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ОФІЦІЙНА ІНФОРМАЦІЯ  

Центральні органи влади 

 
18.07.2022 

Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих 

територій України 

https://minre.gov.ua/news/iryna-vereshchuk-nas-pochuly-pytannya-

vyrisheno-vpo-ne-vyselyayut 

Ірина Верещук: "Нас почули. Питання вирішено: ВПО не 

виселяють" 

Віцепрем’єр Ірина Верещук під час прямого включення в ефір 

національного телемарафону наголосила: ініціатива МінРе заборонити 

виселення ВПО із навчальних закладів підтримана. Ніхто не буде виселяти 

людей без надання їм іншого прихистку. 

«Відвідала у Запоріжжі два освітні заклади, стосовно яких ми отримали 

сигнали на гарячу лінії МінРе. До нас звернулися близько 250 осіб і 

повідомили, що їх найближчим часом хочуть виселити, – навела приклад 

посадовиця. – Ми зв'язалися з місцевою владою. Питання вирішено. Люди не 

будуть виселені, всі їхні права – збережені. Так само і по інших закладах». 

Ірина Верещук закликала ВПО у разі проблем звертатися на гарячу 

лінію МінРе 1548. Всі повідомлення будуть опрацьовані. 

 

*** 

17.07.2022  

Урядовий портал 

https://www.kmu.gov.ua/news/maizhe-74-tys-vpo-znaishly-robotu-

zavdiaky-prohrami-kompensatsii-vytrat-na-oplatu-pratsi-robotodavtsiam 

Майже 7,4 тис. ВПО знайшли роботу завдяки програмі компенсації 

витрат на оплату праці роботодавцям 

Міністерство економіки України, опубліковано 17 липня 2022 року о 

14:03 

Станом на 14 липня понад 4,4 тис. роботодавців скористались 

програмою компенсації витрат на оплату праці за кожну працевлаштовану 

особу з числа внутрішньо переміщених. Роботу отримали майже 7,4 тис. 

українців, що змушені були переїхати у безпечні регіони. 

В рамках програми роботодавці можуть отримати державну виплату 6,5 

тис. гривень за кожного робітника з числа ВПО. Компенсація надається 

протягом 2 місяців з дати працевлаштування людини. З початку дії програми 

роботодавцям виплачено 37,3 млн грн. 

“Через війну мільйони українців стали внутрішньо переміщеними 

особами. Важливим завданням держави є надати цим людям підтримку. 
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Компенсація оплати праці ВПО стимулюватиме бізнес працевлаштовувати 

вимушених переселенців. Люди зможуть отримувати зарплатню, щоб 

винаймати житло, годувати родини та швидше адаптуватися до нового місця 

проживання. Водночас програма компенсації допоможе підтримати бізнес та 

сприяти його активізації”, – зазначила заступник Міністра економіки 

України Тетяна Бережна. 

Нагадаємо, щоб отримати компенсацію за працевлаштування ВПО, 

роботодавець має відповідати таким критеріям: 

стояти на обліку як платник єдиного внеску на загальнообов’язкове 

державне соціальне страхування; 

подати податкову звітність за 4 квартал 2021 або весь 2021 рік; 

не бути бюджетною організацією або фондом соціального страхування. 

Роботодавець має укласти з внутрішньо переміщеною особою 

трудовий контракт. Зареєструвати дані про працевлаштовану особу можна 

через портал Дія. За 5 календарних днів після цього необхідно подати заявку 

на отримання компенсації, до якої додати підтверджуючі документи про 

виплату зарплати та відрахування. 

 

*** 

18.07.2022 

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини 

https://ombudsman.gov.ua/news_details/u-krivomu-rozi-vidbulasya-

pravova-konferenciya-dlya-vnutrishno-peremishchenih-osib 

У Кривому Розі відбулася правова конференція для внутрішньо 

переміщених осіб 

Що потрібно знати внутрішньо переміщеним особам? Таке запитання 

стало основним лейтмотивом правової конференції, покликаної об'єднати 

зусилля для захисту і допомоги вимушеним переселенцям, а також донести 

інформацію про механізми, ресурси та контакти для захисту їх прав. 

Участь у заході взяли понад сто учасників з різних регіонів України, 

зокрема, представники державних органів, органів місцевого самоврядування, 

громадських організацій. Конференція транслювалася у гуртожитках для 

переселенців та бібліотеках Кривого Рогу. 

На запрошення Криворізького місцевого центру з надання БВПД, 

спікером на заході виступив регіональний представник Офісу Омбудсмана у 

Дніпропетровській області Владислав Онищенко. 

Він зауважив, що перед внутрішньо переміщеними особами сьогодні 

постає велика кількість викликів. Представники органів державної влади та 

органів місцевого самоврядування зобов’язані пом’якшити процес адаптації 

таких осіб у приймаючих громадах та створити середовище, сприятливе для 

реалізації їхніх прав. 

Учасників конференції повідомлено про напрями діяльності Офісу 

Уповноваженого щодо моніторингу дотримання прав внутрішньо 
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переміщених осіб та розгляд відповідних звернень. Презентовано кейси 

виявлених порушень та поновлення прав громадян. 

Владислав Онищенко закликав внутрішньо переміщених осіб, у разі 

необхідності, звертатися за захистом своїх прав до Уповноваженого 

Верховної Ради України з прав людини. 

 

*** 

18.07.2022 

Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих 

територій України 

https://minre.gov.ua/news/iryna-vereshchuk-vpo-do-zymy-mayut-buty-

zabezpecheni-uteplenym-zhytlom 

Ірина Верещук: ВПО до зими мають бути забезпечені утепленим 

житлом 

Внутрішньо переміщені особи, які зараз перебувають у санаторіях 

літнього типу без належного обігріву приміщень, будуть переселені у житло, 

пристосоване до осінньо-зимового періоду, наголосила віцепрем’єр Ірина 

Верещук. 

Для цього місцева влада у регіонах вже готує плани переселення людей 

та утеплення прихистків. Спрощуються процедури проведення закупівель, 

щоб прискорити роботи по реконструкції. 

«Ми також розраховуємо на міжнародних партнерів: ЮНІСЕФ, ООН, 

Організацію з міграції й інші гуманітарні організації – на їхню допомогу: 

ваучерами на опалення, вугіллям, дровами й усім необхідним для зимового 

періоду», – підкреслила Ірина Верещук. 

 

  *** 

18.07.2022 

Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих 

територій України 

https://minre.gov.ua/news/kozhni-dvi-hvylyny-ukrayinci-telefonuyut-na-

cilodobovu-garyachu-liniyu-minreintegraciyi-1548 

Кожні дві хвилини українці телефонують на цілодобову гарячу лінію 

Мінреінтеграції 1548 

Мінреінтеграції постійно відкрите для спілкування з українцями. За 

минулий тиждень з 11 по 18 липня на цілодобову гарячу лінію з кризових 

питань 1548 звернулося майже 6 тис. громадян. Тобто, кожні дві хвилини 

лунав дзвінок. Переважно телефонували з Харківської, Херсонської та 

Запорізької областей.  

Найактуальніші питання, що турбують людей: виплата державної 

допомоги ВПО (31% звернень), отримання гуманітарної допомоги (7,5%), 

грошова допомога від ООН та МКЧХ (5,2%). 
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В цілому переважна частина запитань стосується теми ВПО: отримання 

цього статусу, примусове виселення переселенців, проблема з виплатами 

компенсації комунальних платежів для власників житла, які приймають ВПО. 

Цікавлять людей також способи виїзду з ТОТ без документів та інші 

питання евакуації.  

Нагадаємо, гаряча лінія Мінреінтеграції з кризових питань працює 

цілодобово за номером 1548. 

 

*** 

18.07.2022 

Міністерство соціальної політики України 

https://www.msp.gov.ua/news/22051.html 

Мінсоцполітики презентувало інтерактивну мапу використання 

коштів з гуманітарного рахунку та надання допомоги 

Марина Лазебна, Міністр соціальної політики повідомила про 

створення та надання доступу громадськості до інтерактивної мапи 

використання коштів з гуманітарного рахунку, який було відкрито 

Мінсоцполітики в Національному банку України. 

“Мінсоцполітики завжди керується принципами прозорості та 

доброчесності. Відтепер у відкритому доступі на сайті Міністерства 

розміщена інформація про використання грошей з гуманітарного рахунку, 

який було відкрито в Національному банку України в перші дні 

повномасштабної війни. Інформація доступна для кожного та відображає 

скільки грошей було отримано на гуманітарний рахунок, скільки витрачено та 

залишок. Окрему увагу приділили відображенню звітності використання 

грошей по регіонах”, - повідомила Марина Лазебна. 

Інтерактивна мапа доступна за посиланням 

https://www.msp.gov.ua/content/dashboard.html  
Нагадуємо, що отримані на гуманітарний рахунок кошти 

спрямовуються Міністерством соціальної політики на: 

- задоволення продовольчих потреб та облаштування місць розміщення 

біженців та громадян, які у зв’язку з бойовими діями залишили місце свого 

проживання; 

- забезпечення їх одягом та взуттям, надання ліків та медичних 

препаратів; 

- забезпечення населення товарами першої необхідності, 

- надання одноразової грошової допомоги, задоволення інших 

першочергових потреб життєдіяльності людини. 

