєкт міжнародний благодійний фонд «Safe 

Pass Group» за підтримки благодійних міжнародних фондів США, Австралії 

та Нової Зеландії.  

Під час відкриття містечка начальник Львівської ОВА Максим 

Козицький поспілкувався з першими його мешканцями та взяв участь у 

висадці дерев біля будинку, де проживають переселенці. Перед початком 

заходу містечко освятили священнослужителі. 

«Я дякую усім, хто долучився до реалізації цього проєкту. А мешканцям 

Бортнянського модульного містечка бажаю мати віру і вірити в перемогу. 

Завдяки співпраці наших міжнародних партнерів та місцевої влади сьогодні 

ще 40 матерів з дітьми та людей похилого віку з Луганської та Донецької 

областей (а це 13 сімей) отримали комфортні та безпечні умови проживання. 

Щиро дякую пану Секандару, керівнику проєкту, який особисто брав 

участь на кожному його етапі: від моменту вибору земельної ділянки до 

встановлення останнього елементу благоустрою на території містечка. Слова 

вдячності голові Судововишнянської громади - Зеновію Фольтовичу, за його 

активну позицію в реалізації проєкту. Ну і, звісно ж, якістю і швидкістю 

виконання будівельних робіт ми завдячуємо підрядній організації LB-Group, 

зокрема її директору – Юрію Ковальчуку, який доклав максимум зусиль для 

того, щоб люди, які будуть жити в цьому будинку, почувались комфортно і 

безпечно», – зазначив очільник Львівщини. 

Секандар Кваландар, керівник проєкту містечка подякував Максиму 

Козицькому та департаментам економічної політики і міжнародної 

технічної допомоги за підтримку та співпрацю. 

«Я сподіваюся, що ми з благодійниками змогли хоча би якось допомогти 

людям, і що цей проєкт буде стартом для інших  організацій, які теж захочуть 

підтримати українців», – сказав Секандар Кваландар. 
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Загалом містечко складається з 10 поєднаних між собою контейнерів (5 

житлових та 5 господарських приміщень). У будинках є всі умови для 

проживання: кухні, санвузли та душові кабінки. Санвузли та душові 

розташовані безпосередньо в будівлі, де й кімнати. На території подбали про 

благоустрій, зокрема, облаштували дитячий майданчик. 

Живуть у містечку переселенці, які до цього тимчасово проживали у 

школах, дитсадках та інших комунальних закладах Судововишнянської та 

сусідніх громад.  

Формат будинку відрізняється від інших модульних містечок, які вже 

збудовані у Львові. Його спроєктували таким чином, що кухня, санвузли та 

душові будуть безпосередньо у будівлі, де розташовані спальні кімнати. Це 

забезпечить додатковий комфорт та безпеку дітей.  

Додатково для забезпечення функціонування та обслуговування 

модульного містечка створили  5 робочих місць. 

Як зазначають у департаменті економічної політики Львівської ОВА, 

будівництво таких містечок у невеликих громадах є оптимальним рішенням 

для оперативного забезпечення житлом переселенців.  

Додамо, що містечко збудували у межах Меморандуму про співпрацю 

між ЛОВА та МБФ «Safe Pass Group». 

Окрім цього, на Львівщині збудували ще 4 модульні містечка, 3 – у 

Львові, 1 – у с. Хоросно Солонківської ТГ. Будівництво одного містечка триває 

у Стрийській громаді, є проєкти на будівництво житла для ВПО у 

Добротвірській та Дрогобицькій громадах.    

 

*** 

14.07.2022 

Львівська обласна військова адміністрація 

https://loda.gov.ua/news/34551 

У Дрогобицькому районі 80 переселенців знайшли офіційну роботу 

Пресслужба ОДА 

З початку 2022 року до Дрогобицького міськрайонного центру 

зайнятості у пошуках роботи звернулося 1449 осіб. Порівнюючи з 

аналогічним періодом торік, кількість безробітних зменшилась, оскільки торік 

у першій половині року статус безробітного отримали 2047 осіб. 

Як повідомляють у Дрогобицькому МЦЗ, знайти цього року роботу 

вдалося для 405 людей, з них 80 – це наші внутрішньо переміщені земляки, 

які приїхали з інших регіонів країни, де ведуться бойові дії. 

Окрім цього, кількість вакансій, які подали роботодавці у Дрогобицький 

МРЦЗ за період січень-травень 2022 року, зменшилась вдвічі: з 1096 до 495 

нових робочих місць. 

Попитом користуються професії легкої промисловості - швачки, сфери 

обслуговування – кухарі, офіціанти, а також водії автотранспортних засобів 

категорії «С», «Е», «D». 
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Нагадаємо, всього у Дрогобицькому районі статус внутрішньо 

переміщеної зберігається за 34 473 особами, 10 173 з них – діти. 

 

*** 

14.07.2022 

Східне міжрегіональне управління Державної служби України з 

питань праці 

https://smu.dsp.gov.ua/news/inspektor-pratsi-prodovzhuie-konsultuvaty-

vnutrishno-peremishchenykh-osib-z-luhanshchyny/ 

Інспектор праці продовжує консультувати внутрішньо переміщених 

осіб з Луганщини 

Інспектор праці Східного міжрегіонального управління Олег Бутков 
надав консультацію внутрішньо переміщеним громадянам з Луганської 

області з питань законодавства про працю під час воєнного стану. 

Громадянам, які вимушено покинули місця проживання, була надана 

допомога у роз’ясненні ситуації, коли наприклад підприємство працює, 

працівники виконують роботу в приміщенні роботодавця і бойові дії не 

відбуваються. Якщо один із працівників без попередження залишив робоче 

місце та виїхав за кордон, роботу не виконує, чи має підприємство запровадити 

для нього простій і оплачувати його в розмірі 2/3 посадового окладу? 

Інспектор праці роз’яснив, що простій – це зупинення роботи, 

викликане відсутністю організаційних або технічних умов, необхідних для 

виконання роботи, невідворотною силою або іншими обставинами. 

Залишення працівником робочого місця за власною ініціативою не є 

підставою для запровадження йому простою. Але звільняти такого працівника 

за прогул без поважної причини до одержання від нього пояснень не варто. 

Відповідно до статті 13 Закону України «Про організацію трудових 

відносин в умовах воєнного стану», трудовий договір із таким працівником 

може бути призупинений. 

В ході бесіди головний державний інспектор також зауважив на 

неприпустимість погоджування на нелегальну працю та на умови, які можуть 

вказувати на ознаки торгівлі людьми і повідомив, що з 01 липня 2022 року 

Державна служба України з питань праці розпочала інформаційну 

кампанію «Виходь на світло!» за підтримки проєкту ЄС-МОП «На шляху 

до безпечної, здорової та задекларованої праці». Під час спілкування були 

роздані інформаційні матеріали з питань легальної зайнятості та буклети з 

контактною інформацією необхідних установ та організацій для звернення по 

допомогу при потраплянні у ситуацію трудового рабства. 

Інспектор праці розповів внутрішньо переміщеним громадянам про 

можливість отримання безкоштовної професійної консультативної допомоги 

в сфері повноважень Державної служби України з питань праці в рамках 

розширення реалізації проєкту щодо консультаційної підтримки в засобах 

масової інформації, на офіційних веб-сайтах територіальних органів та 
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сторінках у соціальних мережах наявні посилання на інформаційний портал у 

рубриці «Запитання-відповіді» на сайті Державної служби України з питань 

праці, а також на інформаційному порталі https://pratsia.in.ua/. 

 

*** 

14.07.2022 

Східне міжрегіональне управління Державної служби України з 

питань праці 

https://smu.dsp.gov.ua/news/na-shliakhu-do-bezpechnoi-zdorovoi-ta-

zadeklarovanoi-pratsi-pereselentsi-otrymuiut-roz-iasnennia-shchodo-trudovykh-

vidnosyn-v-umovakh-voiennoho-stanu/ 

На шляху до безпечної, здорової та задекларованої праці. Переселенці 

отримують роз’яснення щодо трудових відносин в умовах воєнного стану 

Розпочалась та працює інформаційна кампанія «Виходь на світло!» 

яка  реалізується за підтримки проекту ЄС-МОП «На шляху до безпечної, 

здорової та задекларованої праці». 

За попередньою домовленістю інспектор праці Східного 

міжрегіонального управління Державної служби України з питань праці 

Олександр Савченко зустрівся з внутрішньо переміщеними особами з 

Луганської області та протягом спілкування надав роз’яснення з актуальних 

питань трудових відносин для тимчасових переселенців. 

Відповідаючи на питання переселенців, посадовець пояснив що, 

законодавством про працю не встановлено обмежень щодо заборони 

скорочення працівників підприємств, установ та організацій в період воєнного 

стану. При цьому у період дії воєнного стану допускається звільнення 

працівника з ініціативи роботодавця у період його тимчасової 

непрацездатності, а також у період перебування працівника у відпустці (крім 

відпустки у зв’язку вагітністю та пологами та відпустки для догляду за 

дитиною до досягнення нею трирічного віку) із зазначенням дати звільнення, 

яка є першим робочим днем, наступним за днем закінчення тимчасової 

непрацездатності, зазначеним у документі про тимчасову непрацездатність, 

або першим робочим днем після закінчення відпустки. 

Особливо інспектор праці акцентував увагу внутрішньо переміщених 

осіб щодо необхідності бути пильними та відповідальними в ситуаціях, які 

мають ознаки торгівлею людьми. Торгівля людьми, це зокрема є здійснення з 

метою експлуатації вербування, перевезення, передачі, приховування чи 

отримання людей шляхом погрози силою або її застосування, інших форм 

примусу, викрадення, шахрайства, обману, зловживання владою чи 

вразливістю стану або шляхом підкупу у вигляді платежів чи вигоди для 

одержання згоди особи, інше. Посадовець навів декілька рекомендацій щодо 

недопущення потрапляння людей в такі ситуації, та надав переселенцям 

буклети щодо протидії торгівлею людьми. Надана інформація демонструє 

корисну інформацію при пошуку роботи при міграції, в тому числі з 
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необхідними контактними даними необхідних установ та організацій для 

звернення по допомогу. 

Також для слухачів були роздано за допомогою засобів зв’язку 

інформаційні матеріали щодо кампанії «Виходь на світло!» та пам’ятки щодо 

переваг задекларованої праці. 

Для ефективної допомоги працівникам та роботодавцям Державна 

служба України з питань праці створила та постійно підтримує сучасний  

інформаційний портал https://pratsia.in.ua/. На даному порталі є в наявності в 

будь-який час необхідна інформація щодо питань трудових відносин та фахові 

роз’яснення в сфері повноважень Держпраці. 

 

*** 

14.07.2022 

Вінницький обласний центр зайнятості 

https://vin.dcz.gov.ua/novyna/365-pereselenciv-pracevlashtuvalysya-na-

vinnychchyni-za-spryyannya-oblasnoyi-sluzhby 

365 переселенців працевлаштувалися на Вінниччині за сприяння 

обласної служби зайнятості 

За сприяння Вінницької обласної служби зайнятості вдалося 

працевлаштувати 365 шукачів роботи із числа внутрішньо переміщених осіб. 

Найчастіше переселенці працевлаштовуються на підприємства, які 

займаються торгівлею, виробництвом, будівництвом, у лікарняні та медичні 

заклади тощо. 

З пропозиціями роботи можна ознайомитись на телеграм-каналі ДСЗ 

«Робота зараз: Державна служба зайнятості» за посиланням 

https://t.me/worknowdcz. 
У разі виникнення питань звертайтесь на гарячі лінії Вінницького 

обласного центру зайнятості 0 (432) 55-17-96, +38 (063) 814-53-38, +38 (050) 

195-09-24 або пишіть на Телеграм канал Підтримка ДСЗ Вінниця 

https://t.me/DCZ_Vinnytsa. 
 

*** 

14.07.2022  

Кіровоградський обласний центр зайнятості 

https://kid.dcz.gov.ua/novyna/vazhlyvo-yaku-dopomogu-mozhut-otrymaty-

pereselenci-yaki-perebuvayut-na-kirovogradshchyni 

Важливо: яку допомогу можуть отримати переселенці, які 

перебувають на Кіровоградщині 

З територій України, яких торкнулися активні бойові дії, чимало 

внутрішньо переміщених осіб переїхали на Кіровоградщину. Звичайно, для 

адаптації на новому місці вони потребують насамперед соціальної підтримки. 
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Допомагають окреслити шляхи вирішення основних проблем, які 

виникають у переселенців, фахівці Державної служби зайнятості та інші 

соціальні партнери, які опікуються питаннями соціального захисту 

внутрішньо переміщених осіб. Серед них: бюро правової допомоги, 

Управління Держпраці в області, Головне управління Пенсійного фонду 

України в області та інші установи, які дотичні до питань зайнятості. 

Задля отримання відповідей на хвилюючі питання служба зайнятості 

організовує інформаційні семінари, тренінги, зустрічі тощо. 

Для тих, хто шукає роботу, на цих заходах буде корисно дізнатися про 

те, як підвищити конкурентоспроможність на ринку праці, які послуги можна 

отримати від служби зайнятості, які ризики нелегальної зайнятості та трудової 

міграції. 

Відповіді на питання щодо новацій пенсійної сфери, системи пенсійного 

забезпечення, складових формули обчислення розміру пенсії, пакету 

документів для оформлення цього виду виплат та умов дострокового виходу 

на пенсію ви отримаєте від представників Головного управління Пенсійного 

фонду України в області. 

А про те, як складати заяви, скарги та інші документи правового 

характеру (крім процесуального) і багато ін. розповідатимуть представники 

центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги та громадської 

організації ГО «Десяте квітня»11. 
Якщо ви переселенець та потребуєте допомоги у вирішенні питань, 

пов’язаних із юридичною, соціальною або сферою зайнятості, звертайтеся до 

найближчого центру зайнятості чи філії за місцем вашого перебування або за 

телефонами, що розміщені тут https://cutt.ly/oJ8G2q9, або на «гарячу лінію» 

ГО «Десяте квітня» за номером 0 800 33 28 58 (всі дзвінки безкоштовні в межах 

території України). 

Крім того, пропонуємо доєднатися до чат-боту Державної служби 

зайнятості у Telegram https://t.me/DCZWorkNowBbot 
 

*** 

14.07.2022 

ДРОГОБИЦЬКА РАЙОННА ВІЙСЬКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ 

https://drohobych-rda.gov.ua/news/profesiyi-ta-fakh-vpo-yak-realizuyut-

sebe-vnutrishno-peremishcheni-ukrayintsi-v-novykh-mista.html 

Професії та фах ВПО: як реалізують себе внутрішньо переміщені 

українці в нових міста 

Від початку  повномасштабного російського вторгнення понад 5 

мільйонів громадян України  переїхали до країн ЄС, проте велика частина 

залишається в Україні допомагати та волонтерити для спільної перемоги над 

ворогом. 

                                                           
11 Див.:   https://www.facebook.com/dkodua/ 
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Сотні українців та українок покинули свої домівки та були змушені 

переїхати в інші регіони країни, тікаючи від війни та шукаючи прихистку. У 

нових містах вони облаштовують свій побут, шукають роботу та намагаються 

інетрегрувтаись в нові реалії життя. 

 Відтак впродовж 140 днів повномасштабного вторгнення російських 

військ на територію України до базових центрів зайнятості та філій 

Львівського обласного центру зайнятості за допомогою у працевлаштуванні 

звернулося 2,7 тис. внутрішньо переміщених осіб. Більш як третина з них – 

964 особи – отримувала послуги у Львівському міському центрі зайнятості, 

206 осіб – у Червоноградській міській філії ЛОЦЗ,      174 особи – у 

Дрогобицькому  міськрайонному центрі зайнятості.  

 Як повідомляють у відділі організаційно-інформаційної роботи та 

архівної справи львівського обласного центру зайнятості, станом на 13 

липня 2022 року роботу за посередництва служби зайнятості продовжують 

шукати 1 034 безробітних з числа ВПО. З них  73% становлять жінки.  

Щодо професій та фаху серед внутрішньо переміщених осіб, 

переважають різні професії. Тому за професійними групами серед 

переселенців домінують – 58,3% – службовці (законодавці, вищі державні 

службовці, керівники, менеджери, професіонали, фахівці, технічні службовці). 

Представники робітничих професій становлять 33,3% (працівники сфери 

торгівлі та послуг, оператори та складальники устаткування і машин, 

кваліфіковані робітники з інструментом). Решта – 8,4% – особи, що мають 

найпростіші професії або без професії. 

Із часу повномасштабного вторгнення російських військ на українську 

землю спеціалістам обласної служби зайнятості вдалося працевлаштувати 497 

вимушено переміщених осіб. Більшість з них (30%) знайшла місце праці на 

підприємствах переробної галузі, майже 20% – у закладах оптової та 

роздрібної торгівлі.  

Тим, кому пощастило працевлаштуватися за професією становляться, 

наприклад, у транспортній сфері (майже 7%). Окрім того 5,5% 

працевлаштовано за фахом в установи сфери охорони здоров’я, стільки ж – 

на підприємства постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого 

повітря, ще 5% трудяться в агропромисловому комплексі, решта – в інших 

галузях економіки.  

Загалом, вимушено переміщені особи на Львівщині працюють 

продавцями продовольчих та непродовольчих товарів, касирами, швачками, 

водіями транспортних засобів, інженерами, кухарами, барменами, 

охоронниками, медичними сестрами, підсобними робітниками, 

прибиральниками виробничих та службових приміщень тощо. 

На Львівщині, як і в інших регіонах країни, продовжує діяти урядова 

ініціатива, яка передбачає надання працедавцям компенсації витрат з оплати 

праці за працевлаштування вимушено переміщених осіб. 
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*** 

14.07.2022 

ДРОГОБИЦЬКА РАЙОННА ВІЙСЬКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ 

https://drohobych-rda.gov.ua/news/vnutrishno-peremishcheni-osoby-

prodovzhuyut-otrymuvaty-finansovu-dopomohu-vid-birzhi-kryptovalyut-bi.html 

Внутрішньо переміщені особи продовжують отримувати фінансову 

допомогу від біржі криптовалют “Binance” 

На початку червня цього року Дрогобицька районна військова 

адміністрація у співпраці з провідною біржею криптовалют “Binance” та 

благодійною ініціативою «Паляниця» розпочали проєкт, який має на меті 

забезпечити фінансовою допомогою найбільш незахищені верстви людей, а, 

зокрема, внутрішньо переміщених осіб. А також мешканців Дрогобицького 

району, які опинились у складних обставинах життя.  

Фінансова допомога від “Binance” нараховується на криптогаманець. 

Звідти її виводять на банківську карту особи. 

Допомогу вже отримали жінки ВПО із Східницької, Меденицької та 

частково Бориславської ТГ. А зараз розпочався процес  виплати криптовалюти 

для ВПО із Трускавецької ТГ.  Відтак понад 100 внутрішньо переміщених  

українок вже зареєстровано для отримання фінансової допомоги, яку 

планують виплачувати найближчим часом у розмірі 75 доларів за місяць. 

Реєстрували ВПО у тимчасових притулках, де вони зараз мешкають. 

Криптовалюта виплачуватиметься протягом 3 місяців відтак загальна 

сума становить 225 доларів на особу. 

Фінансову підтримку отримують жінки від 18 років, які мешкають у 

колективних притулках району — санаторіях та державних установах.  

Нагадаємо, що понад 500 ВПО з Дрогобицького району 

зареєструвались на отримання фінансової допомоги від провідної біржі 

криптовалют “Binance” у партнерстві благодійної ініціативи «Паляниця». 

 

*** 

14.07.2022 

Офіційний портал Києва 

Київська міська рада 

Київська міська державна адміністрація 
https://kyivcity.gov.ua/news/u_dniprovskomu_rayoni_zapratsyuvav_tsentr_kompleksno

go_konsultuvannya_dlya_vnutrishno_peremischenikh_osib_foto/?fbclid=IwAR0JBE5YYZPb

w2RJuXjPbHJlpLb82m4vLF48j2HaEWknSK47yL96KMjg-H4 

У Дніпровському районі запрацював Центр комплексного 

консультування для внутрішньо переміщених осіб (+фото) 

У Дніпровському районі запрацював Центр комплексного 

консультування для внутрішньо переміщених осіб. Про це повідомила 

заступниця голови КМДА Марина Хонда. 
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«Із 24 лютого у Дніпровському районі зареєстровано майже 14 тисяч 

внутрішньо переміщених осіб, із яких 2 тисячі – діти. А всього за 8 років 

війни в районі зареєструвалися більше 38 тисяч вимушених переселенців. 

Найбільше з Донецької, Луганської областей та Автономної Республіки Крим. 

Для цих людей такі консультативні центри, де працюють фахівці усіх 

потрібних служб, украй необхідні. Можна прийти і отримати консультації з 

усіх питань, що турбують переселенців. Крім того, ми будемо вивчати їхні 

потреби і в разі необхідності додатково запрошуватимемо фахівців з інших 

служб», – зазначила Марина Хонда. 

Центр комплексного консультування розміщено за адресою: вул. 

Остафія Дашкевича, 9 (приміщення бібліотеки). Прийом проводитимуть 

щочетверга з 10:00 до 15:00. 

Зокрема, у центрі можна отримати консультації від фахівців із 

наступних районних служб та організацій: 

Управління соціального захисту населення; 

Управління освіти; 

Центр соціальних служб; 

Пенсійний фонд; 

Центр зайнятості; 

Бюро безоплатної правової допомоги; 

Центр надання адміністративних послуг; 

Товариство Червоного Хреста України. 

Марина Хонда нагадала, що консультативні центри для внутрішньо 

переміщених осіб уже працюють у трьох районах міста: 

у Деснянському районі – вул.Бальзака, 28, «БібліоХаб», прийом 

щочетверга з 10:00 до 17:00: 

у Шевченківському районі – вул.Володимирська, 51-Б, прийом 

щоп’ятниці з 10:00 до 16:00; 

у Солом’янському районі – вул.Волинська, 2, прийом щосереди з 10:00 

до 17:00. 

Загалом у Києві з початку повномасштабного вторгнення рф 

зареєстровано 94 тисячі внутрішньо переміщених осіб. Із них 15 тисяч – 

діти. 

 

*** 

14.07.2022 

Офіційний вебсайт Криворізької міської ради та її виконавчого 

комітету 

https://kr.gov.ua/ua/news/pg/140722696680538_n/ 

Ю.Вілкул: Кривий Ріг об’єднався в єдину команду та допомагає всім, 

хто прибуває у місто з тимчасово окупованих та прифронтових 

територій і кому потрібна допомога 
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Кривий Ріг з початку повномасштабного вторгнення росії вже прийняв 

майже 70 тисяч внутрішньо переміщених осіб з 15 областей України. З них 

понад 53 тисяч офіційно зареєструвалися та отримали відповідний статус у 

Кривому Розі. Всім, хто цього потребував, була надана необхідна підтримка 

та допомога. 

Під час виїзної робочої наради щодо організації роботи з внутрішньо 

переміщеними особами в одному із закладів тимчасового розселення           в.о. 

міського голови, заступник голови Ради оборони міста Юрій Вілкул 
зазначив: 

«Сьогодні поряд з нами живуть люди, які стали біженцями та 

внутрішньо переміщеними особами не за власним бажанням, а через війну 

залишили домівки. За фактом, зараз кожен десятий житель міста – 

переселенець. Це потребує величезної роботи. Наше завдання – підтримати та 

допомогти нашим «новим криворіжцям». Для цього Кривий Ріг об’єднався в 

єдину команду та допомагає всім, хто прибуває з тимчасово окупованих та 

прифронтових територій. У місті побудована та працює ціла система роботи з 

переселенцями. Усім, хто потребує, надається необхідна підтримка та 

допомога з евакуації, розселення, медичної допомоги, харчування, вирішенні 

побутових питань, допомоги у наданні соціальних та адміністративних послуг. 

Кривий Ріг не залишає в біді нікого». 

Також місто допомагає у проведенні евакуації громадян з небезпечних 

місць проживання, надаючи допомогу в транспортному перевезенні людей та 

медичному їх супроводі. Для розміщення переселенців організовано місця для 

проживання прибуваючих. Для цього залучено гуртожитки навчальних 

закладів, школи, дитячі садки, реабілітаційні центри, готелі, установи 

соціальної сфери міста. 

Сьогодні у Кривому Розі майже 45% всіх облікованих переселенців – 

це жителі 79 населених пунктів Херсонської області. Місто продовжує 

створювати всі умови для адаптації, інтеграції внутрішньо переміщених осіб, 

можливість для їх подальшого розвитку, навчання, перенавчання, 

працевлаштування. В умовах війни, органи місцевого самоврядування разом з 

підприємствами, установами, громадськими організаціями, благодійними 

фондами, волонтерами і з активними криворіжцями об’єднались для допомоги 

й підтримки біженців, військових та переселенців. 

«Я приїхав з Мелитополя, деякий час прийшлось пожити в окупації… 

Виявилось - це складно та небезпечно. Згодом переїхав до Запоріжжя, а потім 

перебрався до Кривого Рогу. Тут зустріли з розумінням та співчуттям. Я 

вдячний за небайдужість та розуміння. Зараз шукаю роботу, не можу сидіти 

без діла», - зазначив переселенець Ігор. 

До підтримки та облаштування «нових криворіжців» активно 

підключились благодійні організації міста. Одна з таких «Благодійний фонд 

«Громадське здоров’я», яка працює з благодійною організацією «Клуб 

Майбутнє» вже не перший рік співпрацює з містом. 
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«Я сам з 2014 року був змушений покинути своє рідне місто на 

Донеччині, переїхав до Кривого Рогу. Я розумію, як важко людям, зважитися 

на такий крок, кинути все та поїхати. За підтримки міської влади та військової 

адміністрації, ми організували безпечне місце для прихистку на 24 місця. З 

моменту відкриття вже 22 переселенця скористалися послугами шелтера, 

сьогодні тут проживають 14 жителів Херсонської області, з Зеленодольська та 

інших міст. Велику допомогу нам надав і міжнародний благодійний фонд 

ЮНЕЙДС, який допоміг з новим обладнанням. Житлові кімнати ми обставили 

новими меблями, встановили кондиціонери та душові кабінки. Люди, які до 

нас прибувають відразу ж одержують весь пакет послуг, фахівець, який 

перебуває у нас одразу реєструє та видає довідку ВПО, надається вся 

інформація щодо лікарень та центру зайнятості, консультації надають і 

психолог та юрист. Тобто людина не залишається зі своєю проблемою віч-на-

віч, а ми їй допомагаємо адаптуватися»,- зазначив Олександр Лі, керівник 

благодійного фонду. 

 

*** 

14.07.2022 

Кобеляцька громада 

Полтавська область, Полтавський район 

https://kobelyaky-miskrada.gov.ua/news/31951-informaciia-shhodo-umov-

timcasovogo-perebuvannia-gromadian-ukrayini-u-krayinax-partnerax 

Інформація щодо умов тимчасового перебування громадян України у 

країнах-партнерах 

Мінсоцполітики нагадує громадянам України, які планують або були 

вимушені покинути постійне місце проживання у зв’язку із 

широкомаштабною військовою агресією росії проти України про ,,Дайджест 

від Міністерства соціальної політики України”, на якому розміщено 

інформацію щодо умов тимчасового перебування громадян України у країнах-

партнерах. 

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

України зможуть ознайомитися з офіційною інформацією щодо допомог, які 

надаються країнами, зокрема: 

✅ інформація щодо отримання статусу на території інших держав 

громадянами України; 

✅ питання забезпечення житлом; 

✅ питання забезпечення фінансовою допомогою; 

✅ медичні питання; 

✅ питання освіти; 

✅ питання працевлаштування; 

✅ інформація щодо реєстраційних центрів для переміщених з України 

осіб та інша корисна інформація. 
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В один зручний документ зібрано корисну офіційну інформацію про 

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

планують тимчасово покинути Україну або вже виїхали за кордон. Дані 

постійно перевіряються та оновлюються. 

 

*** 

15.07.2022 

ЛУГАНСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

ОБЛАСНА ВІЙСЬКОВО-ЦИВІЛЬНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

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

ala_norma_za_yakoyu_vpo_navit_bez_pasporta 

Мінреінтеграції: Відсьогодні запрацювала норма, за якою ВПО 

навіть без паспорта отримуватимуть соцпослуги та виплати 

З 15 липня внутрішньо переміщені особи можуть ставати на облік, 

реєструватись та отримувати допомогу від держави навіть без наявності 

паспорта – на підставі довідки від Державної міграційної служби (ДМС) чи 

через застосунок Дія. Запрацювала відповідна урядова постанова, яку 

ініціювало Мінреінтеграції спільно з Мінсоцполітики та ДМС. 

Це значно спростить життя людям, які перемістилися із зон бойових 

дій і втратили документи. Відтепер, щоб зареєструватись на новому місці, 

бути захищеним та отримувати передбачені законом виплати, ВПО можуть 

надати довідку ДМС чи використати електронну версію паспорта – 

єДокумент. 

Довідку про те, що особа звернулась за оформленням паспорта, можна 

отримати в центрах надання адміністративних послуг, територіальних 

органах, підрозділах чи підприємствах ДМС. 

 

*** 

15.07.2022 

ЛУГАНСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

ОБЛАСНА ВІЙСЬКОВО-ЦИВІЛЬНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

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

koristatisya_dopomogoyu_derzhavi_dodano 

Переміщені підприємства можуть скористатися допомогою 

держави – додано електронну форму 

Програмою релокації скористалися близько 30 підприємств 

Луганщини. 

Вони за допомоги держави змогли перемістити потужності, знайти нові 

площі для відновлення діяльності, перевезти колектив або влаштувати на 

роботу переселенців. 

«Але ще залишається багато підприємств, які або не зареєструвалися на 

новому місці, або переїхали, однак не скористалися програмою релокації. 

Вони теж можуть розраховувати на державну підтримку. І отримають її. Бо 
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Міністерство економіки розглядає абсолютно усі заявки. І робить це усього 

протягом декількох днів, – пояснює начальник обласної військової 

адміністрації Сергій Гайдай. – Урядовці ще нікому не відмовили. Існує лише 

черговість перевезення. На швидкість відновлення діяльності впливає також 

наявність чи втрата потужностей». 

Підприємству, що підлягає переміщенню, допомагають у підборі місця 

розташування для потужностей, організують перевезення на нову локацію, 

сприяють в розселенні працівників та пошуку нових співробітників, 

відновленні логістики, закупівлі сировини та пошуку ринків збуту. 

Реєстрація за посиланням:  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSehkUR8pnXwQkQbB7to1Nnb8N7z

H2Sg... 

 

*** 

15.07.2022 

ЛУГАНСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

ОБЛАСНА ВІЙСЬКОВО-ЦИВІЛЬНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

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

enciv_z_rubizhnogo_vzhe_zareiestruvalisya_mayzhe_4 

У гуманітарному штабі для переселенців з Рубіжного вже 

зареєструвалися майже 4 000 осіб, тільки у Дніпрі видано понад 350 

продуктових наборів 

Жителі Рубіжанської міської територіальної громади продовжують 

отримувати гуманітарну допомогу в хабі, розташованому в Дніпрі по          вул. 

Петра Калнишевського, 27к. 

Реєстрацію переселенців та видачу гуманітарної допомоги проводить 

Рубіжанська міська військова адміністрація. 
Наразі зареєстровано близько 2 000 тимчасово переміщених осіб, які 

заповнили анкети на сайті. Ще 1 819 жителів Рубіжанської територіальної 

громади зареєструвались за телефонами. 

Для сімей-переселенців, які мешкають у Дніпрі, вже видано 351 

продуктовий набір. 

Найближчим часом планується організація видачі допомоги по 

населених пунктах Дніпропетровської та інших областей. 

Всі, хто евакуювався з міста або населених пунктів, що входять до 

складу Рубіжанської територіальної громади, можуть отримати допомогу, 

попередньо заповнивши анкету, або звернувшись за телефонами: 

096 527 27 64 

095 033 08 91 

050 043 90 78 

068 282 39 50 

066 033 73 25 
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Нагадуємо, що зателефонувати до Рубіжанської міської військової 

адміністрації також можна за телефоном 093 648 54 80. 

Call-цент приймає дзвінки з 10:00 до 15:00 у робочі дні. 

Адреса електронної пошти для звернень громадян: info@rmva.gov.ua 

 

*** 

15.07.2022 

Львівська обласна військова адміністрація 

https://loda.gov.ua/news/34647 

На Львівщині до 20% мобілізованих – переселенці 

Пресслужба ОДА 

У Львівській області проживає до 300 тисяч офіційно зареєстрованих 

внутрішньо переміщених осіб. Деякі з них уже пішли в армію. 

Львівська область стала одним з регіонів, які від початку 

повномасштабного вторгнення росії в Україну активно приймають тих 

українців, які вимушено покидають свої домівки. І зараз на Львівщину щодня 

прибувають евакуаційні потяги, якими приїжджають близько двох сотень 

людей щодня.  

Як розповів перший заступник начальника Львівської ОВА Андрій 

Годик в інтерв’ю для ABC NEWS, частина людей, які приїжджають, 

залишається, для інших область стає транзитом закордон. Є й ті, хто після 

закінчення активних бойових дій та звільнення територій від російських 

загарбників, повертається додому.  

«Цифра доволі динамічна, вона змінюється кожного тижня залежно від 

активності бойових дій по тих чи інших регіонах. До прикладу, після 

звільнення Київської, Житомирської областей був активний відтік людей, які 

повертались у свої домівки. Натомість зараз збільшилась кількість 

переселенців зі східних та південно-східних терен», – зазначив Андрій Годик.  

Зараз на Львівщині проживає до 300 тисяч офіційно зареєстрованих 

внутрішньо переміщених осіб. Деякі з них уже пішли в армію. 

Частина чоловіків та жінок самостійно заголосились долучитись до лав 

ЗСУ, інші – подали про себе облікові дані і були мобілізовані. 

«Станом на квітень у різних районах області до 20% мобілізованих 

призовників були внутрішньо переміщеними особами», – розповів Андрій 

Годик. 

Він нагадав, що чинне законодавство України передбачає, що при зміні 

місця проживання особа повинна зареєструватися у військовому комісаріаті 

відповідного регіонального центру. Окрім того, в області діє наказ 

начальника Львівської ОВА, який передбачає, що якщо 

військовозобов’язаний з числа ВПО приїхав сюди на тимчасове проживання, 

він повинен упродовж 24 годин стати на військовий облік або, як мінімум, 

подати інформацію про своє перебування на території Львівщини. 
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*** 

15.07.2022 

Львівська обласна військова адміністрація 

https://loda.gov.ua/news/34672 

На Львівщині від початку війни вдалося приготувати 5,4 млн гарячих 

порцій для переселенців 

Управління туризму та курортів 

З лютого в Україні почала працювати організація World Central Kitchen 

(WCK), яка щоденно годує десятки тисяч українців. За цей час вдалося 

приготувати 90 млн гарячих страв та близько двох мільйонів продуктових 

наборів для тимчасово переселених осіб, а також у місцях, де це вкрай 

необхідно. 