 

*** 

19.07.2022 

Урядовий портал 
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https://www.kmu.gov.ua/news/za-prohramoiu-relokatsii-u-bezpechni-

rehiony-peremishcheno-678-pidpryiemstv-denys-shmyhal 

За програмою релокації у безпечні регіони переміщено 678 

підприємств, — Денис Шмигаль 

Департамент комунікацій Секретаріату Кабінету Міністрів України, 

опубліковано 19 липня 2022 року о 17:34 

Уряд виплатив 37 млн грн роботодавцям, які наймали працівників із 

числа внутрішньо переміщених осіб. Про це повідомив Прем’єр-міністр 

Денис Шмигаль під час засідання Кабінету Міністрів 19 липня. 

«Станом на 15 липня за програмою релокації у безпечні регіони 

переміщено 678 підприємств. Ми допомагаємо бізнесу не просто фізично 

переїхати, але і швидко вирішити всі бюрократичні та операційні питання, 

пов’язані з його запуском на новому місці. Надаємо можливість фактично 

безкоштовної оренди майна для розміщення», — зазначив Прем’єр-міністр. 

Як відзначив Денис Шмигаль, Уряд також очікує на голосування у 

Верховній Раді за законопроект, який має суттєво прискорити приватизацію 

державного майна та державних підприємств. 

«Це пришвидшення малої приватизації та усунення зайвих 

бюрократичних норм. Це нові можливості для бізнесу – купити об’єкт і 

вдихнути в нього нове життя, особливо під час релокації», — підкреслив 

очільник Уряду. 
 

*** 

19.07.2022 

Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих 

територій України 

https://minre.gov.ua/news/minreintegraciyi-pidtrymuye-iniciatyvu-

pershoyi-ledi-ukrayiny-shchodo-psyhosocialnoyi-pidtrymky 

Мінреінтеграції підтримує ініціативу Першої леді України щодо 

психосоціальної підтримки постраждалих від війни українців 

Опубліковано 19 Липня 2022 року, о 19:33 

В рамках цієї ініціативи Мінреінтеграції за підтримки  незалежної 

міжнародної медичної гуманітарної організації «Лікарі без кордонів» 
організувало тренінги зі стрес-менеджменту. Вони відбудуться  на базі 

колцентру Мінре, оператори якого працюють і з українцями, що постраждали 

внаслідок бойових дій, були змушені залишити своє постійне місце 

проживання або опинились на тимчасово окупованих територіях.  

Набуття навичок боротьби зі стресом для операторів колцентру є дуже 

важливим, оскільки вони щоденно працюють з людьми, які перебувають у 

кризових станах, стали жертвами війни або пережили травматичні події.   

Нагадаємо, Національна програма психічного здоров’я та 

психосоціальної підтримки – ініціатива Першої леді Олени Зеленської, яка 

має на меті допомогти громадянам подолати стрес, пов'язаний із війною, та 
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наслідки пережитих травматичних подій, запобігти розвитку психічних 

розладів. Розробку та впровадження програми координує Міністерство 

охорони здоров’я України у тісній взаємодії з українськими та іноземними 

фахівцями. Ініціатива реалізується за підтримки Всесвітньої організації 

охорони здоров’я. 

 

*** 

19.07.2022 

Міністерство освіти і науки України 

https://mon.gov.ua/ua/news/pershij-zastupnik-ministra-obgovoriv-iz-

poslom-ukrayini-v-cheskij-respublici-bezperervnist-navchannya-ukrayinciv 

ПЕРШИЙ ЗАСТУПНИК МІНІСТРА ОБГОВОРИВ ІЗ ПОСЛОМ 

УКРАЇНИ В ЧЕСЬКІЙ РЕСПУБЛІЦІ БЕЗПЕРЕРВНІСТЬ НАВЧАННЯ 

УКРАЇНЦІВ 

Опубліковано 19 липня 2022 року о 10:40 

18 липня 2022 року Перший заступник Міністра освіти і науки Андрій 

Вітренко в межах робочої поїздки для участі у Групі високого рівня з питань 

освіти зустрівся з Надзвичайним і Повноважним Послом України в Чеській 

Республіці Євгеном Перебийносом. 

Сторони обговорили питання доступу до освіти для українців, які 

тимчасово переїхали до Чехії у звязку з повномасштабним вторгненням 

рф на територію суверенної України. Зокрема, влаштування дітей до 

місцевих садочків і шкіл, допомогу студентам і залучення українських 

учителів до викладацької діяльності. 

«Для нас важливо забезпечити безперервність навчання українців, які 

евакуювалися в різні країни. За два тижні після оголошення вимушених 

канікул учні повернулися до навчання за українськими програмами та 

завершили 2021/22 навчальний рік. Пандемія навчила переносити освітній 

процес в онлайн-режим, в умовах воєнного стану використовувалися 

ідентичні платформи та методи. Наразі ми готуємося до нового навчального 

року та вважаємо за необхідне створити умови для всіх українських дітей. 

Безумовно, діти не повинні втрачати зв'язок зі своєю країною, вивчати рідну 

мову, культуру та історію», – зазначив Андрій Вітренко. 

Крім того, Перший заступник Міністра розповів, що актуальним 

питанням є проведення на належному рівні вступної кампанії, аби всі бажаючі 

мали можливість вступити до українських закладів вищої освіти. 

«Створення тимчасових екзаменаційних центрів для складання НМТ у 

чеських містах – це неоціненна підтримка молоді», – повідомив Андрій 

Вітренко. 

За його словами, нині Чеська Республіка посідає третє місце серед 

іноземних країн, у яких найбільша кількість українських випускників виявили 

намір складати НМТ. 
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Андрій Вітренко подякував Надзвичайному і Повноважному Послу та 

всьому чеському народу за солідарність з Україною… 

 

*** 

19.07.2022 

Міністерство освіти і науки України 

https://mon.gov.ua/ua/news/uchni-mariupolskogo-morskogo-liceyu-

yaknajshvidshe-otrimayut-dokumenti-pro-osvitu 

УЧНІ МАРІУПОЛЬСЬКОГО МОРСЬКОГО ЛІЦЕЮ 

ЯКНАЙШВИДШЕ ОТРИМАЮТЬ ДОКУМЕНТИ ПРО ОСВІТУ 

Опубліковано 19 липня 2022 року о 13:10 

Учні Маріупольського морського ліцею якнайшвидше отримають 

документи про закінчення повної загальної середньої освіти та професійну 

морську освіту. Міністерство освіти і науки України робить усе можливе, 

щоб забезпечити учнів документами. 

Минулого тижня представники МОН провели робочу нараду з 

представниками департаменту освіти Маріупольської міської ради, 

Донецької ОВА, Одеської ОВА та Маріупольським морським ліцеєм. Під час 

зустрічі визначили, що документи про освіту видасть Одеський морський 

ліцей. Таке рішення передбачено Положенням1 про внутрішню академічну 

мобільність здобувачів професійної (професійно-технічної) освіти, які 

навчаються в закладах професійної освіти України. 

«Учні вже завершили навчання в Одеському ліцеї морського транспорту 

(закладі-партнері), який навесні надав їм прихисток, однак документи про 

професійну освіту вони повинні отримати в базовому закладі освіти – 

Маріупольському морському ліцеї. Спільно з закладом і департаментом 

освіти і науки Донецької області ми працюємо над тим, щоб якнайшвидше 

замовити та видати документи про освіту здобувачам», – коментує 

директорка директорату професійної освіти МОН Ірина Шумік. 

Довідково  

Нещодавно до МОН звернулися батьки учнів Маріупольского 

морського ліцею з проханням вирішити ситуацію з видачею документів про 

професійну освіту їхнім дітям. Міністерством у межах компетенції 

вживаються заходи щодо найшвидшого врегулювання даного питання.  

Нагадаємо, у межах проєкту «100 ноутбуків для вчителів Маріуполя» 

команда МОН продовжує розповідати2 історії освітян, які вимушено 

покинули місто. 

 

                                                           
1 Див.:   https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-zatverdzhennya-polozhennya-pro-vnutrishnyu-akademichnu-mobilnist-
zdobuvachiv-profesijnoyi-profesijno-tehnichnoyi-osviti-yaki-navchayutsya-u-zakladah-profesijnoyi-profesijno-
tehnichnoyi-osviti-ukrayini 
2 Див.:   https://mon.gov.ua/ua/news/22-roki-vikladackogo-stazhu-obirvala-vijna-intervyu-z-vchitelkoyu-z-
mariupolya 



9 
 

*** 

20.07.2022 

Верховна Рада України 

Офіційний вебпортал парламенту України 

https://www.rada.gov.ua/news/razom/225819.html 

"Працевлаштування внутрішньо переміщених осіб дозволить 

адаптуватися їм до нових умов життя та пожвавити роботу бізнесу" - 

вважають у Комітеті з питань бюджету 

Інформаційне управління 

Опубліковано 20 липня 2022, о 16:54 

Російські війська попри всі правила війни завдають обстрілів по містам 

та селищам нашої країни, руйнують цивільні об’єкти, знищують виробничу і 

невиробничу інфраструктуру, житлові будинки, позбавляючи українців умов 

для проживання та існування й змушуючи покидати свої домівки. 

Через війну мільйони українців стали внутрішньо переміщеними 

особами (ВПО), у Єдиній інформаційній базі даних про внутрішньо 

переміщених осіб є інформація щодо 3,4 мільйонів людей, з них більше 2 

мільйонів - це люди, які вимушено перемістились після введення воєнного 

стану. В свою чергу, за даними обстеження Міжнародної організації з 

міграції станом на 23 червня 2022 року 14,2% загального населення країни 

були ВПО в межах України, що становило понад 6,27 млн осіб і цей показник 

зменшився на майже 900 тис. осіб (12%) з 23 травня цього року, однак 

загальна кількість ВПО залишається занадто великою. 