Підсумки роботи WCK у партнерстві з Львівською ОВА підбили …      15 

липня, під час брифінгу в Медіацентрі. 

«Для нас їжа - момент позитивного відношення до людей. Ми прагнемо, 

щоб люди відчували нашу підтримку і вкладаємо в це значно більше, ніж 

просто перша чи основна страва. Про себе називаємо теплу порцію – «тарілка 

надії», - зазначила Юлія Стефанюк, керівник програми в Україні WCK. Вона 

зазначила, що сьогодні у команді World Central Kitchen в Україні працює 5 

000 людей. 

Наталя Табака, начальниця управління туризму та курортів 

Львівської ОВА висловила вдячність організації WCK, завдяки якій вдалося 

приготувати левову частку гарячих страв для переселенців на Львівщині. 

 «Станом на сьогодні забезпечено 5, 4 млн порцій. Близько 90% завдяки 

фінансовій підтримці WCK. Хочу подякувати також місцевому бізнесу, який з 

перших днів повномасштабного вторгнення допомагав годувати людей. 

Це близько 50 підприємців, рестораторів, кухарів, які об’єдналися разом 

з місцевими виробниками продуктів, торговими мережами та волонтерами, які 

здійснювали доставку їжі. 

 Львівська область до війни була гостинною територією, яка приймала 

туристів. Сьогодні ми продовжуємо приймати вимушених туристів, які не з 

доброї волі приїхали до нас і будемо робити все аби забезпечити харчуванням 

тих, хто має в цьому потребу», - наголосила Наталя Табака. 

 Вона також додала, що загальна кількість продуктів харчування від 

початку війни, які організувала обласна військова адміністрація у співпраці 

із партнерами для забезпечення ВПО в закладах освіти та санаторіях складає 

близько 250 тонн. 

Повна версія брифінгу за посиланням 

 https://www.youtube.com/watch?v=83jnM6bUny8 

 

*** 

15.07.2022 

Львівська обласна військова адміністрація 
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https://loda.gov.ua/news/34683 

На Львівщині відкрили СпівДіяХаб 

Управління молоді та спорту 

Хаб СпівДія у Львівській області став 24-м на території України. 

… 15 липня, у Львові на базі Палацу Мистецтв відкрили СпівДіяХаб. Це 

– центр, який надаватиме низку послуг жителям області, а також тим, хто 

знайшов прихисток на Львівщині через воєнні дії. 

СпівДія – це волонтерська платформа, яку створили в областях України 

Координаційний штаб Офісу Президента разом з державою, бізнесом, 

органами влади ще 5 березня. Упродовж цього періоду волонтерська 

платформа надає гуманітарну, психологічну допомогу людям, які потерпають 

від війни.  Наступним кроком стало створення в областях на базі молодіжних 

центрів у співпраці з Міністерством молоді та спорту України 

СпівДіяХабів. 
Хаб СпівДія у Львівській області став 24-м на території України. 

В хабі безкоштовно надаватимуть такі послуги: 

              кар’єрного консультування та працевлаштування; 

              надання гуманітарної допомоги цивільному населенню; 

              психологічна підтримка; 

              робота мобільних груп СпівДія заради дітей; 

              підтримка СпівДія шелтерів у регіоні (передбачаються виїзди 

команди СпівДії у громади області). 

«У Львівській області ми функціонуємо з початку війни, але саме 

сьогодні розширили свій спектр діяльності і разом з Палацом мистецтв 

відкриваємо СпівДіяХаб. Цей хаб надаватиме такі послуги як кар’єрне 

консультування, допомога у працевлаштуванні для людей, які переїхали і не 

знають, де зараз знайти роботу. Також це психологічна підтримка, можливість 

для діток від 5 до 12 років пройти психоемоційну програму допомоги», – 

розповіла під час відкриття виконавча директорка благодійного фонду 

«Співдія», голова ради Фонду Президента України з підтримки освіти, 

науки та спорту Ірина Тулякова. 

СпівДіяХаб на Львівщині створили на базі Львівського обласного 

молодіжного центру. Відтак, реалізацією завдань у ньому займатиметься 

молодь. Як розповіла заступниця Міністра молоді та спорту України 

Марина Попатенко, сьогодні в Україні працює 121 молодіжний центр, до 

війни їхня кількість була майже втричі більшою. Спершу молодь на базі 

центрів була залучена до видачі, збору гуманітарної допомоги, наступним 

кроком стала психологічна підтримка. 

«СпівДія діти» – надзвичайно вагома та важлива частина, адже багато 

дітей зараз переживають психоемоційну травму, і ми маємо давати адекватну 

реакцію на це, допомагати. І хто як не молоді люди можуть допомогти дітям»,–  

зазначила Марина Попатенко. 

Послуги центр надаватиме у співпраці з партнерами. Це і волонтери, які 

координуватимуть питання гуманітарної допомоги, там, де потрібна 
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професійна підтримка, до прикладу як робота з дітьми, молодь 

співпрацюватиме з ЮНІСЕФ, з питань праці професійно консультуватимуть 

кар’єрні консультанти. 

СпівДіяХаб працюватиме у форматі 60 на 40. 60% – послуг 

отримуватимуть переселенці, 40% – місцеве населення.  

«Львівщина стала хабом для мільйонів людей, які приїхали сюди, 

тікаючи від війни. Це стало можливим тільки завдяки активній підтримці 

волонтерів, громадських організацій та молоді, яка стала до лав і зробила 

більше ніж 4 млн обідів, зібрала десятки тисяч тонн гуманітарної допомоги. 

Молодь є активною частиною роботи, яку ми ведемо на вокзалі, щоб люди, які 

постраждали, отримали необхідну допомогу. Психологічна підтримка, 

юридична допомога, сприяння у пошуку праці – все це допоможе людям, які 

сюди приїхали, розуміти та відчувати, що вони потрібні суспільству», – 

наголосив начальник Львівської ОВА Максим Козицький. 

СпівДіяХаб розташований у цокольному приміщенні Львівського 

палацу мистецтв, що на Коперника, 17. Людина, яка потребує допомоги, може 

звернутись безпосередньо туди, або ж написати на сторінку Львівського 

обласного молодіжного центру у мережі фейсбук «Я потребую допомоги від 

СпівДіяХабу» і вже молодь, яка там працює, роз’яснить подальші кроки для 

отримання допомоги. 

Також у планах команди організувати серію заходів, які сприятимуть 

інтеграції молоді з числа ВПО, яка проживає на території Львівської області, 

із представниками місцевої молоді. Зокрема, шляхом виїздів у райони 

Львівщини.   

Довідково: 

Платформу СпівДія створили для того, щоб допомагати цивільному 

населенню. Її створили молодь спільно з Офісом Президента України, 

Міністерством молоді та спорту, Міністерством розвитку громад та 

територій, Міністерством охорони здоров’я, Міністерством з питань 

реінтеграції тимчасово окупованих територій, благодійним фондом 

«Повір у себе» за підтримки програми «Мріємо та діємо» Агентства США з 

міжнародного розвитку (USAID) в Україні, що реалізується IREX, Дитячим 

фондом ООН (ЮНІСЕФ) в Україні, Програмою розвитку ООН в Україні, 

Ініціативним центром сприяння та розвитку громадського почину 

«Єднання», Координатором проектів ОБСЄ в Україні, проектом 

Європейського Союзу «EY4Youth – Enterpreneurship and Employment». 

 

*** 

15.07.2022 

Львівська обласна військова адміністрація 

https://loda.gov.ua/news/34640 

На Стрийщині реалізують мрії дітей-переселенців 
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Соціально-благодійний проєкт «Реалізуй мрію дитини» стартував 

майже три роки тому. Ідейником та засновником виступила активістка, 

волонтерка, завідувачка сектору культури Стрийської РДА Ольга Боднар. 

Згодом  до ініціативи долучилася  Молодіжна Рада Стрийщини.  

Спільнота  почала шукати шляхи, благодійників, волонтерів, щоб успішно 

здійснювати дитячі мрії. 

«Світ в якому ми живемо сповнений різноманіттям цікавих  речей.  

Комусь ці речі є доступні, а для когось це – лише мрія. А дитячі мрії – різні, 

усі  вони яскраві та бажані і наповнені бажанням жити. Діти хочуть бути 

щасливими. І велике щастя бачити, як усміхаються діти, бачити їхні справжні 

емоції, відчувати їхню щиру подяку», - розповіла Ольга Боднар. 

Від початку благодійного проєкту втілювали бажання дітей Стрийщини, 

а коли розпочалася повномасштабна війна почали  виконувати мрії дітей із 

числа ВПО.   

«Цей проєкт набув своєї сили саме зараз, коли триває війна. Багато 

дітей, які втекли від жахів війни і зараз перебувають  на Стрийщині, 
потребують як ніколи уваги, теплого слова і дуже хочуть миру, щоб 

якнайшвидше повернутися до своєї рідної домівки  і відчути  домашній 

затишок.  А мріють такі діти про звичайні речі: хтось  про самокат, хтось про 

телефон, а хтось про рюкзак до школи», - поділилась засновниця проєкту. 

Мрії маленьких українців здійснюють як небайдужі мешканці 

Стрийщини, так і гості громади… 

На сьогодні проєкт «Реалізуй мрію дитини» здійснив мрії понад 20 дітей. 

Наразі спільнота шукає можливості втілити мрії ще шістьох діток. 

 «Кожна дитяча радість – це перемога, адже діти - наше майбутнє, цвіт 

нації і  саме в їхніх руках доля нашої країни. І зараз, як ніколи, треба  дарувати 

нашим дітям  прекрасні емоції та відчуття захищеності»,- зазначають 

організатори. 

 

 

*** 

15.07.2022 

Чернівецька обласна військова адміністрація 

https://bukoda.gov.ua/news/na-bukovyni-obhovoryly-skhemu-

pereselennia-vymushenykh-pereselentsiv 

На Буковині обговорили схему розміщення вимушених переселенців 

опубліковано 15 липня 2022 року о 15:25 

Переселенців, котрі нині мешкають у закладах освіти, планують до      1 

вересня переселити у інші місця компактного проживання. Схему розміщення 

внутрішньо переміщених осіб із головами громад краю обговорила 

заступниця начальника Чернівецької обласної військової адміністрації 

Ірина Ісопенко. 
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«Наразі на Буковині перебуває близько 80 тисяч внутрішньо 

переміщених осіб. Понад 3000 з них проживає у закладах обласного 

підпорядкування. Ми готуємося до нового навчального року, тож наше спільне 

завдання – перемістити ВПО та забезпечити їм належні умови проживання», – 

зазначила Ірина Ісопенко. 

Під час консультацій з головами громад говорили про кількість 

вимушених переселенців у кожному куточку краю та вимоги до прихистків 

для них. Ішлося, зокрема, про те, що у нових тимчасових помешканнях для 

ВПО повинні бути всі необхідні умови для комфортного проживання. 

Обов’язковим також є наявність укриттів. Крім того, будівлі мають бути готові 

до нового опалювального сезону. 

Під час зустрічі також обговорили розгортання резервних місць для 

внутрішньо переміщених осіб. 

 

*** 

15.07.2022  

Івано-Франківський обласний центр зайнятості 

https://ifr.dcz.gov.ua/novyna/kompensaciyu-vytrat-na-oplatu-praci-za-

pracevlashtuvannya-vnutrishno-peremishchenyh-osib 

Компенсацію витрат на оплату праці за працевлаштування 

внутрішньо переміщених осіб отримали 185 роботодавців 

Від початку повномасштабного вторгнення російських військ на 

територію України (з 24.02.2022) до Івано-Франківської обласної служби 

зайнятості звернулися 3042 внутрішньо переміщені особи, з них 

забезпечено роботою 339 громадян. 

Станом на 15 липня 2022 року компенсацію витрат на оплату праці за 

працевлаштування внутрішньо переміщених осіб отримали 185 роботодавців 

за працевлаштування 308 внутрішньо переміщених осіб. 

 

Більш детальну інструкцію з отримання компенсації витрат 

роботодавцю на оплату праці за працевлаштування ВПО можна отримати тут: 

https://cutt.ly/tLm6svy. 
Якщо ви потребуєте допомоги у вирішенні питань, пов’язаних зі сферою 

зайнятості, звертайтеся до найближчого центру зайнятості чи філії за місцем 

вашого перебування (контакти – http://surl.li/cbiiq). 

Крім того, пропонуємо доєднатися до чат-боту на телеграм-каналі 

Державної служби зайнятості @DCZWorkNowBbot. 

 

*** 

15.07.2022 

Черкаська районна державна адміністрація 
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https://cherkassyrda.gov.ua/cherkaskyj-rajon/gumanitarna-

dopomoga/2022/07/15/dopomoga-dlya-vpo-vid-cherkaskoyi-oblasnoyi-

organizatsiyi-tovarystva-chervonogo-hresta-ukrayiny/ 

Переселенці отримають допомогу від Черкаської обласної організації 

Товариства Червоного Хреста України 

Країна-терорист нищить цивільні об’єкти, убиває наших громадян. Ми 

ж на своєму гуманному фронті намагаємося допомогти тим, хто цього 

потребує. 

Черкаська обласна організація Товариства Червоного Хреста 

України намагається охопити допомогою внутрішньо-переміщених осіб, 

яких прихистила Черкащина. 

Наразі два осередки організації здійснюють діяльність у Черкасах. 

Спільними зусиллями вдалося започаткувати діяльність третього осередку – у 

Смілі. 

Волонтери організації доставили допомогу для потреб переселенців, які 

проживають у місті Сміла. Це продуктові набори та миючі засоби орієнтовно 

для 200 родин. 

Наразі кількість ВПО у Черкаському районі – 57394 осіб, зокрема, у 

Черкасах – 22935, у Смілі – 5440. 

Тому будь яка допомога надзвичайно потрібна. 

“Дякую команді «Товариства Червоного Хреста» в особі Валерія 

Безбородого та координаторки товариства в області Юлії Холодній, 

сподіваюсь на подальшу співпрацю і розширення проекту для інших громад 

району”, зазначила голова Черкаської РВА Валерія Бандурко. 

 

ОГЛЯД ПУБЛІКАЦІЙ ЗМІ 

Центральні 
 

11.07.2022 

СЕГОДНЯ.ua 

https://economics.segodnya.ua/economics/finance/eshche-bolshe-

ukraincev-budut-poluchat-vyplaty-vpl-kto-popal-v-spisok-1630072.html 

Еще больше украинцев будет получать выплаты ВПЛ – кто попал в 

список 

В Украине снова обновили перечень громад, переселенцы из которых 

могут получить от государства помощь на проживание в размере 2000 грн в 

месяц и 3000 грн в месяц для детей и лиц с инвалидностью. 

Актуальный список12 показало Министерство по реинтеграции 

оккупированных территорий. 

                                                           
12 Див.:   https://www.minre.gov.ua/sites/default/files/field/docs/dodatok_do_nakazu_147.pdf 
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Итак, кроме предыдущих 310 громад в перечень добавили Шосткинскую 

городскую объединенную территориальную громаду Шосткинского района 

Сумской области. 

Это значит, что жители 38 населенных пунктов, входящие в эту громаду, 

могут получать государственную помощь для ВПЛ. 

В целом в перечне значится 311 громад из девяти областей Украины, а 

именно: 

Донецкой (66 громад); 

Харьковской (51); 

Днепропетровской (7); 

Луганской (37); 

Запорожской (53); 

Херсонской (49); 

Николаевской (24); 

Сумской (19); 

Черниговской (5). 

Помощь внутренне перемещенным лицам 

Кроме выплат от государства, переселенцы в Украине могут получить 

выплаты от одной из самых больших мировых криптобирж Binance13, 

которая выделила на это 1,2 млн долларов. 

Для того чтобы принять участие в программе помощи, нужно пройти 

верификацию в одном из фондов: Rotary Club Kyiv International, "Паляница" 

и iSans, а подать заявку на финансирование – по адресу: 

standwithukraine@isans.org. 
Если вашу заявку одобрят, выплаты будут поступать в течение 3 месяцев 

на криптокошелек, а затем их можно вывести на банковскую карту (75 

долларов ежемесячно). 

Однако круг лиц ограничен: получателями помощи могут быть не 

любые ВПЛ, а только женщины старше 18 лет, которые находятся в приютах 

в Киевской и Львовской областях… 

 

*** 

11.07.2022 

Факти ICTV 

https://fakty.com.ua/ua/ukraine/suspilstvo/20220711-vyplaty-dlya-vpo-chy-

chekaty-ukrayinczyam-na-zminy-z-1-lypnya/ 

Виплати для ВПО: чи чекати українцям на зміни з 1 липня 

В Україні продовжують діяти виплати для внутрішньо переміщених 

осіб (ВПО). Тобто українці, які вимушені були покинути домівки через війну, 

у липні продовжать отримувати державну допомогу. 

                                                           
13 Див.:   https://economics.segodnya.ua/economics/finance/ukrainskim-vpl-naznachili-novyy-vid-pomoshchi-kto-
mozhet-poluchit-dengi-1626178.html 
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Чи відбулися зміни для ВПО та хто зможе отримати грошову допомогу 

у липні 2022 року – дізнавалися Факти ICTV. 

Яка допомога передбачена ВПО 

Ще у березні 2022 року Міністерство економіки повідомило, що для 

підтримки внутрішньо переміщених осіб на території України передбачена 

щомісячна допомога від держави. 

Грошові виплати передбачають: 

2 тис. грн для осіб старше 18 років; 

3 тис. грн для дітей та осіб з інвалідністю. 

Ці виплати здійснюють щомісячно. Отримують їх особи, які мають 

офіційний статус ВПО. 