Важливим завданням держави є надання підтримки цим людям, зокрема 

шляхом створення пріоритетних умов для працевлаштування. Адже, 

отримавши дохід (заробітну плату) переселенці матимуть можливість 

винаймати житло, харчуватися, забезпечувати першочергові потреби в 

лікарських та медичних засобах, одязі, товарах домашнього вжитку та загалом 

швидше адаптуватися до нового місця проживання та нових умов життя. 

Для стимулювання бізнесу працевлаштовувати вимушених 

переселенців діє урядова програма з надання роботодавцям компенсації 

оплати праці ВПО. Головним завданням такої програми є надання державою 

підтримки ВПО, проте ця програма, з іншого боку, допомагає підтримати 

суб’єктів підприємництва та сприяє активізації їх діяльності. 

Нагадаємо, що умови, механізм виплати та порядок використання 

коштів для надання роботодавцю компенсації витрат на оплату праці за 

працевлаштування переселенців (далі - компенсація витрат) визначено у 

Порядку надання роботодавцю компенсації витрат на оплату праці за 

працевлаштування внутрішньо переміщених осіб внаслідок проведення 

бойових дій під час воєнного стану в Україні, затвердженому постановою 

Кабінету Міністрів України від 20.03.2022 р. № 331 (із змінами) 
(ознайомитися можна за інтернет-посиланням: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/331-2022-%D0%BF#Text). 
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Відповідно до зазначеного Порядку компенсація витрат надається: 

- щомісяця у розмірі 6 500 гривень за кожну працевлаштовану особу, за 

яку роботодавцем сплачується єдиний внесок на загальнообов’язкове 

державне соціальне страхування, протягом двох місяців з дня 

працевлаштування особи в період воєнного часу та протягом 30 календарних 

днів після його скасування або припинення; 

- роботодавцю (за виключенням бюджетних установ (за винятком 

надавачів соціальних послуг), фондів загальнообов’язкового державного 

соціального страхування) за кожну працевлаштовану особу на умовах 

строкового або безстрокового трудового договору (контракту), гіг-контракту 

за таких умов: роботодавець перебуває на обліку як платник єдиного внеску 

на загальнообов’язкове державне соціальне страхування; розмір заробітної 

плати працівника не може бути нижчим мінімальної заробітної плати; подання 

в установленому законодавством порядку податкової звітності за IV квартал 

2021 р. або річної звітності за 2021 рік; 

- відповідно до заяви роботодавця, поданої  до територіального центру 

зайнятості (через п’ять календарних днів після працевлаштування особи) в 

електронній формі - через Єдиний державний вебпортал електронних 

послуг або в паперовій формі - особисто під час відвідування центру 

зайнятості або на адресу електронної пошти відповідного центру зайнятості. 

Відповідно до цього Порядку виплата роботодавцю компенсації витрат 

здійснюється за рахунок коштів резервного фонду державного бюджету, а 

згідно із розпорядженням  Кабінету Міністрів України від                  

12.04.2022 р. № 282- р Міністерству економіки України для проведення 

відповідних витрат виділено з резервного фонду державного бюджету на 2022 

рік кошти у обсязі 200 млн гривень. 

За даними звітності Державної казначейської служби України за 

підсумками січня-червня 2022 року видатки державного бюджету для надання 

роботодавцям компенсації витрат на оплату праці за кожну працевлаштовану 

особу з числа внутрішньо переміщених осіб внаслідок проведення бойових 

дій під час воєнного стану проведено у обсязі 37,3 млн грн або на рівні 18,7% 

уточненого плану. Тобто, власне за два місяці вже використано майже п’яту 

частину коштів, передбачених у державному бюджеті на цей рік на проведення 

відповідних заходів. 

За даними, опублікованими на офіційній інтернет-сторінці 

Міністерства економіки України, станом на 14 липня п.р. понад 4,4 тис. 

роботодавців скористались програмою компенсації витрат на оплату праці за 

кожну працевлаштовану особу з числа внутрішньо переміщених, а роботу 

отримали майже 7,4 тисячі українців, що змушені були переїхати у безпечні 

регіони. 

У Комітеті з питань бюджету постійно проводиться робота з 

моніторингу та аналізу виконання державного бюджету, насамперед  щодо 

реалізації започаткованих Урядом в умовах воєнного стану програм та 

заходів, зокрема спрямованих на відновлення економіки, створення нових 
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робочих місць та підтримку внутрішньо переміщених осіб і впевнені в 

дієвості та результативності здійснюваних заходів. 

Українці - нація переможців! Ми вистоїмо й відновимо країну! В єдності 

наша сила! 

 

*** 

20.07.2022 

Президент України  Володимир Зеленський 

Офіційне інтернет-представництво 

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

ministrami-avstriyi-ta-76561 

Президент України провів зустріч з міністрами Австрії та Чехії 

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч з 

федеральним міністром європейських, інтеграційних та закордонних 

справ Республіки Австрія Александром Шалленбергом і міністром 

закордонних справ Чеської Республіки Яном Ліпавським. 

Глава держави подякував Австрії та Чехії за підтримку рішення щодо 

надання Україні статусу кандидата на вступ до Європейського Союзу. 

«Це потужна підтримка. В нас попереду велика робота щодо тих 

важливих речей, які радять нам європейське суспільство, Європейська рада, 

Європейська комісія», – сказав Володимир Зеленський. 

Президент висловив переконання, що Україна виконає всі необхідні 

вимоги для набуття членства в ЄС. 

«Дуже хотілося б, щоб була нова сторінка в житті України як 

повноправного члена Європейського Союзу. І ця нова сторінка – це початок 

діалогу щодо вступу у Євросоюз», – наголосив Глава держави. 

Володимир Зеленський зазначив, що Україна розраховує на підтримку 

в цьому питанні з боку Чехії, яка головує у Раді Європейського Союзу. 

Президент подякував Австрії та Чехії за допомогу Україні під час 

повномасштабного російського вторгнення. 

«Я хотів би подякувати за ставлення ваших суспільств і урядів до 

підтримки наших людей, українців, особливо вимушено переміщених осіб, 

жінок і дітей. Вдячний вам за той теплий прийом і допомогу їм», – зауважив 

Глава держави. 
Володимир Зеленський висловив подяку Чехії за потужну оборонну 

підтримку України, яку відчувають наші Збройні Сили. 

Президент також подякував Австрії за гуманітарну допомогу, зокрема 

щодо надання нашій країні автомобілів екстреної медичної допомоги та 

пожежного транспорту. 

 

*** 

20.07.2022 
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Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих 

територій України 

https://minre.gov.ua/news/minreintegraciyi-zaluchaye-blagodiynykiv-do-

pidtrymky-vpo-ta-socialno-nezahyshchenyh-ukrayinciv 

Мінреінтеграції залучає благодійників до підтримки ВПО та 

соціально незахищених українців 

Опубліковано 20 Липня 2022 року, о 22:15 

Мінреінтеграції в особі його очільниці Віцепрем'єра України Ірини 

Верещук підписало меморандум про співпрацю з БФ «Стабілізейшен 

Суппорт Сервісез»3 (БФ "ССС"), який зорієнтований на тих самих напрямках 

підтримки, що й відомство. 

Сторони домовилися про надання практичної допомоги. Зокрема, щодо 

консультування, юридичного супроводу та соціального захисту незахищених 

верств населення, багатодітних та ВПО. 

Спільно з благодійним фондом буде надаватися всебічна допомога 

людям, які зараз найбільше потребують захисту та сторонньої підтримки. 

У подальшому напрацьовуватимуться нові напрямки співпраці. 

 

 

*** 

21.07.2022 

Урядовий портал 

https://www.kmu.gov.ua/news/uriad-robyt-use-vid-sebe-mozhlyve-shchob-

zabezpechyty-komfortni-umovy-prozhyvannia-dlia-vpo-denys-shmyhal 

Уряд робить усе від себе можливе, щоб забезпечити комфортні 

умови проживання для ВПО, — Денис Шмигаль 

Департамент комунікацій Секретаріату Кабінету Міністрів 

України, опубліковано 21 липня 2022 року о 19:01 

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час робочої поїздки в Одеську 

область ознайомився з умовами розміщення внутрішньо переміщених осіб в 

Ізмаїльському міському центрі соціально-психологічної реабілітації дітей.  

«Уряд робить усе від себе можливе, щоб забезпечити комфортні умови 

проживання для ВПО. На сьогодні діють програми виплат для переселенців: 

по 2 тис. грн на дорослих та по 3 тис. грн на дітей та осіб з інвалідністю. По 

6,5 тис. грн компенсують роботодавцям за кожну найняту внутрішньо 

переміщену особу. Місцеві бюджети отримують компенсацію за комунальні», 

— зазначив Прем’єр-міністр. 

 У спілкуванні з очільником Уряду люди, що тимчасово проживають 

у Ізмаїльському міському центрі соціально-психологічної реабілітації 

дітей, підтвердили отримання коштів за програмою. За їхніми словами, у 

закладі є всі комфортні умови.  

                                                           
3 Див.:   https://sss-ua.org/    
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Як повідомили Прем’єр-міністру, на сьогодні громадяни, які виїхали з 

країни, починають повертатись додому і затримуються в Ізмаїлі. Щодня 

приїжджає близько 250 осіб, а загалом повернулися вже понад 16 тисяч осіб. 

 

*** 

22.07.2022 

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини 

https://ombudsman.gov.ua/news_details/regionalne-predstavnictvo-

upovnovazhenogo-v-hmelnickij-oblasti-uklalo-memorandum-pro-spivpracyu-z-

go-teritoriya-dobra-podillya 

Регіональне представництво Уповноваженого в Хмельницькій 

області уклало Меморандум про співпрацю з ГО «Територія добра 

Поділля» 

Регіональний представник Уповноваженого Верховної Ради України 

з прав людини в Хмельницькій області Оксана Кізаєва та регіональний 

координатор взаємодії з громадськістю Ольга Осередчук провели робочу 

зустріч з керівником та представниками громадської організації «Територія 

добра Поділля», яка опікується захистом прав та наданням допомоги людям, 

які найбільше цього потребують, зокрема внутрішньо переміщеним особам. 

За сприяння цієї громадської організації вже було організовано надання 

гуманітарної допомоги громадянам, які звернулись на «гарячу лінію» 

Уповноваженого та до працівників регіонального представництва 

Уповноваженого в регіоні. Продукти харчування, ліки та речі першої 

необхідності було надіслано адресно заявникам - вимушеним переселенцям у 

районні центри. Під час зустрічі обговорили проблемні питання, з якими вони 

найчастіше стикаються в сфері соціального захисту, охорони здоров’я, 

працевлаштування. 

Оксана Кізаєва поінформувала учасників зустрічі про діяльність 

інституції Уповноваженого ВРУ з прав людини, порядок здійснення та 

результати моніторингу дотримання конституційних прав і свобод  людини та 

громадянина на території Хмельницької області. 

Результатом зустрічі стало укладення Меморандуму про співпрацю, 

метою якого є консолідація зусиль Сторін з метою захисту прав та свобод 

людини на території  Хмельницької області, зокрема внутрішньо 

переміщених осіб, людей з інвалідністю, бездомних людей, сімей, які 

перебувають в складних життєвих обставинах, дітей-сиріт та дітей, 

позбавлених батьківського піклування та з числа інших цільових груп, на які 

спрямована діяльність громадської організації. 

Домовлено про взаємодію з метою поновлення та захисту прав і свобод 

людини на території Хмельницької області, зокрема уразливих та соціально 

незахищених груп населення; сприяння в реалізації ними своїх прав і законних 

інтересів. 
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*** 

22.07.2022 

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини 

https://www.ombudsman.gov.ua/news_details/informacijnij-zahid-dlya-

vpo-u-tranzitnomu-modulnomu-mistechku-m-zaporizhzhya 

Інформаційний захід для ВПО у транзитному модульному містечку 

м. Запоріжжя 

Регіональний представник Уповноваженого у Запорізькій області 

Ірина Карпенко спільно зі старшим інспектором з особливих доручень 

відділу уповноважених з контролю за дотриманням прав людини (з 

дислокацією в Запорізькій області) Управління дотримання прав людини 

НПУ Людмилою Хоменко провели інформаційний захід для внутрішньо 

переміщених осіб, які проживають у транзитному модульному містечку для 

внутрішньо переміщених осіб у місті Запоріжжя. 

Транзитне модульне містечко засноване та відкрите в 2015 році, 

планувалося для короткострокового проживання внутрішньо переміщених 

осіб і розраховане на 544 людини. На даний час там проживає 367 осіб. 

Учасникам заходу розповіли про права людини і громадянина, які 

можуть обмежуватись в умовах воєнного стану, особливості реалізації прав 

ВПО, роз’яснили види благодійної грошової допомоги ВПО від міжнародних 

організацій. 

Також надано консультації з питань отримання соціальних виплат ВПО, 

малозабезпеченим сім’ям та особам з інвалідністю. 

Внутрішньо переміщені особи отримали пам’ятки з контактами та 

роз’ясненнями щодо особливостей захисту прав в умовах воєнного стану. 

 

 

Місцеве самоврядування 
 

19.07.2022 

Волинська обласна державна адміністрація 

https://www.voladm.gov.ua/new/za-146-dniv-povnomasshtabnoyi-viyni-na-

volini-priynyato-70-tis-195-vimusheno-peremischenih-ukrayinciv/ 

За 146 днів повномасштабної війни на Волині прийнято 70 тис 195 

вимушено переміщених українців 

За останню добу розселили та забезпечили речами першої необхідності 

45 осіб. 

Найбільше внутрішніх переселенців розселено у Луцькому районі (з 

урахуванням Луцька) – 26 тис 914 осіб.  У Володимирському районі 

(включаючи міста Володимир та Нововолинськ)  розміщено 18 тис 275, у 

Ковельському – 19 533, Камінь-Каширському – 5 тис 473 особи. 
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Наразі в області можливо розмістити ще понад 4000 осіб. Більшість 

наявних місць знаходиться в територіальних громадах, віддалених від 

обласного центру. 

При департаменті соціального захисту населення ОВА працює 

цілодобова гаряча лінія для розміщення переміщених осіб, тел. 066 65 709 15. 

Працюємо далі заради перемоги. 

 

*** 

19.07.2022 

Кіровоградська обласна державна адміністрація 

https://www.kr-admin.gov.ua/start.php?q=News1/Ua/2021/19072201.html 

Обласний штаб обліку громадян, які змінили місце проживання у 

зв’язку з воєнними діями працює в цілодобовому режимі 

Про це під час наради повідомив керівник управління соціального 

захисту населення Олександр Догаров. 

Він додав, що для розміщення внутрішньо переміщених осіб 

передбачено 419 закладів приватної та комунальної власності більш ніж на 

100 тисяч місць. 

«Загалом з початку воєнних дій на територію області прибуло          154,7 

тис. осіб з інших областей, у тому числі 42,5 тис. дітей. На даний час, довідки 

видано 83396 внутрішньо переміщеним особам, або 100% від тих, що 

звернулись», зазначив Олександр Догаров. 

Найбільше до області перемістилося ВПО з Донецької та Харківської 

областей, а найменше з Волинської та Житомирської. 

Забезпечено призначення допомоги на проживання на суму              746,0 

млн.грн. Виплату допомоги фінансує Мінсоцполітики. 

 

*** 

22.07.2022 

КИЇВСЬКА ОБЛАСНА ВІЙСЬКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ 

https://koda.gov.ua/medychna-dopomoga-dlya-vymushenyh-pereselencziv-

shho-potribno-znaty/ 

МЕДИЧНА ДОПОМОГА ДЛЯ ВИМУШЕНИХ ПЕРЕСЕЛЕНЦІВ: 

ЩО ПОТРІБНО ЗНАТИ? 

Понад 8 млн українців стали внутрішньо переміщеними особами під 

час війни. Кожен із них має право отримати належну медичну допомогу. 

 Як це зробити в нових реаліях? 

ВПО мають спрощений доступ до первинної медичної допомоги. 

Звернення до лікаря первинної медичної ланки гарантує пацієнту: 

▪ динамічне спостереження за станом здоров’я, діагностику та лікування 

захворювання; 

▪ базові тести й аналізи; 

▪ направлення до лікарів вузької спеціалізації чи на обстеження; 
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▪ паліативну допомогу, яка забезпечує максимально можливу якість 

життя пацієнтів з невиліковними хворобами та членів їхніх родин; 

▪ рецепти на «Доступні ліки», а також інсулін, якщо це повторний 

рецепт; 

▪ щеплення відповідно до календаря вакцинації. 

Докладніше про те, як вимушеним переселенцям скористатися 

медичними послугами під час війни, читайте у новій статті комунікаційної 

кампанії “Гарантовано!»4  

 У межах Проєкту USAID, за підтримки Міністерства охорони 

здоров’я України, ГО «Ліки Контроль», ГО «Діа-Дзен», ГО «Афіна. Жінки 

проти раку», Ініціативна група Just save life, ГО «Всеукраїнська асоціація 

кришталевих людей», БО «Мережа 100 відсотків життя Рівне», ГО 

«Інтерньюз-Україна» та БФ «Пацієнти України» продовжують 

комунікаційну кампанію «Гарантовано!», яка інформує українців про 

діяльність Програми медичних гарантій під час війни. 

 Збережи своє право на медичну допомогу під час війни! 

 

*** 

18.07.2022 

Офіційний портал Києва 

Київська міська рада 

Київська міська державна адміністрація 

https://kyivcity.gov.ua/news/iz_24_lyutogo_u_kiyevi_zareyestrovano_mayz

he_100_tisyach_vimushenikh_pereselentsiv/ 

Із 24 лютого у Києві зареєстровано майже 100 тисяч вимушених 

переселенців 

У Києві зареєстровано більше 98 тисяч вимушених переселенців, які 

покинули свої домівки після початку повномасштабного вторгнення росії. Про 

це повідомила заступниця голови КМДА Марина Хонда. 

«Та кількість людей, яка зареєструвалася в Києві з 24 лютого, більше, 

ніж тих, хто проживає, наприклад у Броварах чи Кам’янець-Подільському. Із 

цих 98 тисяч осіб понад 15 тисяч – діти. А якщо взяти до уваги переселенців, 

які переїхали до столиці з 2014 року, то кількість вимушено переміщених 

осіб у Києві становить більше 270 тисяч. Найбільше переселенців із 

Донецької та Луганської областей. Також багато з Харківської, Сумської та 

Запорізької. Але не всі зареєстровані як переселенці, тому сказати реальну 

кількість людей, які були вимушені покинути свої домівки через російську 

агресію, складно. Але зрозуміло, що насправді їх більше, ніж ми нині 

фіксуємо», – зазначила Марина Хонда. 