Які зміни чекають з 1 липня 

За березень та квітень 2022 року виплати мали отримати усі 

внутрішньо переміщені українці. Проте з травня правила змінились, було 

обмежено категорії ВПО, які отримуватимуть виплати. Ці зміни продовжать 

діяти і у липні. 

Нових змін для ВПО з 1 липня чекати не варто. 

Ще у травні було визначено конкретний перелік громад та категорії 

осіб, які продовжують отримувати допомогу. Отож, у липні отримати 2-3 тис. 

грн зможуть: 

Громадяни, переміщені з території, де ведуться активні бойові дії. 

Внутрішньо переміщені особи, які мають зруйноване чи пошкоджене 

житло. 

До речі, внутрішньо переміщені особи, які повернулися додому (і в 

кого не пошкоджене житло), виплати не отримуватимуть.  

Мешканці яких громад отримають допомогу 

У червні Мінреінтеграції оновило перелік громад, мешканці яких зі 

статусом ВПО зможуть отримувати відповідні соціальні виплати. 

До оновленого переліку входять громади у восьми областях: 

Дніпропетровська – 7 громад; 

Донецька – 66 громад; 

Запорізька – 51 громада; 

Луганська – 37 громад; 

Миколаївська – 23 громади; 

Харківська – 51 громада; 

Херсонська – 49 громад; 

Сумська – 15 громад. 

Тому всі ВПО, які перемістилися з цих громад, гарантовано отримають 

щомісячну грошову допомогу від держави на проживання. 

Коли чекати нарахувань 

Перерахування бюджетних коштів ВПО здійснюється Мінсоцполітики 

АТ Ощадбанк щомісяця до третього, 13 і 23 числа на підставі реєстру 

внутрішньо переміщених осіб для виплати допомоги. 
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Мінсоцполітики займається формуванням та опрацюванням реєстрів, а 

потім надсилає державні виплати по банках. 

Банки відповідно перераховують своїм клієнтам ВПО. 

 

*** 

11.07.2022 

УНН 

https://www.unn.com.ua/uk/news/1985185-mkhp-zabezpechiv-vpo-

kartopleyu-ta-gumdopomogoyu-iz-polschi 

МХП забезпечив ВПО картоплею та гумдопомогою із Польщі 

Ірина Макаренко 

Благодійний фонд «МХП-Громаді» спільно з польським фондом 

розвитку регіонів «Fundacja Rozwoju Regionоw» завезли в Україну понад 350 

тонн картоплі і 90 тонн гуманітарної допомоги. Про це повідомляє14 прес-

служба ТОВ «Захід-Агро МХП», передає УНН. 

Деталі 

Співробітництво між українським та польським фондом було 

налагоджено у березні цього року. 

«Завдяки близькості до кордону та активності менеджерів, партнерство 

було започатковане саме на базі Львівської області, а згодом масштабувалась 

й у інші регіони України», - йдеться у повідомленні. 

Шість автомобілів (90 тонн вантажу) з продуктами харчування, 

товарами гігієни і медичними препаратами були доставленні у ті регіони, які 

найбільше постраждали від війни. А також малозабезпеченим і соціально 

незахищеним категоріям людей по всій Україні. 

«Такими передачами гуманітарних вантажів «Fundacja Rozwoju 

Regionow» організувала своєрідний «Міст Надії», який допомагав тисячам 

українців у різних куточках відчувати себе не кинутими напризволяще, адже 

саме для них збирались і доставлялись вантажі з усього світу. Доставку усіх 

вантажів в Україну оплатив Фонд «МХП-Громаді», - йдеться у повідомленні. 

Також, у «Захід-Агро МХП» відзначили внесок «Польської федерації 

картоплі», яка виділила понад 350 тонн картоплі як посадкового матеріалу 

для внутрішньо переміщених осіб, так і безпосередньо для споживання. 

Склад для зберігання картоплі й іншої гуманітарної допомоги забезпечило 

ТОВ «Захід-Агро МХП». 
“Також картопля була завезена у громади, де здійснює свою 

господарську діяльність «Захід-Агро МХП». А саме: Жовківську, Рудківську, 

Меденицьку, Калинівську, Золочівську, Городоцьку, Перемишлянську і 

Поморянську громади Львівщини та Рогатинську громаду на Івано-

Франківщині. 
                                                           
14 Див.:   
https://www.facebook.com/ZahidAgroMHP/posts/pfbid0CMQWRHYsT7JQ2Y9QSwU4aTfVz6EEkXnQU2wX9uD6Gk
V8cN2JBwjsLdahTMZnMwSel 
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І знову ж таки транспорт для розвезення «бараболі» виділило «Захід-

Агро». Зараз картопля уже квітне і за місяць можна буде збирати врожай, тож 

продовольча безпека ВПО гарантована», - розповіли у компанії. 

Окремо у «Захід-Агро МХП» подякували керівнику польського фонду 

розвитку регіонів Рафалю Томалі за небайдужість і допомогу українцям. 

«Сподіваємось, що вона буде продовжена і надалі», - підкреслила 

менеджерка соціальних проєктів «Захід-Агро МХП» Іра Тимкович. 

Додамо 

З початку війни благодійна організація «СпівДія» спільно з 

благодійний фондом «МХП-Громаді» доставили близько 300 тонн 

гуманітарної допомоги з країн Європи. 

Довідка 

МХП — провідний виробник курячого м’яса в Україні з найбільшою 

часткою ринку і високою впізнаваністю бренду своїх продуктів (“Наша Ряба”). 

Засновник компанії — Юрій Косюк. 

*** 

11.07.2022 

Новий канал 

https://novy.tv/ua/g-space/layfhaki/2022/07/11/yak-oformyty-vpo-u-

dodatku-diya-pokrokova-instrukcziya-ta-sluzhba-pidtrymky/ 

Як оформити ВПО у додатку Дія: Покрокова інструкція та служба 

підтримки 

Багато українців, які подали заявку на отримання статусу ВПО через 

Дію ще в квітні, до цього часу не отримали виплати. Більше того – протягом 

майже всього травня послуга «Оформлення стутусу ВПО» зникла з додатку, 

але днями з‘явилась знову. Як перевірити, чи зберіглась ваша заявка та умови 

отримання виплат для ВПО, читайте в матеріалі.  

Щоб перевірити, який статус вашої заявку на отримання статусу ВПО та 

виплат, потрібно оновити додаток «Дія» та зайти у розділ «Послуги». Там 

обрати «Оформлення допомоги для ВПО», і ви побачите статус вашої заяви. 

До сих пір у багатьох статус «В обробці», і це означає, що заява подана 

і виплати ви отримаєте. Точних дат, коли всі виплати опиняться на картках, 

наразі немає. 

А щоб ви перевірили, чи правильно все оформили, або могли легко 

подати заявку на отримання статусу ВПО, якщо не робили цього раніше, ми 

зібрали офіційні відповіді від «ДІЯ» на найпопулярніші питання.  

Які умови для оформлення допомоги для ВПО у Дії?  

Якщо вам довелося покинути домівку через воєнні дії, можете отримати 

довідку переселенця та виплату 2000 грн. на карту єПідтримка щомісяця.  

Коли ви отримаєте кошти?  

Якщо ви оформили статус ВПО, ваша заявка відправляється для 

очікування на виплату.  Строк зарахування коштів залежить від того, коли 

Ощадбанк за поданням Мінсоцполітики перерахує кошти у ваш банк. Щойно 
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це відбудеться, кошти будуть зараховані на рахунок, який ви вказали під час 

подачі заяви. Чекайте повідомлення від банку про зарахування коштів на карту 

єПідтримка. 

Як отримати через Дію дорослому допомогу ВПО?  

1.Перейдіть в розділ Послуги та оберіть Статус ВПО. 

2.Введіть поточне місце перебування.  

3.Підтвердьте геолокацію (перевірте, аби вона була увімкнена на 

вашому пристрої).  

4.Оберіть банківський рахунок (перевірте, аби він був відкритий).  

5.Оберіть необхідну допомогу.  

6.Залиште контактні дані.  

Після чого слід очікувати призначення статусу ВПО. 

Чи можливо оформити виплати через Дію, якщо ви вже отримали 

статус ВПО?  

Якщо ви вже отримали статус ВПО та перебуваєте на обліку, то в 

такому випадку допомога буде змінена автоматично. Кошти будуть 

зараховуватися на вже існуючий соціальний рахунок. Якщо у вас виникнуть 

додаткові питання, радимо звернутися до органів соціального захисту 

населення. 

Чи можете ви отримали виплати для ВПО, якщо заходитесь за 

кордоном?  

Ні. Для того, щоб оформити послугу потрібно знаходитися в Україні. 

Оскільки, це є один із кроків підтвердження умов для отримання допомоги. 

Тож громадяни, які виїхали за кордон, не можуть подати заяву на отримання 

статусу ВПО. Послуга доступна до кінця воєнного стану. 

 

***         

11.07.2022 

The Village Україна 

https://www.the-village.com.ua/village/city/asking-question/328029-

vidpovidaemo-na-13-golovnih-zapitan-pro-status-vpo-v-ukrayini  

Відповідаємо на 13 головних запитань про статус ВПО в Україні 

Хто може зареєструватися як переселенець, де отримати довідку та 

що це дає 

В Україні понад 8 мільйонів внутрішніх переселенців – це останні дані 

Міжнародної організації з міграції (МОМ). Люди, що переїхали з територій, 

які зачепила війна чи які вважаються небезпечними, можуть отримати статус 

внутрішньо переміщеної особи (ВПО). Відповідаємо на головні запитання 

про статус переселенця – чи обовʼязково його оформлювати та де це зробити, 

кому платять допомогу, що з роботою, медичною допомогою та дитячими 

садками на новому місці. 

У чому різниця між біженцем і ВПО? 

https://www.the-village.com.ua/village/city/asking-question/328029-vidpovidaemo-na-13-golovnih-zapitan-pro-status-vpo-v-ukrayini
https://www.the-village.com.ua/village/city/asking-question/328029-vidpovidaemo-na-13-golovnih-zapitan-pro-status-vpo-v-ukrayini
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ВПО розшифровується як «внутрішньо переміщена особа». Це люди, 

які залишили своє місце проживання, тікаючи від збройного конфлікту, 

окупації, насильства, техногенних катастроф чи стихійних лих, і 

перемістилися в інше місце на території України. Біженці – це люди, що 

шукають прихистку за кордоном та отримали відповідний юридичний статус. 

В Україні біженцями називатимуть іноземців, що приїхали з інших країн 

шукати захисту тут. 

Чи обовʼязково отримувати статус ВПО, якщо ти переїхав до 

іншого міста? 

Ні, це не обовʼязково. Отримання довідки переселенця є правом, а не 

обовʼязком українців. Однак без цього статусу ви не зможете15, наприклад, 

відкрити рахунок у банку, відновити паспорт чи вклеїти туди фото, отримати 

пенсії й інші соціальні виплати, отримувати послуги в сервісних центрах МВС, 

зараховувати дітей до шкіл або садочків, відкривати бізнес і платити податки 

на новому місці. 

Хто може оформити статус ВПО? 

Статус ВПО можуть отримати українці, які до 24 лютого жили16 в 

Києві чи 13 областях (Волинська, Донецька, Дніпропетровська, Житомирська, 

Запорізька, Київська, Луганська, Миколаївська, Одеська, Сумська, Харківська, 

Херсонська та Чернігівська). Якщо ж прописка була в іншій області, то 

необхідно буде надати документи, що підтверджують проживання саме в цих 

регіонах. 

Право на довідку переселенця мають також українці, які вимушені були 

переїхати в межах одного населеного пункту з вище зазначених регіонів, 

зазначають17 правозахисники. 

Де отримати довідку переселенця? 

Отримати довідку переселенця можна онлайн або особисто: 

Щоб отримати онлайн, треба подати заявку через «Дію». 

Особисто можна звернутися до Центру надання адміністративних 

послуг (ЦНАПу), виконавчого органу місцевої ради або департаменту 

соціального захисту населення місцевої держадміністрації. 

Отримати довідку в «Дії» 

Оновити застосунок (у старій версії такої функції немає). 

Перейти в розділ «Послуги» – «Отримати статус ВПО» – і подати 

заявку. 

Указати такі дані: 

поточне місце перебування (підтвердити за допомогою геолокації); 

дані про дітей, що перебувають із вами; 

потреби на місці перебування (у медичному обслуговуванні, освіті або 

гуманітарній допомозі тощо). 
                                                           
15 Див.:   https://www.minre.gov.ua/news/yak-vnutrishno-peremishcheni-osoby-mozhut-oderzhaty-dovidku-
cherez-diyu-pokrokova-instrukciya 
16 Див.:   https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/204-2022-%D1%80#Text 
17 Див.:   https://www.facebook.com/photo.php?fbid=396010242531321&set=pb.100063670455941.-
2207520000..&type=3 
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Якщо ви бажаєте отримувати грошову допомогу від держави, то 

натисніть «Хочу отримувати допомогу» та введіть дані картки «єПідтримка». 

Якщо у вас немає такої картки, то заздалегідь оформіть її в банку-партнері 

програми (Monobank, «ПриватБанк»», «Ощадбанк», «А-банк», «Альфа-банк», 

«Укргазбанк»). 

Протягом кількох днів довідка ВПО має зʼявитися в «Дії», а після 

опрацювання інформації на картку «єПідтримки» перерахують кошти. 

Правозахисники зазначають, що оформити довідку в «Дії» можна лише 

за умови, що ви: 

маєте ідентифікаційний код та електронний документ (ID-картку або 

закордонний паспорт) у застосунку; 

раніше не були зареєстровані як переселенець 

перебуваєте на території України. 

Не вийде оформити довідку через «Дію»: 

на дитину, якщо її свідоцтво про народження завчасно не було додано в 

застосунок (треба спочатку додати документ у застосунок, а потім подавати 

відповідну заяву); 

на недієздатну особу; 

якщо попереднє місце проживання не збігається з пропискою, а сама 

прописка в області, де не велися бойові дії; 

якщо ви перемістилися в межах одного населеного пункту. 

Як отримати довідку особисто 

Для цього треба звернутися до найближчого Центру надання 

адміністративних послуг, органу соцзахисту населення (того району, де ви 

оселилися) або представників місцевої влади та написати заяву. 

Наприклад, контакти ЦНАПів у Києві можна знайти тут18, управлінь 

праці та соціального захисту населення – тут19 

ЯКІ ДОКУМЕНТИ ВЗЯТИ ІЗ СОБОЮ 

Точний перелік документів Мінреінтеграції радить уточнити в органі, 

до якого збираєтеся. 

Головні документи – це паспорт, ідентифікаційний код. Якщо в паспорті 

немає даних про прописку в одному з тих регіонів, жителі яких мають право 

на статус ВПО, також візьміть із собою будь-який документ, який 

підтверджує, що ви там проживали: військовий квиток, трудову книжку, право 

власності на майно тощо. 

Якщо ви хочете отримати статус ВПО для дитини, то потрібне її 

свідоцтво про народження. З 14 років звертатися за довідкою вже треба 

особисто. 

Якщо як ВПО переїжджаєш із місця на місце, чи треба щоразу 

оновлювати реєстрацію? 

                                                           
18 Див.:    https://kyivcnap.gov.ua/OneStopShops 
19 Див.:   https://www.the-village.com.ua/village/city/city-news/325081-cherez-povnomasshtabnu-viynu-v-kievi-
dodalosya-mayzhe-10-tisyach-pereselentsiv 
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Так, у разі переїзду на нову адресу переселенці зобовʼязані протягом 10 

днів звернутися до органу соціального захисту населення, щоб оновити 

інформацію в довідці переселенця. 

Якщо ВПО повертаються до свого покинутого житла, то також мають 

повідомити органу соціального захисту населення за місцем отримання 

довідки – не пізніше як за три дні до дня від’їзду. 

Що дає статус ВПО? 

ПО-ПЕРШЕ, переселенці можуть20 претендувати на щомісячну 

грошову допомогу на проживання: 

3000 гривень – на кожну особу з інвалідністю чи дитину; 

2000 гривень – на кожного іншого члена сім’ї. 

Допомогу призначають незалежно від того, чи працевлаштовані 

повнолітні члени сім’ї, чи є у власності родини будь-які доходи, депозити, 

рухоме або нерухоме майно. 

Але допомогу платять не всім переселенцям, а лише тим: 

які перемістилися з населених пунктів, що розташовані в районі бойових 

дій, окупації чи оточенні; 

чиє житло зруйноване та які подали заявку на відшкодування. 

Перелік громад, що в зоні бойових дій, окупації чи оточенні, постійно 

оновлюється. Станом на 27 червня до нього входять населені пункти восьми 

областей. Перевірити, який статус має та чи інша громада, можна на цій мапі21. 

ПО-ДРУГЕ, статус ВПО дає22 додаткові права та гарантії: 

право на першочергове зарахування дітей до дитячих садочків; 

безоплатне харчування дітей у садочках і школах; 

безоплатне проживання в гуртожитках і соціальну стипендію для 

студентів-ВПО, які навчаються на бюджеті; 

оформлення субсидій у спрощеному порядку. 

Чи потрібно ставати на військовий облік? 

Усі призовники та військовозобовʼязані, які змінюють місце 

проживання, зобовʼязані за три дні до виїзду знятися з військового обліку на 

старому місці та протягом семи днів стати на облік на новому місці. 

Переселенці не є винятком. Для того, щоб стати на облік, треба особисто 

прийти до військкоматів. Детальніше про те, які документи треба взяти із 

собою, тут23. Якщо ж якісь із документів втрачені, потрібно24 надати довідку 

переселенця. 

Як влаштувати дитину до дитячого садка на новому місці? 

                                                           
20 Див.:   https://minre.gov.ua/news/dopomoga-vid-derzhavy-dlya-vpo-hto-ta-yak-otrymuvatyme-vyplatu-z-
travnya 
21 Див.:   https://map.edopomoga.gov.ua/ 
22 Див.:   https://www.facebook.com/photo.php?fbid=387229283409417&set=pb.100063670455941.-
2207520000..&type=3 
23 Див.:   https://guide.diia.gov.ua/view/vziattia-na-viiskovyi-oblik-viiskovozoboviazanykh-ef8a9379-8258-4a4a-
b04d-a7b9265a5286 
24 Див.:   https://acmc.ua/vijskovyj-oblik-dlya-pereselencziv-detali/ 
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Внутрішньо переміщені особи можуть зарахувати дітей до дитячих 

садочків на новому місці. Для цього необхідно подати до закладу заяву про 

зарахування дитини, копію свідоцтва про народження та медичну довідку з 

місцевої поліклініки. Міністерство освіти ще в березні звернулося25 до 

обласних департаментів освіти, щоб їхні керівники сприяли зарахуванню 

дітей переселенців у місцеві садочки. 

Чи отримують якусь компенсацію люди, які поселили в себе ВПО? 

Українці, які надали прихисток переселенцям, мають право26 на 

отримання щомісячної компенсації від держави в розмірі 450 гривень за 

людину, якщо вони: 

безоплатно розмістили в себе ВПО, які переїхали з 24 лютого; 

не мають заборгованості за комунальні послуги; 

не є членами сім’ї людей, яких прихистили (батьками, дітьми, 

подружжям). 

Заяву для отримання компенсації потрібно подати до місцевого 

виконкому в письмовій або електронній формі (на електронну адресу). 

Детальніше про те, як отримати компенсацію, тут27. 

Чи потрібно переукладати декларацію із сімейним лікарем на новому 

місці? 

Ні, це необовʼязково. Ваш сімейний лікар може і дистанційно надати вам 

консультацію, відкрити лікарняний, виписати рецепт чи електронне 

направлення до вузького спеціаліста. З цим направленням ви можете 

записатися до спеціалізованих лікарів у будь-якому закладі, який уклав 

договір із Нацслужбою здоровʼя. Знайти потрібного спеціаліста в новому місці 

можна, зателефонувавши до контакт-центру НСЗУ за номером 1677. 

Якщо ж ви втратили звʼязок із сімейним лікарем, але маєте зробити 

планове щеплення чи отримати екстрену медичну допомогу, то можете 

звернутися до будь-якої лікарні. Там не мають права вимагати у вас 

декларацію. 

А тут ми детальніше пояснювали28, як отримати медичну допомогу та 

ліки на новому місці. 

Чи якось допомагає держава з пошуком роботи? 

Держава допомагає ВПО, як і решті безробітних – пропонує стати на 

облік у Центрі зайнятості. Знайти найближчий центр можна на цій мапі. 

Там офіційно зареєстрованим безробітним пропонуватимуть вакансії, які 

відповідають їхнім умінням і кваліфікації. Також для пошуку вакансій 

                                                           
Див.:   https://mon.gov.ua/ua/news/rozyasnennya-mon-zarahuvannya-ditej-doshkilnogo-viku-vnutrishno-
peremishenih-osib-do-zakladiv-osviti25  
26 Див.:   https://www.minre.gov.ua/news/yak-otrymaty-kompensaciyu-za-rozmishchennya-vnutrishno-
peremishchenyh-osib 
27 Див.:   https://www.facebook.com/photo.php?fbid=402376871894658&set=pb.100063670455941.-
2207520000..&type=3 
28 Див.:   https://www.the-village.com.ua/village/knowledge/health-knowledge/327155-yak-otrimati-medichnu-
dopomogu-ta-liki-yakscho-vi-pereyihali-v-inshe-misto 
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створили Telegram-канал «Робота зараз: Державна служба зайнятості»29. 

Поки роботу не знайдуть, безробітні можуть отримувати грошову допомогу. 

Переселенці можуть30 оформити статус безробітного та допомогу з 

безробіття за спрощеною процедурою через «Дію». 

Зазначимо, що офіційно зареєстрованих безробітних в Україні, які не 

знайдуть роботу протягом 30 днів, залучатимуть31 до «суспільно корисних 

робіт» – розбору завалів, будівництва захисних споруд, ремонтних чи 

сільськогосподарських робіт. За це платитимуть мінімальну зарплату. Від 

суспільно корисних робіт звільняються32 жінки з дітьми до трьох років і 

вагітні, якщо робота може негативно вплинути на їхнє здоровʼя. 

Чи є якісь пільги для бізнесу, що бере на роботу ВПО? 

Так, бізнес може протягом двох місяців отримувати по 6500 гривень за 

кожного офіційно зареєстрованого переселенця, влаштованого на роботу. 

На компенсації можуть розраховувати роботодавці, які: 

є платниками єдиного внеску на загальнообов’язкове державне 

соціальне страхування; 

подали податкову звітність за 2021 рік; 

не є бюджетними установами; 

працевлаштували переселенця на умовах трудового договору 

(контракту), гіг-контракту, зокрема, умовами якого передбачено виплату 

зарплати не менше мінімальної (наразі це 6500 гривень). 

Матеріал створено у партнерстві з програмою СИЛА33 (Єднання через 

спільні дії молоді), що працює над інтеграцією внутрішньо переміщеної 

молоді в Україні і забезпеченням найбільш комфортних умов для них 

 

*** 

12.07.2022 

Юридична газета 

https://yur-gazeta.com/golovna/pavla-kozireva-priznacheno-

upovnovazhenim-z-pitan-vpo.html 

Павла Козирєва призначено Уповноваженим з питань ВПО 

Пресслужба Мінреінтеграції 

На засіданні Уряду 7 липня призначено34 Уповноваженого з питань 

внутрішньо переміщених осіб. Ним став Павло Козирєв, який з початку 

лютого 2022 року обіймав посаду заступника Міністра з питань 

реінтеграції тимчасово окупованих територій України. Тепер Козирєв 

                                                           
29 Див.:   https://t.me/worknowdcz 
30 Див.:   https://diia.gov.ua/services/otrimannya-statusu-bezrobitnogo 
31 Див.:   https://www.the-village.com.ua/village/city/city-news/327299-ofitsiynih-bezrobitnih-v-ukrayini-
zaluchatimut-do-rozboru-zavaliv-ta-budivnitstva 
32 Див.:   
https://www.facebook.com/IDP.legal.aid/posts/pfbid0y4ve64oDAvzVGLvPDZjrPox9JjLWHpPDj4JNCM9vekuv8pafS
VdFr65ZvVw4wpiJl 
33 Див.:   https://www.facebook.com/CYLA.Program 
34 Див.:   https://www.kmu.gov.ua/news/minreintehratsii-pavla-kozyrieva-pryznacheno-upovnovazhenym-z-pytan-
vpo 
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суміщатиме посади заступника Міністра та Уповноваженого з питань 

ВПО. 

До Мінреінтеграції Павло Козирєв був мером міста Українка Київської 

області, працював на керівних посадах в регіональних податкових органах, а 

також керівником Асоціації малих міст України. 

До мандату Уповноваженого з питань ВПО відноситься захист прав 

ВПО, а також формування і реалізація державної політики щодо 

внутрішнього переміщення. 

 

*** 

14.07.2022 

Голос України 

http://www.golos.com.ua/news/165314 

Луганщина: Переселенці з Кремінної відзначали річницю заснування 

міста 

Іван ТЕРЕЩЕНКО 

Переселенці з Кремінної Луганської області, які оселилися у Рівному, 

відзначили річницю заснування рідного міста. 

Відправною точкою заснування Кремінної вважають 1679 рік. Саме тоді 

на берегах річки Красної кріпаки-втікачі з Правобережної України заснували 

слободу, у якій 1688 року розмістилася одна із сотень Ізюмського слобідського 

полку. Статусу міста Кремінна набула 1938-го. 

Сотні кремінян, які через російське збройне вторгнення й окупацію 

Луганщини змушені були евакуюватися до різних регіонів, привітали рідне 

місто через Інтернет. Люди розміщували у мережі фотографії зі знайомими з 

дитинства краєвидами та долучалися до флешмобу "Кремінна -- в моєму серці 

одна!". 

"Кремінна -- це Україна!" -- про це нагадували у своїх зворушливих 

фотоспогадах про місто дописувачі стрічки новин у соціальних мережах. 

У тимчасово переміщеній до міста Рівного Кремінській міській 

військовій адміністрації відбулися урочистості на честь річниці та з нагоди 

вручення документів про завершення навчання випускникам 9-х та 11-х 

класів. Учні з Луганщини, які живуть у Рівному та сусідніх регіонах, отримали 

документи про завершення середньої базової та середньої повної освіти. 

Кремінян з визначною датою привітала членкиня Національної спілки 

письменників України, голова обласної спілки Ганна Гайворонська. 

Присутні провели екскурс в історичне минуле Кремінної, назвали 

чимало культурних, спортивних візитівок цього міста та його цінностей. 

Лунали імена видатних діячів, які народилися у Кремінній, та людей, які 

прославили Луганщину в сучасних умовах. 

 

*** 
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*** 

14.07.2022 

LB.ua 

https://lb.ua/society/2022/07/14/523130_u_dnipri_zapratsyuvav_tsentr_na

dannya.html 

У Дніпрі запрацював центр надання допомоги переселенцям з 

Лисичанська 

Робота центру організована за принципом “Єдиного офісу”. 

Ірина Гамалій 

У діяльності центру допомоги братимуть участь представники різних 

структур. 

Про це повідомив у Telegram35 голова Луганської ОВА Сергій Гайдай. 

Зазначається, що працівники центру надання допомоги для початку 

з’ясовують потреби громадян з допомогою телефонів “гарячих ліній” та 

опитують відвідувачів. 

У центрі жителі Лисичанська можуть отримати гуманітарну допомогу. 

Також поновлюється надання окремих видів адміністративних та державних 

електронних послуг, первинної правової допомоги. Надається допомога у 

вирішенні соціальних питань та питань, пов’язаних з медичним 

обслуговуванням. 

У закладі громадяни можуть скористатися комп'ютером з доступом до 

Інтернету. 

 

 

Регіональні 
 

14.07.2022 

Львівський портал 

https://portal.lviv.ua/news/2022/07/14/na-lvivshchyni-vidkryly-shche-odne-

modulne-mistechko-dlia-pereselentsiv 

На Львівщині відкрили ще одне модульне містечко для переселенців 

Ольга Денисяка 

14 липня у селі Бортятин, що на Яворівщині, відкрили модульне 

містечко для внутрішньо переміщених осіб. Про це Львівському порталу 

повідомили в пресслужбі Львівської ОВА. 

Загалом містечко складається з 10 поєднаних між собою контейнерів (5 

житлових та 5 господарських приміщень). У будинках є всі умови для 

проживання: кухні, санвузли та душові кабінки. Санвузли та душові 

розташовані безпосередньо в будівлі, де й кімнати. На території також 

облаштували дитячий майданчик. 

                                                           
35 Див.:   https://t.me/luhanskaVTSA/4292 
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Живуть у містечку переселенці, які до цього тимчасово проживали у 

школах, дитсадках та інших комунальних закладах Судововишнянської та 

сусідніх громад. 

Формат будинку відрізняється від інших модульних містечок, які вже 

збудовані у Львові. Його спроєктували таким чином, що кухня, санвузли та 

душові будуть безпосередньо у будівлі, де розташовані спальні кімнати. Це 

забезпечить додатковий комфорт та безпеку дітей. 

Профінансував проєкт міжнародний благодійний фонд «Safe Pass 

Group» за підтримки благодійних міжнародних фондів США, Австралії та 

Нової Зеландії. 

Окрім цього, на Львівщині збудували ще 4 модульні містечка, 3 – у 

Львові, 1 – у с. Хоросно Солонківської ТГ. Будівництво одного містечка 

триває у Стрийській громаді, є проєкти на будівництво житла для ВПО у 

Добротвірській та Дрогобицькій громадах. 

Також у Львові збудують окремі дерев’яні будиночки для вагітних 

жінок-переселенців. Всі роботи профінансує Червоний хрест, на них 

виділили 26 млн грн… 

 

*** 

 

11.07.2022 

ТРК "Рудана" 

https://rudana.com.ua/news/dlya-dopomogy-pereselencyam-

minreintegraciyi-posylylo-robotu-garyachoyi-liniyi-dlya-vpo 

ДЛЯ ДОПОМОГИ ПЕРЕСЕЛЕНЦЯМ. МІНРЕІНТЕГРАЦІЇ 

ПОСИЛИЛО РОБОТУ «ГАРЯЧОЇ ЛІНІЇ» ДЛЯ ВПО 

На «гарячій лінії» для консультацій внутрішньо переміщених осіб та 

громадян з тимчасово окупованих територій в чотири рази збільшили кількість 

операторів.  

Відтепер на «гарячій лінії» зможуть обробляти понад тисячу звернень 

на день. 

Телефонувати можна на три номери: 

 - 1548 (цілодобова «гаряча лінія» з кризових питань);  

 - 066-813-62-39 (уповноважений з питань ВПО); 

 - 096-078-84-33 (для дзвінків та повідомлень з ТОТ через мобільні 

застосунки WhatsApp/Telegram/Viber). 

 

*** 

12.07.2022 

Голос Карпат 

https://goloskarpat.info/society/62cd049d07733/ 
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Закарпаття посіло перше місце за кількістю виплат переселенцям 

коштом міжнародних організацій 

Закарпаття — лідер в Україні з виплат міжнародної допомоги ВПО. 

Про це зазначили на сайті Закарпатської ОВА. 

За попередньою інформацією, для ВПО вже спрямували 42,3 млн 

доларів. Майже 216 тисяч людей отримали допомогу або ж їхні заявки 

опрацьовують. 

Йдеться про виплати від 13 міжнародних організацій, зокрема від УВКБ 

ООН, Міжнародної організації з міграції, Всесвітньої продовольчої 

програми ООН та інших. Цекошти, які вимушено переміщені особи 

отримують «на руки» для першочергових потреб безпосередньо на території 

області.   

 

*** 

12.07.2022 

Шостка.INFO 

https://shostka.info/shostkanews/u-shostkynskij-gromadi-

zareyestruvalysya-ponad-2-tys-vnutrishno-peremishhenyh-osib-video/ 

У Шосткинській громаді зареєструвалися понад 2 тис. внутрішньо 

переміщених осіб + Відео 

В нашій громаді зареєструвалися 2 243 внутрішньо переміщені особи. 

Про це проінформувала заступник начальника управління праці та 

соціального захисту населення Зінаїда Скиба. 

Тільки за минулий тиждень працівники управління прийняли              83 

переселенця і надали їм статус внутрішньо переміщеної особи, прийняли 

документи на призначення допомоги на проживання. 

На цьому тижні буде проведено нарахування виплат державних 

соціальних допомог за липень. Крім того, продовжується формування 

гуманітарної допомоги. 

 

*** 

12.07.2022 

Lviv.Media 

https://lviv.media/u-kozhnomu-rayoni-lvivshchyni-z-iavytsia-tsentr-

dopomohy-vpo/ 

У кожному районі Львівщині з’явиться центр допомоги ВПО 

У консультаційно-координаційних центрах люди, які знайшли 

прихисток на Львівщині, безоплатно зможуть отримати юридичну та 

психологічну допомогу 

Автор: Домашин Євген 

У кожному з семи районів Львівської області створять спеціальні 

консультаційно-координаційні центри для допомоги 
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внутрішньопереміщеним особам. Вони мають об‘єднати зусилля 

волонтерських організацій, фондів та органів влади у громадах для допомоги 

вимушеним переселенцям. 

Про це повідомив голова Львівської обласної військової адміністрації 

Максим Козицький36. 

Відомо, що робоча група щодо створення таких центрів при районних 

військових адміністраціях області вперше засідала у Львівській … 12 липня. 

За словами Максима Козицького, у консультаційно-координаційних 

центрах люди, які вимушено стали переселенцями через воєнні дії росії 

проти України, зможуть отримати юридичний супровід та психологічну 

підтримку. Також у центрах фахівці із різних сфер безкоштовно надаватимуть 

консультації. 

У Львівській ОВА наголошують, що створення консультаційно-

координаційних центрів у районах Львівщини дозволить налагодити 

комунікацію між органами та організаціями, які допомагають ВПО, 

об’єднати послуги від грантових програм та інших проєктів, і вирішувати 

локальні потреби швидше. 

Нагадаємо, у Львівській області виділили 4,9 млн гривень на ремонт 

шести гуртожитків37 для проживання внутрішньо переміщених осіб. 

 

*** 

12.07.2022 

Прочерк 

https://procherk.info/news/7-cherkassy/103664-ranishe-mi-buli-

perevalochnim-punktom-teper-cherkaschina-rozgljadaetsja-pereselentsjami-jak-

mistse-postijnogo-prozhivannja-vlada 

«Раніше ми були перевалочним пунктом, тепер Черкащина 

розглядається переселенцями як місце постійного проживання», – влада 

…Аналіз роботи влади з внутрішньо переміщеними особами провів 

Черкаський правозахисний центр. Сьогодні у Золотоноші відбулася 

тристороння зустріч з владою переселенцями та волонтерськими центрами, 

де правозахисний центр презентував ідею інтеграційного хабу Черкащини та 

окреслив проблематику. На зустрічі були присутні всі структури, які так чи 

інакше опікуються ВПО. 