                                                           
4 Див.:   https://zn.ua/ukr/novosti-kompaniy/medichna-dopomoha-dlja-vimushenikh-pereselentsiv-shcho-
potribno-znati.html 
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За її словами, найбільше переселенців зареєстровано в Солом’янському 

районі – більше 14,3 тисячі, у Святошинському – понад 14,2 тисячі та 

Дарницькому – 13,2 тисячі. 

Марина Хонда додала, що для того, аби стати на облік як внутрішньо 

переміщена особа, необхідно звернутися до управління соціального захисту 

населення. 

Також в Києві працюють консультативні центри для внутрішньо 

переміщених осіб за наступними адресами: 

Дарницький район – вул. Ревуцького, 6 (прийом здійснюється 

щочетверга з 09:00 до 13:00); 

Дніпровський район – вул. Остафія Дашкевича, 9 (щочетверга з 10:00 до 

17:00); 

Деснянський район – вул. Бальзака, 28 (щочетверга з 10:00 до 14:00); 

Оболонський район – проспект Оболонський, 22 (Vcenti Hub) 

(щоп’ятниці з 10:00 до 14:00); 

Святошинський район – бульвар Ромена Роллана, 13-В (щоп’ятниці з 

10:00 до 15:00); 

Солом’янський район – вул. Волинська, 2 (щосереди з 10:00 до 17:00); 

Шевченківський район – вул. Білоруська, 11 (щовівторка з 10:00 до 

15:00), вул. Володимирська, 51-Б (Vcentri Hub) (щоп’ятниці з 10:00 до 16:00). 

 

*** 

18.07.2022 

Вінницька обласна військова адміністрація 

http://www.vin.gov.ua/news/ostanni-novyny/48631-za-mynulu-dobu-na-

vinnychchyni-tranzytom-rozmishcheno-63-osoby 

За минулу добу на Вінниччині транзитом розміщено 63 особи 

За попередню добу у Вінницькій області транзитом розміщено 63 особи, 

з них 54 дитини. 

Біженці перемістились з Донецької, Запорізької, Херсонської, 

Київської, Луганської, Миколаївської, Дніпропетровської, Одеської, 

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

Слов'янськ, Волноваха, Ізюм, Вишневе тощо. 

На постійному проживанні з 24.02.2022 перебуває 176 134 біженці, з них 

1 377 - маломобільних та 56 632 дітей. Вільних місць для розміщення 

внутрішньо переміщених осіб - 1 345. 

Станом на 09:30 18.07.2022 органами соціального захисту 184 919 

особам видані довідки про взяття на облік як внутрішньо переміщених 

осіб, з них 8 884 довідок скасовано, у зв’язку з поверненням на постійне місце 

проживання. 

 

*** 
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18.07.2022 

Волинська обласна державна адміністрація 

https://www.voladm.gov.ua/new/na-volin-prodovzhuyut-priyizditi-

vimusheno-peremischenni-ukrayinci/ 

На Волинь продовжують приїздити вимушено переміщенні українці 

За минулі вихідні в області розміщено 34 особи. Загалом за час 

повномасштабної війни на Волині знайшли прихисток 70 тис. 150 внутрішньо 

переміщених осіб. 
У Єдиній інформаційній базі даних ВПО обліковано 60 тис 118. Це 

становить 42 тис 084 сімей в яких виховується 18 тис 748 дітей до 18 років. 

Наразі в області можливо додатково розмістити ще понад 4000 осіб 

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

місць знаходиться в територіальних громадах, віддалених від обласного 

центру. 

При департаменті соціального захисту населення Волинської 

обласної військової адміністрації працює цілодобова гаряча лінія для 

розміщення переміщених осіб. 

Тел. 066 65 709 15. 

 

*** 

18.07.2022 

Житомирська обласна державна адміністрація 

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

zustrichi-z-predstavnykamy-uvkb-oon/ 

Віктор Градівський долучився до робочої зустрічі з представниками 

УВКБ ООН 

…18 липня, у Житомирській ОВА відбулася робоча зустріч щодо 

запуску в області програми з надання багатоцільової грошової допомоги 

внутрішньо переміщеним особам. 
До зустрічі долучилися заступник начальника Житомирської ОВА 

Віктор Градівський, директор Департаменту соціального захисту 

населення ОВА Олена Грищук, представники УВКБ ООН та представники 

профільних структурних підрозділів ОВА. 

Учасники обговорили деталі програми надання багатоцільової грошової 

допомоги УВКБ ООН, яка спрямована на збільшення спроможності ВПО 

задовольняти власні базові потреби, такі як оренда, продукти харчування та 

предмети гігієни. 

Сама програма буде розгорнута після реєстрації ВПО у Житомирській 

області та буде реалізована спільно із благодійним фондом «Право на 

захист». 

До планів УВКБ ООН входить створення стаціонарного пункту 

реєстрації в місті Житомир та проведення мобільних заходів по області. 
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Учасники зустрічі також обговорили ряд технічних питань та 

наголосили на важливості відкриття даної програми задля підтримки 

громадян, що постраждали внаслідок збройної агресії росії. 

Нагадаємо, що жителі Житомирщини зареєстрували 1704 оселі у 

соціальній програмі «Прихисток». 
Довідково. 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. 

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. 

 

*** 

18.07.2022 

Житомирська обласна державна адміністрація 

https://oda.zht.gov.ua/news/na-zhytomyrshhyni-u-12-zakladah-ohorony-

zdorov-ya-vid-pochatku-vijny-pratsevlashtovano-28-osib-z-chysla-vpo/ 

На Житомирщині у 12 закладах охорони здоров’я від початку війни 

працевлаштовано 28 осіб з числа ВПО 

Про це повідомляє Департамент охорони здоров’я Житомирської 

ОВА. 

 

Так, у Житомирській області внутрішньо переміщені особи отримали 

роботу у 12 закладах охорони здоров’я, зокрема 18 осіб працюють лікарями, 

10 — медсестрами, з яких: 

у Бердичівському районі 2 лікаря та 1 медсестра; 

у Новоград-Волинському районі 1 лікар та 3 медсестри; 

у Житомирському районі 15 лікарів та 6 медсестер. 

 Нагадаємо, що жителі Житомирщини зареєстрували 1704 оселі у 

соціальній програмі «Прихисток». 
 

*** 

18.07.2022 

Івано-Франківська обласна державна адміністраці 

https://www.if.gov.ua/news/skilky-vnutrishno-peremishchenykh-osib-

prozhyvaiut-nyni-na-prykarpatti 

Скільки внутрішньо переміщених осіб проживають нині на 

Прикарпатті 
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Департамент соціальної політики ОДА, опубліковано 18 липня 2022 

року о 15:35 

У департаменті соціальної політики облдержадміністрації 

повідомляють, що станом на 18 липня цього року на обліку в Єдиній 

інформаційній базі даних про внутрішньо переміщених осіб в Івано-

Франківській області зареєстровано 140 409 внутрішньо переміщених осіб 

(97213 сімей), з них: осіб працездатного віку – 64814, осіб, що потребують 

працевлаштування – 6103, осіб з інвалідністю – 4126, пенсіонерів – 17585, 

дітей – 45975, інші – 1806. 

На сьогодні фінансову підтримку з держбюджету отримали                   81 

484 особи на суму 1 004 076 247 гривень. 

Нагадуємо, що відповідно до рішення Уряду допомога на проживання 

внутрішньо переміщеним особам надається в наступних розмірах: 

для осіб з інвалідністю та дітей – 3000 гривень; 

для інших осіб – 2000 гривень. 

Допомога надається внутрішньо переміщеним особам, які 

перемістилися з тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим 

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

проведення воєнних дій або які перебувають в тимчасовій окупації, оточенні 

(блокуванні). 

Також допомога виплачується внутрішньо переміщеним особам, у 

яких житло зруйноване або непридатне для проживання внаслідок 

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

відповідних втрат, зокрема через Єдиний державний вебпортал 

електронних послуг або подали документальне підтвердження від органів 

місцевого самоврядування факту пошкодження/знищення нерухомого майна 

внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених 

військовою агресією. 

 

*** 

18.07.2022 

Волинська обласна державна адміністрація 

https://www.voladm.gov.ua/new/na-volin-nadiyshla-gumanitarna-

dopomoga-iz-velikoyi-britaniyi/ 

На Волинь надійшла гуманітарна допомога із Великої Британії 

Про це повідомив начальник обласної військової адміністрації Юрій 

Погуляйко на сторінці у Фейсбук. 

«Броньований автомобіль для Збройних сил України та гуманітарна 

допомога для внутрішньопереміщених осіб в області доставили в область 

партнери із Великої Британії. Продовольство, засоби гігієни, одяг вже 

передали на потреби внутрішньо переміщених осіб, що проживають у нашій 

області. Броньований автомобіль піде на потреба Збройних сил України», - 

зазначено у дописі. 
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Дякуємо за допомогу! Ваша підтримка важлива. 

 

*** 

18.07.2022 

Волинська обласна державна адміністрація 

https://www.voladm.gov.ua/new/na-volin-prodovzhuyut-priyizditi-

vimusheno-peremischenni-ukrayinci/ 

На Волинь продовжують приїздити вимушено переміщенні українці 

За минулі вихідні в області розміщено 34 особи. Загалом за час 

повномасштабної війни на Волині знайшли прихисток 70 тис. 150 внутрішньо 

переміщених осіб. 