– Ми провели аналіз роботи органів місцевого самоврядування по 

Черкащині (не окремої громади, а загалом громад області), довідалися, як 

громади працюють з ВПО. Зразу скажу за проблематику: відсутні плани 

інтеграції ВПО до нових умов життя; у громадах немає розуміння, що робити 

з ВПО у довгостроковій перспективі; слабка інформаційна робота щодо 

                                                           
36 Див.:      
https://www.facebook.com/kozytskyy.maksym.official/posts/446711220796786 
37 Див.:   https://lviv.media/na-lvivshchyni-vydilyly-4-9-mln-hrn-na-rekonstruktsiiu-hurtozhytkiv-dlia-prozhyvannia-
pereselentsiv/ 
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співпраці з ВПО; не проводиться комплексний аналіз потреб ВПО, – перелічив 

керівник Черкаського правозахисного центру Тарас Щербатюк. 

Водночас, фахівець навів і успішні приклади роботи з переселенцями, 

зокрема, у західних областях України. В ідеалі фахівець радить створювати 

такий собі інтеграційний хаб, де можна було б надавати і психологічну, і 

юридичну, і інформаційну, і гуманітарну допомогу. У Золотоноші, між іншим, 

подібний хаб міг би бути створений на базі волонтерського центру, що 

розміщується у Будинку культури. Тарас Щербатюк зазначив, що теорія 

опирається на практику. Так, ряд таких інтеграційних хабів створено в 

Західній Україні, де влада і громадські організації активно співпрацюють. 

– Там місцева влада надає певні приміщення на базі яких за певну суму 

коштів, виділених з бюджету і за грантові кошти, ремонтуються приміщення і 

в цьому центрі людина може зупинитися, там займаються пошуком ресурсів. 

На базі центру зареєстровані сторінки в соцмережах і ведеться пошук і 

вакансій, і тренінгів, і гуманітарної допомоги. Загалом, там є тісний 

взаємозв’язок громадського сектору і влади. Ми бачимо, що громадські 

організації самостійно не витягнуть всю проблематику з ВПО на собі. Якщо 

місцева влада не буде працювати в партнерстві з громадськістю, не 

створюватиме плани заходів, не виділятиме фінансів, то нічого не буде. Бо 

громадські ініціативи – це короткострокові перспективи на декілька місяців, 

але весь тягар просто так люди не витягнуть. Потрібна робота влади на 

місцевому рівні на навчання, перенавчання, на роботу з бізнесом, – каже Тарас 

Щербатюк. 
Керівник СпівДія Хабу Володимир Панченко зауважив, що 

необхідність створення єдиного інтеграційного центру показала робота в 

Черкасах, де через гуманітарний центр пройшли вже десятки тисяч 

переселенців. 

– Інтеграційний хаб складається з багатьох компонентів, бо комусь треба 

робота, комусь психологічна підтримка, комусь юридична консультація, бо 

люди втратили документи, а комусь треба робота соціального працівника. До 

слова, ми нещодавно почали дитячий проект, щоб задіяти дітей-переселенців. 

Стали проводити заходи для дітей, що розвантажує батьків, дає змогу в цей 

вільний час, поки зайнята дитина, поспілкуватися чи вирішити якісь проблеми, 

соціалізуватися, – каже Володимир Панченко. 

Все ж більшість присутніх переселенців цікавилися юридичними 

питаннями, зокрема, щодо компенсації за знищене житло. Консультації 

надавав Тарас Щербатюк. Він також зауважив, що попри те, що всі 

процедури спершу слід зробити на території України, але люди дуже хочуть 

писати у Європейський суд з прав людини. У цілому Черкаський 

правозахисний центр вже допоміг скласти 35 заяв по зруйнованому житлу. 

У контексті порушеного питання обговорювали можливість будівництва 

тимчасового житла в Черкаській області. Тут люди посилалися на досвід 

Львівської чи Чернігівської областей, або Київщини, де вже будують модульні 

будинки для вимушених переселенців. 
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Водночас, представники золотоніської влади зауважували, що влада 

приймає найнеобхідніші заявки, наприклад, по допомозі ремонту 

орендованого житла, або по доставці дров до орендованого житла 

переселенцями для підготовки до зими. 

Представниця золотоніського ЦНАПУ Людмила Нелина зауважила, 

що попри активну роботу в громаді, поки не буде активного ядра в громаді, 

яке схоче допомагати людям, то буде створено тих соціальних зав’язків, які 

треба. 

– У мене родичі їздять в Покровськ і назад, все їздять і рятують майно. 

Це проблема. Їм важко пояснити, щоб не їздили. Це болісно їм втрачати майно. 

Але все ж переселенці мають розуміти, що врешті те, що там, воно там, а життя 

вже йде тут. І їм треба приймати рішення, чи вони тут будуть зимувати, чи ні. 

Так, з житлом в громаді тяжко, продукти намагаємося знаходити, шукаємо 

ліжка, матраци, одяг. І є люди, які готові безкоштовно проводити світло, або 

встановлювати санвузли в хатах. Але спершу переселенці мають прийняти 

рішення, де вони будуть. Бо таке зараз життя, – каже Людмила Нелина. – До 

слова, з більше 3 тисяч ВПО, які на обліку, лиш один чоловік у нас 

пропонував роботу на волонтерських засадах… А треба гуртуватися, 

допомагати. У цей час після роботи наші працівники сортують набори, 

перекладають, фасують продукти переселенцям. 

Начальник служби у справах дітей, сім’ї, молоді та спорту 

Золотоніської громади Ніна Засенко каже, що і з роботою можуть бути 

проблеми, та всерівно все можливе влада намагається робити. 

– Раніше ми були перевалочним пунктом, тепер Черкащина 

розглядається переселенцями як місце постійного проживання. Але такі люди 

мають розуміти, що робота у нас, на жаль, менше оплачується, ніж в деяких 

регіонах, – зауважує Ніна Іванівна. – Рівень зарплат в нас нижчий, ніж в у 

регіонах, звідки переселенці. 

– Ми тікали від війни, а не від бідності, тож розуміємо, що необхідно і 

тут працювати, як є змога – будемо. Водночас, хотіли б дійсно більше 

поінформованості від влади і відповідних структур щодо і житлових питань, і 

питань працевлаштування, – зауважила одна з присутніх переселенок. 

Тарас Щербатюк зауважив, що практика подібних зустрічей показує, 

які є проблеми і недопрацювання і порадив працювати спільно для вирішення 

питань. Зауважив також, що в Черкасах до повномасштабного вторгнення була 

лише одна громадська організація, створена переселенцями. Тепер це 

згуртовані люди, які допомагають багатьом, зокрема, і бізнесу зі східних 

областей переїздити в Черкаську область. 

– Як ми бачимо успішну роботу з переселенцями? Має бути база, щоб 

всі потреби ВПО могли бути забезпечені, а це наявність місця проживання, це 

робота, це освіта, це раптові базові потреби, як продукти чи одяг. І варто було 

б мати онлайн реєстр потреб, щоб бачити з якого в який волонтерський центр 

можна було б перекинути продукти чи речі тощо. Активно такий механізм 

працює по Звенигородській громаді, де ми з ними обмінюємося інформацією, 
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– розповів Тарас Щербатюк. – Наприклад, тут згадувалося паливо дня 

обігріву житла взимку, то до мене нещодавно зверталися донори, які могли 

надати таку допомогу, але я не мав інформації, кому треба тверде паливо. Так 

само по іншим складовим. Тож онлайн реєстр у рамках діяльності 

інтеграційного хабу був би вкрай доречним, – зауважує Тарас Щербатюк. 

Врешті було досягнуто домовленостей щодо спільної роботи по 

створенню найближчим часом ХАБУ в місті. 

 

*** 

12.07.2022 

Ваш шанс 

http://www.shans.com.ua/?m=inews&nid=62712 

Сумщина: хто прихистив ВПО – отримують компенсацію від 

держави та міжнародних організацій 

Про це повідомив заступник керівника Сумської ОВА Олег Коваль. За 

його словами, з початку ведення воєнного стану до Сумської області переїхали 

з інших регіонів майже 9 тис. осіб. Внутрішньо переміщені особи поживають 

у приватних будинках своїх родичів, винаймають житло. Потребу у житлі, за 

наданою інформацією органів соцзахисту населення райдержадміністрацій 

та міських рад, вказали 375 осіб. 

«У квітні уряд виділив Сумщині майже 78 тис. грн для компенсації за 

тимчасове розміщення ВПО, які приїхали в нашу область у період воєнного 

стану. Відшкодування за березень отримали 133 особи із семи громад області, 

яких прихистили 570 осіб, − розповів Олег Коваль. − У квітні 908 громадян, 

які надали житло 2 802 внутрішньо переміщеним особам, подали заяви на 

відшкодування коштів на суму 899,6 тис. грн. Із цих коштів          586,8 тис. грн 

вже виплачені за рахунок благодійних коштів Товариства Червоного 

Хреста». 

У травні 703 громадянина, які прихистили 2 538 ВПО, подали заяви на 

відшкодування коштів на суму понад 1 млн грн. Із цих коштів 672,9 тис. - 

виплачені за рахунок Товариства Червоного Хреста. 

У червні розпорядженням Кабміну для Сумщини на компенсацію 

витрат за тимчасове розміщення ВПО виділено ще майже 318 тис. грн, а в 

липні − понад 350 тис. гривень Робота щодо виплати компенсацій в області 

триває. 

 

*** 

12.07.2022 

Горинь 

https://horyn.info/news/u-budynok-veteraniv-mozhut-zvertatysya-

meshkanczi-kvasylova-ta-vpo/ 
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У Будинок ветеранів можуть звертатися мешканці Квасилова та 

ВПО 

Депутати Рівненської міськради внесли зміни до положення 

комунального закладу “Будинок ветеранів”. Мета змін – розширити перелік 

отримувачів соціальних послуг в закладі. Адже з початку повномасштабної 

агресії кількість громадян, які їх потребують значно зросла, повідомив 

директор Департамент соціальної політики Рівненської міської ради 

Черній Сергій. 

Тепер в Будинок ветеранів зможуть звертатися мешканці Рівного, 

Квасилова та внутрішньо-переміщені особи: 

– військові, які захищають Україну в період дії воєнного стану з 

24.02.2022, 

– члени сімей цих військових, 

– члени сімей загиблих (померлих) військових. 

Також, отримувати послуги в Будинку ветеранів тепер зможуть ВПО, які 

зараз проживають в нашій громаді і відносяться до тих категорій, які і раніше 

обслуговувалися там, але виключно рівняни. 

До прикладу, учасники АТО/ООС, члени їх сімей, учасники бойових дій 

на територіях інших держав, добровольці, постраждалі учасники Революції 

Гідності та інші. Повний перелік можна дізнатися в Будинку ветеранів або 

Департаменті соціальної політики. 

Якщо ви чи ваші близькі, знайомі потребують консультації з приводу 

отримання соціальних послуг в Будинку ветеранів – телефонуйте у відділ 

учасників АТО та ООС і членів їх сімей Департаменту (0362)266524, +38 098 

498 67 04. 

Про це повідомила Рівненська міська рада. 

 

*** 

13.07.2022 

18000 

https://18000.com.ua/strichka-novin/dlya-pereselenciv-u-cherkasax-

zapustili-onlajn-opituvannya/ 

Для переселенців у Черкасах запустили онлайн-опитування 

Для внутрішньо переміщених осіб, які зупинились у Черкасах, 

запустили опитування щодо потреб, проблематики та пропозицій. 

Про це повідомила заступниця міського голови Черкас Марина 

Гаркава. 

“Офіційна реєстрація при наданні допомоги та отриманні довідок ВПО 

не охоплює всю кількістю переселенців до нашого міста. Має бути 

альтернативна можливість контактування і збору інформації. Результати 

опитування забезпечать більш ефективне та швидке реагування на потреби 

внутрішньо переміщених осіб”, – зазначила Марина Гаркава. 
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В анкеті є запитання, що стосуються отримання статусу ВПО, складу 

родини переселенців, влаштування дітей до освітніх закладів міста, 

забезпечення роботою, місцем проживання, отримання соціальних послуг 

тощо. 

Анкету опитування можна заповнити тут38… 

 

*** 

13.07.2022 

SCM 

https://www.scm.com.ua/news/pereselenci-v-misti-geroji-ohtirka-otrimali-

produktovi-nabori-vid-fondu-rinata-ahmetova 

Переселенці в місті-герої Охтирка отримали продуктові набори від 

Фонду Ріната Ахметова 

Фонд Ріната Ахметова відправив партію гуманітарної допомоги для 

переселенців, які евакуювалися до міста-героя Охтирка, що на Сумщині. 

«Завдяки допомозі від Фонду Ріната Ахметова ми забезпечили 

передусім пільгові категорії внутрішньо переміщених осіб — людей 

похилого віку, осіб з інвалідністю, багатодітних сімей, а також тих, хто 

внаслідок обстрілів втратив власне житло», — зазначає Тетяна 

Коваленко, начальник управління соціального захисту населення 

Охтирської міської ради. 

За її словами, на сьогодні в Охтирці проживають 1333 переселенця з 

Сумщини, Харківщини, Донеччини, Луганщини та інших місць, які 

знаходяться в зоні бойових дій. 

До складу переданих продуктових наборів увійшли: макаронні вироби, 

цукор, борошно, сіль, крупа, консервована квасоля, тушковане м‘ясо, паштет 

і печиво. 

Загалом Фонд уже передав до Сумської області 5 тисяч продуктових 

наборів. Усього для мешканців України буде передано 400 тисяч наборів із 

продуктами харчування. 

 

*** 

13.07.2022 

Суспільне Новини 

https://suspilne.media/259997-pereselenci-z-seltera-na-dnipropetrovsini-

zareestruvalisa-na-otrimanna-kompensacii-na-orendu-zitla/ 

Переселенці з шелтера на Дніпропетровщині зареєструвалися на 

отримання компенсації на оренду житла 

 

                                                           
38 Див.:   https://docs.google.com/forms/d/1YTSdQx7zVLTcffi9VtsB9BAQa2_KO-
TR8pHsDtZNSQI/viewform?fbclid=IwAR0bDWRfOz2nBRVDgm2IiJDfdU-
ueKIpJxbYZhNuXHIbojbe1mAglBhs828&edit_requested=true 
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Благодійний фонд “Карітас Донецьк” буде надавати переселенцям в 

Дніпропетровській області грошову компенсацію на оренду житла. Для її 

отримання зареєструвалися люди, що живуть в одному з шелтерів, 

облаштованих у школі. У навчальних закладах починають підготовку до 

нового навчального року, тож переселенці мають виїхати з них до середини 

липня, повідомляють кореспонденти Суспільного, які відвідали шелтер… 

Працівники благодійного фонду “Карітас Донецьк” реєструють людей 

за програмою “Гранти на оренду житла”. …пояснює представниця фонду 

Людмила Леонова. “Для того щоб отримати компенсацію, люди мають 

підходити під певні критерії. Це шість категорій: люди з інвалідністю, 

багатодітні родини, мама, яка годує дитину, або мама з дітьми до 2-х років, 

вагітна мама, важко хворі, одинокі пенсіонери старші 65 років…”… 

Також грант можуть отримати й самотні люди віком від 60 років… 

За програмою “Гранти на оренду житла” переселенці отримуватимуть 

по сім тисяч гривень три місяці. Житло мають шукати самі в Дніпрі, або в 

містах неподалеку. Всього на область 150 грантів… 

Радниця голови обласної ради Аліна Пустова каже: переселенців, які 

мають переїхати зі шкіл та дитячих садків, на вулиці не залишать, зараз 

вирішують де їх розселити. Всього в Дніпропетровській області, за 

інформацією військової адміністрації, офіційно зареєстровано 267 848 

переселенців. 
 

*** 

12.07.2022 

Тезис 

https://www.thesis.od.ua/2022/07/12/v-odeskij-oblasti-postrazhdali-vid-

vijni-meshkanczi-ta-vpo-otrimayut-materialnu-dopomogu/ 

В Одеській області постраждалі від війни мешканці та ВПО 

отримають матеріальну допомогу 

В Одеській області постраждалі від військової агресії мешканці та 

внутрішньо переміщені особи (ВПО) зможуть отримати одноразову 

матеріальну допомогу за кошти обласного бюджету. 

Про що стало відомо 11 липня, під час передсесійного засідання 

постійної комісії Одеської обласної ради з питань охорони здоров’я та 

соціальної політики, яку очолює Дмитро Чапір. 

Депутатська комісія розглянула проєкт про внесення змін до рішення 

обласної ради від 19 лютого 2021 року «Про затвердження Порядку 

надання адресної цільової допомоги сім’ям, які опинилися у складних 

життєвих обставинах, малозабезпеченим верствам населення Одеської 

області». 

Як повідомляє голова Дмитро Чапір, після розгляду та погодження 

профільною постійною комісією відповідних змін, проєкт рішення прийнято 
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12 липня під час позачергового пленарного засідання сесії Одеської обласної 

ради. 

Таким чином, мешканці Одещини та переселенці які офіційно отримали 

статус ВПО тепер мають можливість отримати одноразову матдопомогу за 

кошти облбюджету, а саме за шкоду життю та здоров’ю, завдану пораненням 

або загибеллю (смертю) членів сім’ї у зв’язку із військовою агресією проти 

України. Що стосується внутрішньо переміщених осіб, задля отримання 

бюджетної допомоги зазначену шкоду життю та здоров’ю вони мають 

отримати виключно в межах Одеської області. 

Розмір допомоги при загибелі члена сім’ї становитиме 100 тисяч гривень 

на родину, а пораненим: 50 тисяч гривень при тяжкому пораненні, 20 тисяч 

гривень — при середньої важкості на кожного пораненого відповідно. 

 

*** 

13.07.2022 

Гречка. Інформаційний портал Кіровоградщини 

https://gre4ka.info/suspilstvo/70176-pereselentsi-v-oleksandrii-zmozhut-

bezoplatno-poobidaty-v-mistsevomu-kafe-foto 

Переселенці в Олександрії зможуть безоплатно пообідати в 

місцевому кафе  

Упродовж двох місяців 250 вимушених переселенців щодня безоплатно 

годуватимуть гарячими обідами у кафе «Симпозіум» в Олександрії. 

«Меню обіцяють різноманітне, страви готуватимуть з продуктів 

місцевого виробництва. При організації харчування враховували, де проживає 

людина і чи має вона вільний доступ до кухні. Тож, у першу чергу, увагу 

звертали на родини, які мешкають у гуртожитках і дитячих садочках міста», – 

про це повідомляють в Олександрійській міськраді. 

Рестораторам допомагають волонтери Центру допомоги 

переселенцям. Стартував проєкт 11 липня. 

Соціальну ініціативу впроваджує громадська організація 

«Олександрійський гендерний інформаційний центр» у партнерстві з 

Олександрійською міськрадою за підтримки французької неурядової 

міжнародної організації АCTED. Проєкт став можливим завдяки фінансовій 

підтримці Українського гуманітарного фонду (UHF) – Управління ООН з 

координації гуманітарних справ (OCHA)… 

 

*** 

13.07.2022 

Суспільне Новини 

https://suspilne.media/260135-na-lvivsini-pereobladnaut-gurtozitok-pid-

kvartiri-dla-pereselenciv/ 



104 
 

На Львівщині переобладнають гуртожиток під квартири для 

переселенців 

У Стебнику, що на Львівщині, відновлюють закинутий гуртожиток. 

Його мають переобладнати під квартири для вимушених переселенців. 

Загалом повинно бути 32 окремі квартири, у яких зможуть проживати близько 

100 людей. Роботи планують завершити наприкінці серпня. Про це 

Суспільному повідомив директор фірми-підрядника Іван Демко… 

Разом з місцевими жителями гуртожиток відновлюють чоловіки-

переселенці… 

У гуртожитку зможе проживати близько сотні людей, в той час як у 

Стебнику є більше 200 переселенців. Хто матиме змогу оселитись в 

гуртожитку стане відомо, коли сформують чергу. Ремонт будівлі мають 

завершити до кінця серпня. 

 

*** 

13.07.2022 

Аналітичне агентство ІНФАГРО 

https://infagro.com.ua/ua/2022/07/13/rivnenska-ova-zakupila-60-tonn-

produktsiyi-dlya-vpo/ 

Рівненська ОВА закупила 60 тонн продукції для ВПО 

Рівненська обласна військова адміністрація закупила 60 тонн 

продукції у місцевих виробників, щоб передати переселенцям. 

Про це повідомив у своєму телеграм-каналі голова Рівненської ОВА 

Віталій Коваль. 

«Такою ініціативою ми підтримали регіональні підприємства ПрАТ 

«Дубномолоко», ТОВ «Радивилівмолоко», ТОВ «Маяк», ПП «Віліс». Знаючи, 

що закупівлі здійснюватимуться для внутрішньо переміщених осіб, які 

проживають на Рівненщині, керівники погодилися на нижчу ціну. Маємо 

працювати злагоджено, тільки тоді буде результат»,  зауважив начальник 

Рівненської обласної військової адміністрації Віталій Коваль. 

Так, коштом державного бюджету у місцевих виробників області 

закупили твердий сир, масло, м’ясо птиці, макарони. 

Допомогу можуть отримати переселенці, які зареєструвалися і мають 

довідку ВПО та проживають на Рівненщині. 

На сьогодні таких осіб на Рівненщині вже понад 38 тисяч. Закупівлю 

здійснили з розрахунку на 40 тисяч людей. 

Харчові продукти розподілять між районами області. 

 

*** 

14.07.2022 

Суспільне Новини 
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https://suspilne.media/260417-u-cerniveckij-oblasti-vimuseni-pereselenci-

zbiraut-grosi-dla-zsu-voni-roblat-cukerki-ta-svicki/ 

У Чернівецькій області вимушені переселенці збирають гроші для 

ЗСУ. Вони роблять цукерки та свічки 

У Чернівецькій області вимушені переселенці, котрі живуть в притулку, 

збирають гроші для ЗСУ. Вони роблять цукерки, свічки та влаштовують 

аукціони і ярмарки. 

Про це Суспільному сказала голова громадської організації "Дієва 

громада" Катерина Старажир. 

За її словами, майже у кожної сім'ї, яка живе в шелтері, є чоловіки, які 

служать. Тому вони хочуть бути корисними та допомогати українській армії. 

Нині переселенці збирають на ремонт авто, яке потрапило під мінометний 

обстріл… 

Загалом у притулку поселилась 33 людини. Частина з них проживає 

постійно… 

 

*** 

14.07.2022 

Индустриальное Запорожье  

Індустріалка 

http://iz.com.ua/zaporoje/u-zaporizhzhi-vimusheni-pereselentsi-otrimali-

produktovi-nabori-vid-gumanitarnogo-proyektu-ryatuyemo-zhittya 

ЗАПОРІЖЖЯ, ФОТОРЕПОРТАЖ 

У Запоріжжі вимушені переселенці отримали продуктові набори від 

гуманітарного проєкту "Рятуємо життя" 

340 вимушених переселенців отримали гуманітарні продуктові набори 

у межах проєкту «Рятуємо життя» 

Від початку активних бойових дій Група Метінвест та ДТЕК у 

координації з Фондом Ріната Ахметова заснувала гуманітарний проєкт 

«Рятуємо життя». Він має кілька напрямків. Зокрема, це видача продуктових 

комплексів вимушеним переселенцям, які мешкають у шелтерах Метінвесту. 

…340 вимушених переселенців з цих шелтерів отримали гуманітарну 

продуктову допомогу у межах проєкту «Рятуємо життя». В одному з них 

побувала «Індустріалка» — тут продуктові набори передали 177 

переселенцям з Маріуполя. 

— Життя триває, як триває і гуманітарний проєкт «Рятуємо життя». 

Зараз ми налічуємо понад 90 партнерів з різних країн світу, які продовжують 

з нами співпрацювати, — відмітила «Індустріальці» менеджер проєктів 

громадської організації «Запоріжжя. Платформа спільних дій» Ганна 

Главчева. — Оскільки Запоріжжя залишається місцем прихистку вимушених 

переселенців, ця допомога вкрай важлива, щоб запобігти, у тому числі й 

гуманітарній кризі. 
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Продуктів у наборі, як повідомила Ганна Главчева, вистачить на два 

тижні на людину… 

 

*** 

14.07.2022 

КУРС 

https://kurs.if.ua/economic/relokacziya-biznesu-harkivskyj-energooblik-

perenis-vyrobnycztvo-na-prykarpattya/ 

На Прикарпатті виїзні бригади надають психологічну допомогу 

переселенцям 

З ініціативи голови обласної військової адміністрації Світлани 

Онищук при Івано-Франківській ОДА створено мобільні бригади, які 

виїжджають у територіальні громади і вирішують нагальні проблеми людей із 

числа внутрішньо переміщених осіб. 

Про це повідомляє пресслужба ОДА. 

Вчора одна з мобільних бригад уже побувала у Надвірнянській та 

Яремчанській територіальних громадах, де зустрілася з переселенцями. 

До складу виїзних бригад увійшли представники управління 

організаційної роботи апарату облдержадміністрації, департаменту 

соціальної політики, регіонального Центру безоплатної правової допомоги 

в Івано-Франківській області та психолог. 

«Хочу подякувати всім волонтерам, які відгукнулися на наш запит із 

надання психологічної допомоги, – зазначила керівниця області. – Якщо ви 

готові долучатися до роботи у наших мобільних бригадах, пишіть мені в 

приват». 

*** 

15.07.2022 

Інформаційне агентство "А.С.С." 

https://acc.cv.ua/news/chernivtsi/u-chernivcyah-pracyuvatime-denniy-

tabir-dlya-ditey-zbiranka-yak-doluchitisya-86444 

У Чернівцях працюватиме денний табір для дітей «Збиранка»: як 

долучитися 

У Чернівцях запрацює денний табір для дітей «Збиранка». Він буде діяти 

на базі ЗОШ №1, що на вул.Емінеску.  

Участь в таборі - безкоштовна для всіх охочих школярів Чернівецької 

громади і ВПО. Про це повідомляє Управління освіти Чернівецької міської 

ради, пише Медіа агентство АСС.  

У таборі зможуть взяти участь діти двох вікових груп: 10-12 років та 13-

15 років.  

Дати проведення:  

18-22 липня  та 25-29 липня. 

Що у програмі  
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Як повідомляють в управлінні, у програмі табору передбачено все для 

розвитку дітей:  

«Соціальні навички: комунікуємо, досліджуємо емоції та розвиваємо 

медіаграмотність. Практично про теоретичне: блок незвичних занять з 

шкільних предметів. Мислимо творчо: заняття з креативності для розвитку 

творчого потенціалу. 

Заняття проводять вчителі-учасники програми «Навчай для України». 

Вони молоді, активні і знають, як зробити дозвілля дітей цікавим».  

Для безпеки дітей підібрали приміщення для табору з наявністю 

сховища та проводять інструктажі безпеки, як діяти при тривозі. 

 

*** 

15.07.2022 

Інформаційне агентство АрміяInform 

https://armyinform.com.ua/2022/07/15/nove-modulne-mistechko-dlya-

pereselencziv-vidkryly-na-lvivshhyni/ 

Нове модульне містечко для переселенців відкрили на Львівщині 

У селі Бортятин Яворівського району на Львівщині відкрили ще одне 

модульне містечко для переселенців. Як повідомляє Львівська обласна 

державна адміністрація, новий прихисток розрахований на 40 матерів з 

дітьми та людей похилого віку. 

За словами очільника Львівщини Максима Козицького, нова домівка 

для переселених із Донецької та Луганської областей забезпечена усім 

необхідним та спроєктована задля комфорту її мешканців. 

Відкриття нового модульного містечка відбулося в межах виконання 

Меморандуму про співпрацю Львівської ОДА з міжнародним благодійним 

фондом «Safe Path Group» та за підтримки благодійних міжнародних фондів 

США, Австралії та Нової Зеландії. 

Дякуємо усім, хто підтримує Україну! 

 

*** 

15.07.2022 

Zaholovok.com.ua 

https://zaholovok.com.ua/uzhgorodski-pereselenci-poikhali-u-sanatoriy-

na-svalyavschinu 

Ужгородські переселенці поїхали у санаторій на Свалявщину 

Понад чотири десятки вимушених переселенців, які тимчасово 

проживають в Ужгороді, зокрема у школах №8, №2 та в Класичній гімназії, 

відправили сьогодні двома автобусами у санаторій «Поляна» на Свалявщині. 
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Там вони зможуть оздоровитися, їх безкоштовно забезпечать 

комфортними умовами проживання та харчуванням, послугами, які надають у 

санаторію. 

Це стало можливим завдяки ініціативі секретаря Ужгородської міської 

ради Арсена Мелкумяна та співпраці з керівництвом 

«Укрпрофоздоровниці», а також керівником санаторію «Поляна»  Любов'ю 

Бурак. 

За словами начальниці управління освіти Ужгородської міськради 

Наталії Баранюк, такий крок сприятиме і частковому розвантаженню 

навчальних закладів, в яких проживають ВПО, перед початком нового 

навчального року. 

Нагадаємо, наприкінці травня понад 50 переселенців, які проживали в 

ужгородських школах №№2, 3, 8 та 19, а також НВК «Гармонія» вже поїхали 

у цей же санаторій на оздоровлення. Пресслужба Ужгородської міськради 

 

Міжнародні та вітчизняні державні чи недержавні 

организації 
 

14.07.2022 

ЮНІСЕФ в Україні 

https://www.unicef.org/ukraine/stories/ukrainian-refugees-restore-health 

Як українські переселенці повертаються до життя та відновлюють 

здоров’я в нових умовах 

У центрах тимчасового перебування ВПО медики проєкту ЮНІСЕФ 

розповідають, як вберегтися від хвороб та відновити імунізацію. 

Від початку війни 8,8 мільйона українців покинули свої домівки. Деякі 

розпочали нове життя в інших містах і селищах України. Через тривалі 

переїзди, не завжди простий пошук житла та подекуди великі скупчення 

людей вони зіткнулися із загрозою інфекційних захворювань. Водночас багато 

дітей пропустили необхідні щеплення. 

Нарешті перебуваючи в безпеці, українці поступово відбудовують своє 

життя та відновлюють здоров’я — в тому числі завдяки проєкту ЮНІСЕФ з 

підтримки імунізації. Майже 50 медичних працівників проводять зустрічі з 

переселенцями в центрах їх тимчасового перебування, на яких розказують, як 

захистити себе та дітей і чому необхідно продовжувати вакцинацію навіть під 

час війни… 

Проєкт ЮНІСЕФ з підтримки імунізації реалізується у співпраці з 

Агентством США з міжнародного розвитку (USAID) та Українським 

католицьким університетом. Заходи в межах ініціативи триватимуть 

протягом літа в п’яти областях України: Львівській, Івано-Франківській, 

Тернопільській, Закарпатській та Чернівецькій. На сьогодні медики провели 

вже близько 5000 розмов і консультацій, здійснивши майже 500 виїздів. 
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UNDP Ukraine / ПРООН в Україні 

https://www.undp.org/uk/ukraine/press-releases/undp-and-eu-join-local-

ngo-heavenly-fortress-create-little-mariupol-displaced-ukrainians 

ПРООН та ЄС підтримали ГО «Небесна фортеця» у створенні 

центру для ВПО «Маленький Маріуполь» 

Переміщена з поруйнованого війною Маріуполя ГО «Небесна фортеця» 

створила центр, аби метафорично відтворити «серцебиття» їхнього рідного 

міста та познайомити містян Дніпра із його розмаїтою культурою 

11 липня 2022 р., Дніпро – Громадська організація «Небесна фортеця» 

була вимушена переїхати з поруйнованого війною Маріуполя до міста Дніпро, 

де створила центр для підтримки внутрішньо переміщених осіб із громад, 

що найбільше постраждали від військових дій. 

Аби ще дужче розвинути й без того потужний потенціал цього 

унікального місця для допомоги переселенцям, ЄС та ПРООН доєдналися до 

відкриття центру в знак підтримки громадської організації, що була 

вимушена переїхати, а також для того, аби всіляко посилити соціальну 

згуртованість серед ВПО та містян Дніпра. 

Донедавна ця громадська організація надавала гуманітарну допомогу 

приблизно 2 000 ВПО в Дніпрі щоденно. Нині ж, маючи повністю обладнаний 

центр, готовий для надання послуг нужденним, «Небесна фортеця» зможе 

охопити адресною підтримкою понад 100 тисяч ВПО та містян у Дніпрі. Центр 

пропонує широке розмаїття послуг: від організації мистецьких заходів та 

виставок до надання правової та психологічної допомоги для ВПО. Завдяки 

спільним зусиллям ЄС та ПРООН у центрі також запрацював просторий 

коворкінг та українська бібліотека. 

Фредерік Куне, керівник відділу співпраці Представництва ЄС в 

Україні, переконаний, що центр користуватиметься неабияким успіхом у місті 

й сприятиме кращій інтеграції ВПО в нову для них громаду. 

«Відкриття цієї резиденції – це дуже показове свідчення того, що ніяка 

військова зброя не здатна знищити автентичну культуру українців, – відзначив 

пан Куне. – Палке бажання зберегти та ділитися нею дуже надихає та вселяє 

надію у ці важкі часи. Ми разом із нашими партнерами з ПРООН хочемо 

запевнити, що продовжимо докладати максимальних зусиль, аби допомогти 

таким соціальним ініціативам зростати та зміцнюватися, й війна не стане 

цьому на заваді». 

Манал Фоуані, в.о. Постійної представниці ПРООН в Україні, 

зазначила, що вона не перестає дивуватися швидкості та якості спрямованих 

на відновлення ініціатив, що їх впроваджує громадянське суспільство в 

Україні у відповідь на війну. 
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«Ми в ПРООН приголомшені неймовірним завзяттям українців з 

Маріуполя, які хоча й тимчасово втратили доступ до свого рідного міста, 

знайшли в собі сили активно впроваджувати важливі ініціативи для допомоги 

іншим переселенцям у приймаючих громадах, – зазначила пані Фоуані. – 

Разом із нашими стратегічними партнерами з ЄС Програма розвитку ООН 

продовжуватиме працювати пліч-о-пліч із населенням, що постраждало від 

війни. Торуючи цей нелегкий шлях разом, залучаючи фахові інституції та 

всіляко розвиваючи потенціал організацій громадянського суспільства, 

українці неодмінно стануть ще стійкішими та сильнішими». 

За кошти, виділені Європейським Союзом у межах Програми ООН із 

відновлення та розбудови миру, ПРООН закупила меблі та технічне 

обладнання для простору на суму в понад 600 000 грн (20 000 доларів США). 

Представники ЄС та ПРООН долучилися до церемонії офіційного відкриття 

центру. 

Голова ГО «Небесна фортеця» Кирило Долімбаєв наголосив, що 

ініціатива із відкриття резиденції, в першу чергу, має на меті познайомити всіх 

охочих із різноманітною культурою рідного Маріуполя. 

«Резиденція «Вільний Простір – Little Mariupol» у Дніпрі – це місце, 

де б'ється велике серце маленького Маріуполя, – сказав пан Долімбаєв. – Ми 

дуже хотіли створити місце, де б всі почували себе, як вдома. Маю надію, що 

нам це вдалося». 

Для довідки 

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. 