У Єдиній інформаційній базі даних ВПО обліковано 60 тис 118. Це 

становить 42 тис 084 сімей в яких виховується 18 тис 748 дітей до 18 років. 

Наразі в області можливо додатково розмістити ще понад 4000 осіб 

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

місць знаходиться в територіальних громадах, віддалених від обласного 

центру. 

При департаменті соціального захисту населення Волинської 

обласної військової адміністрації працює цілодобова гаряча лінія для 

розміщення переміщених осіб. 

Тел. 066 65 709 15. 

 

*** 

18.07.2022 

Кіровоградська обласна державна адміністрація 

https://www.kr-admin.gov.ua/start.php?q=News1/Ua/2021/18072202.html 

Представники Міжнародної організації з міграції допомагатимуть 

переселенцям на Кіровоградщині 

… 18 липня, радниця начальника Кіровоградської ОВА Галина Пастух 

зустрілась із представниками Міжнародної організації з міграції. 

Офіцер операцій Мохамед Елмасрі, офіцер з шелтерів Дімітріос 

Дендріос та офіцерка із забезпечення водою Елена Рен’ю повідомили, що 

мають на меті ознайомитись із ситуацією з ВПО на Кіровоградщині, оглянути 

місця перебування та запропонувати свою допомогу, особливо в аспектах, у 

яких не працюють інші міжнародні волонтерські організації. 

«Наша організація вже надавала Кіровоградщині гуманітарну допомогу. 

Це були ковдри, матраци, рушники бутлі для води і так далі. Наразі ми 

особисто хочемо ознайомитись із ситуацією у вашому регіоні», - повідомив 

Мохамед Елмасрі. 
Також представники організації акцентували, що у межах повноважень 

можуть допомогти з виконанням ремонтів та покращення умов у місцях 
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компактного проживання ВПО. Для цього фахівці структурних підрозділів 

ОВА підготують відповідний перелік місць за потребами. 

«Вдячні, що ваша організація активізувала роботу на Кіровоградщині. 

Ми надамо усю необхідну для вас інформацію з приводу потреб ВПО та щодо 

місць компактного проживання», - акцентувала Галина Пастух. 

 

*** 

18.07.2022 

Кіровоградська обласна державна адміністрація 

https://www.kr-admin.gov.ua/start.php?q=News1/Ua/2021/18072201.html 

Андрій Райкович: опіка над переселенцями - завжди під пильною 

увагою влади 

Нині на Кіровоградщині осіло вже понад 84 тисячі ВПО. Про це …     18 

липня, повідомив начальник ОВА Андрій Райкович. Українці, які через 

агресивні дії росії, втратили домівки, переїжджають до інших регіонів України 

і потребують підтримки. 

-Це серйозна відповідальність, що лягає на плечі місцевих органів влади, 

наших громад, - зазначив Андрій Райкович. - Так, держава дає гарантії, але на 

нас - серйозна організаційна робота. Ми постійно її виконуємо. Важливо 

забезпечити переселенців усім необхідним - від даху над головою, до одягу. 

Андрій Райкович поставив також завдання допомагати ВПО з 

працевлаштуванням. Людям, які залишаються на Кіровоградщині надовго, 

треба робота. 

 

*** 

18.07.2022 

ЛУГАНСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

ОБЛАСНА ВІЙСЬКОВО-ЦИВІЛЬНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

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

omoga_dlya_zhiteliv_kreminshchini 

У Дніпрі надається гуманітарна допомога для жителів Кремінщини 

Основна маса внутрішньо переміщених мешканців Кремінської 

громади зосередилася у Дніпрі та Дніпропетровській області. За допомогою 

гугл-форми, створеної Кремінською міською військовою адміністрацією, 

постійно оновлюється інформація про ВПО з числа кремінян по всій країні. 

За даними реєстру, у місті Дніпро та Дніпропетровській області наразі 

перебувають близько 1000 жителів Кремінної та навколишніх сіл. 

Дніпро з перших днів став гуманітарним хабом для сотень тисяч 

переселенців з різних регіонів, і в місті є достатньо можливостей для 

отримання гуманітарної допомоги. Тому координатори Дніпра спочатку і 

точково допомагали їм за підтримки різних організацій («СпівДії Хаб», ГО 

«Медіапростір Україна», волонтерів зі США). До червня продуктові та 
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гігієнічні набори та одяг отримали 16 родин у Дніпрі (загальна кількість понад 

50 осіб). 

Так, за останні три тижні 144 продуктових набори та 15 наборів гігієни 

отримали іще 159 сімей, які мешкають у містах Вільногірськ, 

Верхньодніпровськ, Новомосковськ, Кам’янське, Павлоград, Кривий Ріг, 

Китайгород, селах Миколаївка, Ягідне, Новопокровськ, Лозуватка, Софіївка, 

Нива Трудова та Карнаухівка. Всього це 324 особи, з них 49 пенсіонерів, 90 

дітей до 16 років та вісім осіб з інвалідністю. 

Гуманітарні набори люди змогли отримати за підтримки ГО «Світло 

культури» та Луганського обласного молодіжного центру. 

Також координатори Дніпра першими запровадили надання 

психологічної підтримки людям у режимі онлайн. За весь час до фахового 

психолога звернулися 22 жителі Кремінщини. Консультації анонімні та 

надаються безкоштовно. 

Продовжує працювати телеграм-канал «Креміняни Дніпра», де 

викладається корисна інформація для переселенців, актуальні новини про 

державні та міжнародні види допомог, контакти гуманітарних штабів, які 

діють у Дніпрі. 

 

*** 

18.07.2022 

ЛУГАНСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

ОБЛАСНА ВІЙСЬКОВО-ЦИВІЛЬНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

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

odzhuie_biznes_stosunki_u_lvovi 

Підприємство із Сєвєродонецька налагоджує бізнес-стосунки у Львові 

ТОВ «Сервісний центр РМ» займалося обслуговуванням офісної 

техніки банків та бюджетних установ нашого регіону.  

Співробітники надавали послуги відділенням всіх основних банків у 

Сєвєродонецьку, Лисичанську, Рубіжному, Старобільську, Попасній, Щасті. 

 

Працювали з  Пенсійним фондом, поліцією, прокуратурою Луганської 

області. 

Після вторгнення рф фізичну релокацію підприємство зробити не 

встигло. 

Команда сервісного центру вивезла з офісу лише ноутбуки. А потім і 

повертатись вже стало нікуди – офіс зруйнували ворожі обстріли. 

У березні власник фірми Олег Василенко вперше почув про державну 

релокацію бізнесу і вирішив спробувати подати заявку через Міністерство 

економіки України. 

Для переїзду йому запропонували три області: Тернопільську, Львівську 

та Івано-Франківську. Львівські фахівці спрацювали найшвидше, одразу 

запропонувавши можливі варіанти. 
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Вже із квітня підприємство відновило діяльність, сконцентрувавшись на 

інтернет-торгівлі через Rozetka та Prom, що було додатковим видом діяльності 

у Сєвєродонецьку. 

У планах - повноцінне відновлення сервісного центру: облаштування 

точок прийому, пошук складських приміщень.  

Більшість співробітників поки що теж працюють віддалено. 

Попри переїзд, вдається співпрацювати зі старими підрядниками: 

працівники сервісного центру почали обслуговувати львівські філії одного із 

банків.  

Проте зараз сервісний центр функціонує фактично в форматі стартапу 

– намагається якнайшвидше розвиватись з мінімальними витратами. 

До речі у Львові, релоковані підприємства можуть скористатись 

обласною програмою підтримки бізнесу й отримати 100 тисяч гривень 

фінансування. Якщо таке підприємство утворило 20 і більше робочих місць, 

то ця сума зростає до 200 тисяч гривень. Також в межах програми можна 

отримати до 50 тисяч гривень на заходи з маркетингу та до 80 тисяч на 

сертифікацію продукції.  

Виробничим підприємствам в галузі легкої промисловості, 

агропереробки, машино- та приладобудування можуть додатково оплатити 

обладнання на суму до півмільйона гривень. 

 

*** 

18.07.2022 

Львівська обласна військова адміністрація 

https://loda.gov.ua/news/34737 

У Мостиськах відкрили тимчасовий табір для внутрішньо 

переміщених осіб 

Пресслужба ОДА 

Містечко зводили упродовж двох місяців волонтерами швейцарської 

організації Remar S.O.S. 

Тимчасовий табір для проживання вимушених переселенців 
розрахований на 100 місць у наметі площею 500 м2. Тут є спальні місця із 

ліжками, матрацами та подушками. Є також їдальня, де переселенці 

отримуватимуть безкоштовне триразове харчування, душові, туалети. 

З нагоди відкриття організатори роздали малозабезпеченим жителям 

громади понад 300 продуктових наборів. За словами координатора Remar 

S.O.S. п. Пауло Олівейра надання подібної допомоги планується щомісячно. 

 

*** 

18.07.2022 

Львівська обласна військова адміністрація 

https://loda.gov.ua/news/34824 
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Щоб підтримати українців волонтери з Британії готують піцу для 

переселенців: цього разу завітали на Стрийщину 

Пресслужба ОДА 

Щоб підтримати українців волонтери з Британії готують піцу для 

переселенців: цього разу завітали на Стрийщину 

Щомісяця з печей у спеціально обладнаних фургонах дістають 

смаколики. «Піца на колесах» - під такою назвою проходить акція, щоб 

підтримати моральний дух українців, які переживають війну. 