Для запитів ЗМІ 

Юлія Самусь, керівниця відділу комунікацій, ПРООН в Україні, 

Yuliia.Samus@undp.org 

 

*** 

11.07.2022 

Українська Гельсінська спілка з прав людини - УГСПЛ 

https://helsinki.org.ua/articles/oblik-vpo-iak-prypynyty-diiu-dovidky-

iakshcho-vy-vzhe-povernulysia-u-zvilnene-misto/ 

Облік ВПО: як припинити дію довідки, якщо ви вже повернулися у 

звільнене місто 
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Чимало українців тимчасово виїхали зі свого дому через воєнні дії і 

стали внутрішньо переміщеними особами (ВПО), яким держава нараховує 

соціальні виплати. Коли ж люди вирішують повернутися додому, бо їхнє місто 

звільнили, то не можуть знятися з обліку ВПО: в державних установах їх 

відправляють за такою послугою туди, де вони рятувалися від війни, а це часто 

сотні кілометрів.  

Чому так відбувається, що робити і як довести, що вам не потрібно 

нікуди їхати, пояснюють юристи Української Гельсінської спілки з прав 

людини. 

Обов’язок переселенця 

Держава має робити все можливе, аби не виникало передумов для 

вимушеного внутрішнього переміщення осіб, має захищати права і свободи 

внутрішньо переміщених осіб (ВПО), а також створювати умови для того, 

щоб люди добровільно поверталися до покинутих раніше місць проживання 

або ж інтегрувалися на новому місці. Це закріплено Законодавством України. 

Також держава має забезпечити право на зайнятість, пенсійне забезпечення та 

захист таких осіб. 

Для обліку внутрішньо переміщених осіб створюється Єдина 

інформаційна база даних про ВПО. Відповідальний за її формування та 

ведення – центральний орган виконавчої влади з формування та забезпечення 

реалізації державної політики у сфері соціального захисту населення. 

Однак, влада поклала обов’язок підтримання цієї бази і на самих осіб. 

Так, за Законом України від 20.10.2014 року № 1706-VII «Про забезпечення 

прав і свобод внутрішньо переміщених осіб» (далі – Закон № 1706), 

внутрішньо переміщена особа зобов’язана повідомляти про зміну місця 

проживання структурний підрозділ з питань соціального захисту населення за 

новим місцем проживання протягом 10 днів з дня прибуття до нового місця 

проживання. 

Якщо внутрішньо переміщена особа добровільно повертається на 

покинуте постійне місце проживання, то вона зобов’язана повідомити про це 

структурний підрозділ з питань соціального захисту населення за місцем 

отримання довідки не пізніш як за три дні до дня від’їзду (ця норма в такій 

редакції існує з 24.12.2015). 

Чому важливо виключити себе з обліку ВПО? 

Якщо людина втратила право на отримання допомоги на проживання, то 

розуміє, що краще з власної ініціативи зупинити нарахування соціальних 

виплат, бо врешті-решт отримані безпідставно кошти доведеться колись 

повертати державі.  

Рано чи пізно, в процесі взаємообміну інформацією, державні органи 

виявлять, що   перестали існувати підстави для виплати допомоги. Тоді 

виплачені кошти вважатимуться надміру сплаченими сумами, тож вони 

будуть стягуватись з особи в добровільному або судовому порядку. 
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От в яких випадках за Законом № 1706 довідка про взяття на облік 

ВПО буде скасована, з одночасним внесенням відомостей про це до бази 

даних: 

Подача особою заяви про відмову від довідки;  

Скоєння особою кримінального правопорушення;  

Повернення особи до покинутого місця постійного проживання;  

Виїзд особи на постійне місце проживання за кордон; 

Виявлення факту подання особою завідомо недостовірних відомостей. 

Наслідком скасування довідки є припинення виплати допомоги на 

проживання. Наразі найбільш розповсюдженою підставою є повернення до 

покинутого місця проживання та виїзд за кордон.  

Як подати заяву про відмову від довідки ВПО? 

Механізм видачі довідки про взяття на облік ВПО визначається 

постановою Кабінету Міністрів України від 01.10.2014 року № 509 «Про 

облік внутрішньо переміщених осіб».  

З того часу порядок видачі довідки зазнав багато змін. Процедура 

спростилася, адже отримати довідку, надати інформацію про переїзд та щодо 

повернення до покинутого постійного місця проживання можна, згідно з 

затвердженим урядом Порядком оформлення і видачі довідки про взяття 

на облік внутрішньо переміщеної особи (далі – Порядок), через інтернет на 

сайті «Дія». 
9 грудня 2021 року до Порядку внесли зміни, які дали можливість ВПО 

повідомити про фактичне місце проживання через Портал «Дія», тобто без 

відвідування установи соціального захисту. Про підготовку послуги до 

запуску повідомило Міністерство цифрової трансформації України на 

своєму сайті, проте станом на 1 липня 2022 ця послуга, на жаль, відсутня у 

мобільному застосунку «Дія» та на Порталі. 

19 квітня міністр соціальної політики Марина Лазебна повідомила 

про чергові зміни до Порядку: внутрішньо переміщені особи, які 

повернулись на постійне місце проживання, але мають зруйноване житло, 

продовжуватимуть отримувати допомогу на проживання. 

Окрім того, рішення Уряду розширює можливості, якими за власним 

вибором може скористатись внутрішньо переміщена особа, щоб повідомити 

про повернення до покинутого постійного місця проживання:  

– подати повідомлення за місцем отримання довідки; 

– подати повідомлення після повернення до покинутого постійного 

місця проживання; 

– подати повідомлення через Портал Дія. 

На жаль, станом на 1 липня електронна послуга відсутня, а її відповідна 

сторінка, що деякий час існувала, зараз повідомляє про помилку. 

Коли, кого і як треба завчасно повідомляти про зміну місця 

проживання? 

Внутрішньо переміщена особа зобов’язана вчасно повідомляти 

територіальний підрозділ соціального захисту про зміну місця свого 
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фактичного проживання та про повернення до постійного місця проживання. 

Це зазначає Закон № 1706. Про таку норму мають попереджати працівники 

соціального захисту, коли оформлюють довідку ВПО. Інколи навіть просять 

людину поставити підпис, що з цими вимогами вона ознайомилася. 

Якщо необхідність своєчасно повідомляти уповноважений орган про 

зміни, що відбулись у переселенця, які впливають на призначення допомоги, 

загалом не викликає сумнівів, то питання – кого саме повідомляти –  іноді 

призводить до непорозумінь та конфліктів між переселенцями та соціальними 

робітниками. 

Слід зазначити, що: 

-Якщо переселенець змінює місце проживання, то він зобов’язаний 

повідомити (протягом 10 днів) про це територіальний підрозділ соцзахисту за 

новою адресою 

-Якщо переселенець добровільно повертається до покинутого 

постійного місця проживання, то він зобов’язаний повідомити (не пізніше як 

за три дні до від’їзду) – той підрозділ, який видав довідку ВПО,  

Це було зазначено в Законі № 1706 ще 24.12.2015, а конкретизовано в 

Порядку 08.06.2016. 
Тоді, у 2016 році, вимога завчасно попереджати про свій від’їзд саме ту 

установу, де на той час знаходиться на обліку особа, обумовлена 

загальновідомими причинами – відсутністю підрозділів соціального захисту 

населення чи ЦНАП в місцевості, що є покинутим постійним місцем 

проживання, оскільки на той час в більшості випадків це – тимчасово 

окупована територія, ОРДЛО. Отже, тоді треба було повідомляти державні 

органи заздалегідь, бо іншого способу не існувало. 

З початку повномасштабної війни 2022 року ситуація з процедурою 

повідомлення про своє повернення до постійного місця проживання дещо 

змінилась: це і поява 19 квітня змін в Порядку щодо цифровізації цієї послуги, 

а також звільнення від окупантів територій, з яких відбулося переміщення, і 

відновлення там роботи територіальних підрозділів соціального захисту 

населення.  

Тому постанова КМУ від 19.04.2022 р. № 476 внесла зміни до Порядку, 

зокрема, щодо процедури повідомлення особою про своє повернення до 

постійного місця проживання. Так, абзац 6 пункту 7 у новій редакції прямо 

зазначає про обов’язок повідомити уповноваженому органу / ЦНАП за місцем 

отримання довідки про добровільне повернення до покинутого постійного 

місця проживання не пізніш як за три дні до від’їзду або протягом трьох днів 

уповноваженому органу після повернення до покинутого постійного місця 

проживання. 

Рішення про скасування дії довідки відповідно до статті 12 Закону № 

1706 приймає керівник уповноваженого органу за місцем проживання особи. 

Протягом трьох днів від дати ухвалення рішення, установа видає його особі 

або надсилає на адресу місця проживання, зазначену в довідці. 
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Отже, вимоги деяких соціальних робітників звертатися з заявою про 

скасування довідки ВПО до підрозділу, в якому особа знаходиться на обліку 

(ба більше – їхати туди с заявою, щоб здати довідку), безпідставні, особливо 

на тлі того, що Урядом проголошена подальша цифровізація державних 

послуг. 

Водночас слід зазначити, що, на превеликий жаль, відповідні зміни 

наразі ще не внесли до Закону № 1706, і обов’язок попередити територіальний 

підрозділ соцзахисту не пізніше як за 3 дні до від’їзду так і залишається в 

редакції від 24.12.2015.  

Саме на це і посилаються окремі співробітники установ, коли 

відмовляють у прийнятті заяв. Водночас за Конституцією, Україна – не тільки 

правова, але й соціальна держава, тож зміни до Порядку, внесені Урядом в 

межах своєї компетенції, спрямовані на законодавче врегулювання існуючих 

проблем, сприяють розвитку та дотриманню прав та свобод людини. З цих 

підстав усі можливі сумніви з боку держслужбовців щодо вказаної процедури 

мають вирішуватись на користь внутрішньо переміщеної особи, з метою 

захисту її прав. 

Якщо вам відмовили – вимагайте у письмовому вигляді 

Отримання уповноваженим органом документів та/або інформації, що 

необхідні для взяття заявника на облік за новим фактичним місцем 

проживання/перебування, здійснюється без участі заявника шляхом доступу 

уповноваженого органу до відповідних інформаційно-телекомунікаційних 

систем або в автоматичному режимі шляхом електронної інформаційної 

взаємодії інформаційно-телекомунікаційних систем через систему 

електронної взаємодії таких систем (пункт 9 Порядку). Саме так має 

оновлювати актуальні дані Єдиній інформаційній базі даних про 

внутрішньо переміщених осіб. 

Як зазначено в п. 9-1 Порядку, заявник має право подати до 

уповноваженого органу повідомлення про зміну фактичного місця 

проживання/перебування або про добровільне повернення до покинутого 

постійного місця проживання через Портал Дія. 

Сформоване повідомлення передається засобами Порталу Дія через 

інформаційні системи Мінсоцполітики до уповноважених органів за 

попереднім і новим фактичним місцем проживання/перебування заявника. 

Таким чином, стан цифровізації роботи державних органів, зокрема 

наявність доступу зацікавлених суб’єктів до Єдиної бази ВПО, надає 

можливість взаємного обміну інформацією, дозволяє спростити і 

пришвидшити довідково-реєстраційну діяльність, зокрема для зміни в базі 

відомостей про особу, в певних напрямках роботи уникнути або значно 

зменшити обіг паперової документації тощо. 

У п. 9-2 Порядку вказано, що інформаційна взаємодія суб’єктів 

інформаційних відносин здійснюється засобами системи електронної 

взаємодії державних електронних інформаційних ресурсів. 
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Звичайно, прикро, що електронний сервіс на Порталі Дія досі 

неможливо використовувати для надсилання особою повідомлення про зміну 

адреси фактичного проживання або про повернення до покинутого постійного 

місця проживання і, відповідно, припинення виплати допомоги на 

проживання. Проте відсутність цього сервісу в Дії ніяк не може заважати 

буденному електронному інформаційному взаємообміну між державними 

установами. 

Водночас, такі непоодинокі випадки, коли особі, яка повернулась до 

покинутого постійного місця проживання, відмовляють у розгляді заяви про 

зняття з обліку та пропонують вирішувати це питання в управлінні 

соціального захисту, де вона обліковується (умовно кажучи, з’їздити з Києва 

на Львівщину), мають розглядатися як надзвичайна подія. 

 Відмова у розгляді заяви про скасування дії довідки ВПО може бути 

підставою для оскарження неправомірних дій територіального органу 

соціального захисту у судовому порядку. Але в цьому випадку, необхідно 

отримати письмову відмову, в якій мають бути  зазначені підстави через які 

людині відмовили та посилання на відповідні нормативно-правові акти. Тож 

бажано звернутися до юристів приймалень УГСПЛ за професійною 

правовою консультацією.  

Матеріал підготовлено в Громадській приймальні УГСПЛ м. Суми. 

Громадські приймальні УГСПЛ, що допомагають постраждалим від 

війни, працюють за підтримки Програми USAID Ukraine «Права людини в дії». 

У світі USAID є однією з провідних установ у сфері розвитку, яка 

виконує роль каталізатора цих процесів та допомагає досягати позитивних 

результатів. Діяльність USAID є проявом доброчинності американського 

народу, а також підтримує просування країн-отримувачів допомоги до 

самостійності та стійкості та сприяє забезпеченню національної безпеки та 

економічного добробуту США. Партнерські стосунки з Україною USAID 

підтримує з 1992 року; за цей час, загальна вартість допомоги, наданої 

Україні з боку Агентства, склала понад 3 млрд. доларів США. До поточних 

стратегічних пріоритетів діяльності USAID в Україні належать зміцнення 

демократії та механізмів досконалого врядування, сприяння економічному 

розвитку та енергетичній безпеці, вдосконалення систем охорони здоров’я та 

пом’якшення наслідків конфлікту у східних регіонах. Для того, щоб отримати 

додаткову інформацію про діяльність USAID, просимо Вас звертатися до 

Відділу зв’язків з громадськістю Місії USAID в Україні за тел. (+38 044) 521-

57-53. Також пропонуємо завітати на наш вебсайт: 

http://www.usaid.gov/ukraine, або на сторінку у Фейсбук: 

https://www.facebook.com/USAIDUkraine. 

 

*** 

11.07.2022 

БФ "Каритас Запорожье" 
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http://zp.caritas.ua/news/%d1%86%d0%b5%d1%85-

%d0%bf%d0%be%d1%88%d0%b8%d0%b2%d1%83-

%d1%81%d1%86%d0%b5%d0%bd%d1%96%d1%87%d0%bd%d0%b8%d1%85-

%d0%ba%d0%be%d1%81%d1%82%d1%8e%d0%bc%d1%96%d0%b2-

%d1%82%d0%b5%d0%b0%d1%82%d1%80%d1%83/ 

Цех пошива сценических костюмов театра им. Магара превратился 

в штаб по изготовлению постельного белья для ВПЛ 

Сейчас вся страна находится на фронте: военном, волонтерском, 

культурном, информационном. Каждый и каждый хотят почувствовать свою 

причастность к будущей Победе, поэтому делают все возможное, чтобы 

приблизить ее. 

Раньше в этом небольшом цехе театра им. Магара шили театральные 

костюмы, изготавливали петли и необходимый реквизит. И хотя коллектив 

театра продолжает свою деятельность, давая представления для военных, 

детей и внутренне перемещенных лиц, в цехе теперь производится 

необходимый в быту текстиль. 

По заказу Каритас Запорожья работники театра на волонтерских 

началах отшивают постельное белье, которое уже совсем скоро будет 

передано в запорожские шелтеры, которые стали временным прибежищем для 

сотен переселенцев. 

Убеждены, что единственным фронтом мы скоро одолим врага, а потом 

все вместе будем наслаждаться новыми концертами и постановками в 

Запорожском академическом областном театре имени Владимира 

Магара. 
Работаем, волонтерим и верим в Победу! 

*** 

12.07.2022 

Facebook 

Платформа сталого розвитку “Перспектива” 
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid025Ng6tPSYWvYkeX742DGkmgNsDuaxCJcM1BAF5oisqNoNkMjVD

R8Mv1WJDUtdzJwzl&id=103488175037890&__cft__[0]=AZVTB-

DaBuuKE63A3KQjS3WWlEAsgp1R78BJIpQr66sN02t7nZN4n68QpNja707rD-b-

bjgtJrM7OfjCmWiIfjtNiaMH8gxIMfiGvKASSb420P26kgxn7Z2d9XZMUYOjCUdQIcxRRA9AfP7jVW1f-

ehuRVS7xccjy_DJwDaN95e_HFnwJ34no9cmODyWAZjOq_TRUU_8CNaSAOTLUAjb-owi&__tn__=%2CO%2CP-R 

Постраждалі від насильства та внутрішньо переміщені особи мають 

можливість отримати соціально-психологічну допомогу 

 

Таку допомогу в Полтаві і Полтавському районі надають мобільні 

бригади. Унікальність послуг полягає в мобільності їх надання – спеціалістки/-

ти бригад мають можливість виїжджати на виклики до найбільш 

важкодоступних місць, надавати послуги особам, які не мають доступу до 

закладів чи обмежені у пересуванні з різних причин. 

Контакти мобільних бригад можна знайти за посиланням: 

https://rozirvykolo.org/map-of-support/. 
Консультації – за телефонами: 0507300993, 0676105802 (з 9:00 до 21:00). 
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Інформація підготовлена в рамках проєкту «Шелтер», що реалізується 

ГО «Платформа сталого розвитку «ПЕРСПЕКТИВА» в межах проєкту 

«Термінова підтримка ЄС для громадянського суспільства» 
(впроваджується ІСАР Єднання за фінансової підтримки Європейського 

Союзу) 

#Вразливі групи населення #ВПО #соціально-психологічна допомога 

 

 

 

 