Волонтери Siobhans Trust з Великої Британії та США вже  відвідали 

Стрийську, Моршинську, Жидачівську, Миколаївську та інші громади району. 

Підтримувати переселенців планують і надалі. Наразі подорожують 

п’ятьма фургонами. Кожен фургон у різному регіоні. 

 

*** 

18.07.2022 

Вінницький обласний центр зайнятості 

https://vin.dcz.gov.ua/novyna/vakansiyi-z-nadannyam-zhytla-na-

vinnychchyni 

Вакансії з наданням житла на Вінниччині 

Вінниччина гостинно приймає на своїх теренах вимушених 

переселенців. Найбільша і найгостріша проблема переміщених осіб - житло і 

робота. 

Тож ми зробили вибірку актуальних вакансій Вінниччини з наданням 

житла. 

Станом на 18 липня 2022 року у базі є 15 вакансій, де разом з роботою 

надають і житло. 

Запрошують на роботу лікарів, слюсарів, фрезерувальника, токаря. 

Заробітна плата у зазначених вакансіях від 10 до 20 тис.грн. 

Перелік актуальних вакансій з наданням житла та вимоги роботодавця 

дивіться тут: https://is.gd/MEsKOc 

Більше вакансій тут: на телеграм-каналі: «Робота зараз: Державна 

служба зайнятості» за посиланням https://t.me/worknowdcz.... 

 

*** 

18.07.2022 

Дніпропетровський обласний центр зайнятості 

https://dnp.dcz.gov.ua/novyna/shcho-treba-znaty-vnutrishno-

peremishchenym-osobam 

Що треба знати внутрішньо переміщеним особам? 

Заступниця директора Криворізького міськрайонного центру 

зайнятості Віта Лобанова взяла участь в онлайн-конференції для 



26 
 

внутрішньо переміщених осіб, під час якої проінформувала присутніх про 

основні зміни у законодавстві про зайнятість. 

Зокрема наголосила на спрощеній системі подачі документів для 

отримання статусу безробітного для ВПО та осіб, які перебувають на 

тимчасово окупованих територіях або у районах, де ведуться бойові дії. Також 

звернула увагу присутніх на внесення змін у визначенні підходящої роботи та 

умови припинення реєстрації безробітних. 

Присутніх зацікавила інформація щодо надання роботодавцям 

компенсації витрат на оплату праці за працевлаштування переселенців. 

Як захищати свої права і звертатись за безоплатною правовою 

допомогою? Що таке воєнні злочини? Як фіксувати пошкодження? Як 

захищати трудові права в умовах воєнного стану? Як захищатись потерпілим 

від домашнього насильства та які гарантії мають потерпілі від катувань, 

сексуального насильства, торгівлі людьми? 

Відповіді на ці запитання понад 100 учасників отримали від учасників-

спікерів – представників влади та громадських організацій. 

По завершенню заходу учасники мали змогу ознайомитися з довідником 

для ВПО та посібником про трудові права від Криворізького місцевого 

центру з надання БВПД. 

 

*** 

18.07.2022 

Рівненська обласна державна адміністрація 

https://www.rv.gov.ua/news/na-rivnenshchyni-pikluiutsia-pro-

tymchasovyi-prykhystok-pereselentsiv 

На Рівненщині піклуються про тимчасовий прихисток переселенців 

опубліковано 18 липня 2022 року о 17:30 

Інтеграцію внутрішньо переміщених осіб в життя області обговорив 

начальник Рівненської ОВА Віталій Коваль із президентом міжнародного 

благодійного фонду «Карітас Україна» Тетяною Ставничою. 

«Без сумніву, тільки-но людина вийшла з окупації, її потрібно 

підтримати. Але потім дуже важливо дати можливість самостійно 

розбудовувати своє життя. Важливо кожного переселенця  залучати до 

роботи», - розповів очільник області. 

Нагадаємо, на сьогодні на Рівненщині тимчасовий прихисток отримали 

понад 50 тисяч людей. Переселенці проживають у гуртожитках, готелях, 

медичних, освітніх, оздоровчих закладах, а також у приватних помешканнях. 

Віталій Коваль також зазначив, що розглядається можливість 

залучення коштів на оренду житла і на допомогу роботодавцям, які беруть на 

роботу ВПО. 

 

*** 
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18.07.2022 

Рівненська обласна державна адміністрація 

https://www.rv.gov.ua/news/simi-vpo-mozhut-otrymaty-dopomohu 

Сім’ї ВПО можуть отримати допомогу 

БФ «Право на захист» та органи соцзахисту області нададуть допомогу 

для 1205 сімей внутрішньо переміщених осіб на Рівненщині. Вони 

отримають продуктові набори, постільні комплекти, посуд. 

Таку підтримку матимуть переселенці, що знайшли прихисток у 

громадах Вараського, Сарненського районів та в Костопільській і 

Березнівській громадах Рівненського району. 

Отримати допомогу можуть ВПО наступних категорій: 

матері з дітьми до 6-х років; 

матері, що мають двох і більше дітей до 18 років; 

люди з інвалідністю І та ІІ групи, які не здатні самостійно пересуватися 

або потребують додаткового догляду; 

одинокі пенсіонери. 

Переселенці, які відповідають цим критеріям, для отримання допомоги 

мають зареєструватися за посиланням https://tinyurl.com/2oyqg2j6 до             22 

липня. 

Видача допомоги відбуватиметься у громадах з 1 по 19 серпня. 

 

*** 

18.07.2022 

ГАДЯЦЬКА МІСЬКА РАДА 

https://hadiach-rada.gov.ua/news/1658125573/ 

КОМПЕНСАЦІЯ ЗА ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ ПЕРЕСЕЛЕНЦІВ 

Безповоротні кошти надаються у розмірі 6500 гривень щомісяця за 

кожну працевлаштовану внутрішньо переміщену особу, за яку роботодавцем 

сплачується ЄСВ. На період воєнного часу та протягом 30 календарних днів 

після його скасування або припинення, але не довше 2 місяців з дня 

працевлаштування ВПО. 

ДЛЯ КОГО: 

Для суб’єктів підприємництва (роботодавців), які перебувають на обліку 

як платник ЄСВ. 

СУМА ТА ПРИЗНАЧЕННЯ: 

Компенсація надається у розмірі 6500 гривень щомісяця за кожну 

працевлаштовану ВПО, за яку роботодавцем сплачується ЄСВ, на період 

воєнного часу та протягом 30 календарних днів після його скасування або 

припинення. 

Загальна тривалість надання компенсації витрат не може перевищувати 

двох місяців з дня працевлаштування ВПО. 

ДЕДЛАЙН ПОДАЧІ ЗАЯВОК: 

Допоки триває воєнний стан. 
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ХТО ВВАЖАЄТЬСЯ ВНУТРІШНЬО ПЕРЕМІЩЕНОЮ ОСОБОЮ: 

Під терміном «внутрішньо переміщена особа» розуміється особа, яка 

після введення Указом Президента України від 24.02.2022 р. № 64 «Про 

введення воєнного стану в Україні» воєнного стану перемістилася з території 

адміністративно-територіальної одиниці, на якій  проводяться бойові дії. 

Працевлаштовані переселенці мають бути з таких областей: 

Волинська область; 

Дніпропетровська область; 

Донецька область; 

Житомирська область; 

Запорізька область; 

Київська область; 

м. Київ 

Луганська область; 

Миколаївська область; 

Одеська область; 

Сумська область; 

Харківська область; 

Херсонська область; 

Чернігівська область. 

Також необхідно отримати довідку внутрішньо переміщеної особи 

відповідно до Порядку оформлення і видачі довідки про взяття на облік 

внутрішньо переміщеної особи, затвердженого постановою КМУ від 

01.10.2014 р. № 509. 

УМОВИ: 

Компенсацію витрат надають роботодавцю за кожну працевлаштовану 

ВПО на умовах строкового або безстрокового трудового договору (контракту), 

гіг-контракту, зокрема за сумісництвом, за таких умов: 

Роботодавець перебуває на обліку як платник ЄСВ; 

Розмір заробітної плати працівника за повністю виконану місячну 

(годинну) норму праці не може бути нижчим за розмір мінімальної заробітної 

плати, встановленої законодавством; 

Подання в установленому законодавством порядку податкової звітності 

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

?ВАЖЛИВО! ВПО може бути працевлаштована на умовах, визначених 

Порядком КМУ №331, один раз. 

Якщо ВПО, яка була працевлаштована за умовами Порядку, змінить 

місце роботи, то новий роботодавець вже не зможе отримати за таку особу 

визначену Порядком компенсацію. 

ДОКУМЕНТИ, НЕОБХІДНІ ДЛЯ ПОДАЧІ ЗАЯВКИ: 

Заява (подавати не раніше 5 днів після працевлаштування); 

Копія наказу про працевлаштування ВПО; 

Документ, що підтверджує працевлаштування на встановлених умовах; 

Відомості про працівника, які є застрахованими особами; 
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Копія довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи. 

 

*** 

18.07.2022 

Кропивницька міська рада 

http://www.kr-rada.gov.ua/news/u-kropivnitskomu-vimushenim-

pereselentsyam-dopomagatime-mom.html 

У Кропивницькому вимушеним переселенцям допомагатиме МОМ 

Вимушеним переселенцям, які через воєнні дії полишили рідні міста й 

оселилися у Кропивницькому, надаватиме гуманітарну нехарчову допомогу 

Міжнародна організація з міграції (МОМ). Про подальшу співпрацю 

домовилися представники Агенції ООН з питань міграції та заступник 

міського голови Олександр Мосін, секретар Кропивницької міської ради 

Олег Колюка та представники органу місцевого самоврядування…              18 

липня. 

Міжнародна організація з міграції заснована після Другої світової 

війни 1951 року для розв’язання міграційних проблем у сучасному світі. В 

Україні МОМ працює з 1996 року і сьогодні представлена в 7 областях. 

- Через війну з росією Україна сьогодні зіштовхнулася з проблемою 

міграції населення. Кропивницький прийняв понад 20 тисяч вимушених 

переселенців. Більшість із них живуть у приватному житлі, але багато людей 

розміщували в комунальних закладах міста — садочках і школах. Зараз ці 

заклади готуються до нового навчального року, а вимушені переселенці 

оселилися в соціальному гуртожитку і дитячому садочку, що у селищі Новому. 

Крім того, з переселенцями працюють три волонтерські центри, які 

розподіляють і видають їм усю гуманітарну допомогу, - ознайомив гостей із 

ситуацією у Кропивницькому Олександр Мосін. 

Представники МОМ повідомили, що їхня організація може надати 

нехарчову допомогу вимушеним переселенцям, зокрема — забезпечити 

ремонт приміщень гуртового житла, матраци, постільну білизну, побутову 

техніку, гігієнічні набори тощо. Аби скласти уявлення про найнагальніші 

потреби, вони й зустрілися з представниками місцевої влади. 

Олександр Мосін запевнив, що міська влада завжди готова до співпраці. 

До того ж, зараз фахівці працюють над реконструкцією ще одного приміщення 

гуртожитку, куди у подальшому можна буде заселити переселенців. 

Сторони домовилися про співпрацю. Представники МОМ 

ознайомляться з об’єктами проживання вимушених переселенців у 

Кропивницькому, аби мати уявлення про нагальні потреби. Крім того, міська 

рада підготує перелік необхідної допомоги, яку може надати Міжнародна 

організація з міграції. 

 

*** 
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18.07.2022 

Погребищенська міська рада 

https://pog-mrada.gov.ua/index.php/do-uvahy-kerivnykam-pidpryiemstv-

iaki-relokuvalys-do-vinnytskoho-raionu 

До уваги керівникам підприємств, які релокувались до Вінницького 

району!!! 

Чимало підприємств опинилися в районах активних бойових дій і 

змушені були евакуюватися у більш безпечні регіони або припинити роботу. 

Однак навіть ті бізнеси, які відносно далеко від обстрілів, потерпають через 

проблеми з логістикою та нестачу сировини. Так, з початку повномасштабної 

війни в Україні до Вінниці релокувались вже 33 підприємства, а 30 з них 

вже розпочали свою діяльність. Бізнес переїхав з Маріуполя, Харкова, 

Києва, Донеччини, Херсону, Мелітополя та Дніпра. Створено уже 370 

робочих місць на нових виробництвах. 

Вінницьке районне управління ГУ ДСНС України у Вінницькій 

області нагадує юридичним особам та фізичним особами підприємцям щодо 

необхідності подання декларації відповідності матеріально-технічної бази 

суб’єкта господарювання вимогам законодавства з питань пожежної безпеки! 

У зв’язку із початком збройної агресії російської федерації, для 

мінімізації ризиків економічній безпеці держави, ДСНС на період дії воєнного 

стану обмежила доступ до порталу електронних послуг (далі – портал) у 

зв’язку із тим, що певна інформація про суб’єкта господарювання з порталу 

знаходилась у публічному доступі. 

 Тому, декларація може бути подана у паперовій формі. Декларація 

заповнюється суб’єктом господарювання і подається ним або надсилається 

рекомендованим листом за місцем розташування об’єкта (об’єктів) 

нерухомості до адміністратора Центру надання адміністративних послуг 

або Головного Управління ДСНС України у Вінницькій області. 

  Зразок заяви та бланк декларації розміщені на офіційному порталі 

ЦНАП. За умови подання повного пакету документів та відсутності зауважень 

до нього декларація реєструється ДСНС або її територіальним органом. 

Перший примірник декларації зберігається в ДСНС, другий примірник не 

пізніше наступного робочого дня після реєстрації передається в ЦНАП з 

відміткою про дату і номер реєстрації декларації, де і видається заявнику. 

  Звертайтесь до Центрів надання адміністративних послуг за 

адресою: м. Погребище, вул. Б. Хмельницького, 81. 

 

*** 

19.07.2022 

Подільська районна в місті Києві державна адміністрація 

    Офіційний веб-портал КМДА 

https://podil.kyivcity.gov.ua/news/26959.html 
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У Подільському районі відкрили Консультаційний центр для 

внутрішньо переміщених осіб (фото) 

…тимчасово виконуючий обов’язки голови Подільської районної в 

місті Києві державної адміністрації Сергій Коваленко відкрив 

Консультаційний центр для внутрішньо переміщених осіб у Подільському 

районі столиці. 

 «З 24 лютого в нашому житті відбулись зміни, яких ми ніколи не могли 

собі передбачити. Бомбардування, обстріли, окупація, бойові дії стали 

буднями багатьох населених пунктів України. Велика кількість громадян 

вимушена була покинути власні домівки та шукати прихисток в інших містах 

нашої країни або за кордоном. Втрата житла, близьких людей та пережитий 

ними страх викликає співчуття та бажання підтримати людей, які постраждали 

через війну», - зазначив Сергій Коваленко. 

 Починаючи з 2014 року, в Подільському районі міста Києва 

зареєстровано 15805 внутрішньо переміщених осіб, в тому числі 6555 осіб, 

які були вимушені залишити постійні місця проживання після 24 лютого 2022 

року, з них 1050 дітей та 348 осіб з інвалідністю. Усі ці люди потребують 

допомоги та підтримки, але кожен має свої особисті проблеми. 

 При створенні центру були проаналізовані основні питання зазначеної 

категорії громадян і до роботи було залучено структурні підрозділи 

Подільської районної в місті Києві державної адміністрації та інші 

установи та організації. Звернувшись до центру, внутрішньо переміщені 

особи можуть отримати консультації із соціальних питань, питань пенсійного 

забезпечення та працевлаштування, а також вторинну правову допомогу і 

послуги психолога. Крім того, тут надаватиме консультації представник 

Секретаріату Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини. 
 Центр знаходиться за адресою: Контрактова площа, 12 (у приміщенні 

Будинку дитячої творчості Подільського району). 

 Графік роботи: щовівторка з 10:00 до 16:00. 

 

*** 

19.07.2022 

Кіровоградська обласна державна адміністрація 

https://www.kr-admin.gov.ua/start.php?q=News1/Ua/2021/19072202.html 

Власники житла у всіх 49 громадах області отримують компенсації 

за розміщення переселенців 

18 липня під час апаратної наради начальника Кіровоградської ОВА 

директорка обласного департаменту ЖКГ та паливно-енергетичного 

комплексу Ольга Довжук повідомила про хід реалізації програми 

«Прихисток» у регіоні. 

За її словами, за травень поточного року опрацьовано інформації 49 

територіальних громад області. Суми компенсації витрат нараховано 4 845 



32 
 

власникам житлових приміщень за безкоштовне тимчасове розміщення         16 

217 внутрішньо переміщених осіб. 

Ольга Довжук акцентувала, що станом на 15 липня територіальні 

громади області направили інформації на обласну військову адміністрацію 

по виплатам власникам житлових приміщень за безкоштовне тимчасове 

розміщення ВПО за червень, які наразі узагальнюються для передачі реєстрів 

на Мінрегіон та Управління Верховного комісара ООН у справах біженців в 

Україні. 

«На сьогодні є затримка фінансування коштів з міжнародних організацій 

(Управління Верховного комісара ООН у справах біженців в Україні), але 

питання тримається на контролі обласної військової адміністрації, в серпні 

очікується надходження коштів особам, що розмістили ВПО», - наголосила 

Ольга Довжук. 

 

*** 

19.07.2022 

Кіровоградський обласний центр зайнятості 

https://kid.dcz.gov.ua/novyna/vy-robotodavec-yakyy-pracevlashtuvav-

pereselencya-skorystaytesya-uryadovoyu-iniciatyvoyu 

З початку активних бойових дій в Україні з’явилося чимало внутрішньо 

переміщених осіб, котрі змушені були покинути свої домівки та місце роботи. 

Емігрувавши в інші області та міста нашої країни, переселенці 

потребують не лише прихисток, а й працевлаштування для підтримки 

фінансового стану. 

У свою чергу, фахівці служби зайнятості допомагають особам даної 

категорії у пошуку підходящої роботи. 

Як відомо, роботодавці, які працевлаштовують осіб з числа 

внутрішньо переміщених, мають змогу отримати компенсацію витрат на 

оплату праці. 

Що потрібно знати роботодавцям? 

- за яких умов можна отримати компенсацію витрат; 

- який розмір і на який строк надається; 

- як подати заяву для отримання компенсації; 

- які документи необхідно додати до заяви; 

- у які строки переказують кошти; 

- чи передбачаються підстави для повернення роботодавцем цих коштів. 

Задля отримання роботодавцями відповідей на актуальні питання 

служба зайнятості організовує інформаційні семінари, тренінги, зустрічі 

тощо. Зокрема, під час таких зустрічей роботодавців турбує і питання,  як діяти 

у разі припинення трудових відносин до завершення строку виплати 

компенсації витрат на оплату праці за працевлаштування внутрішньо 

переміщених осіб. У свою чергу, фахівці центру зайнятості надають їм 

кваліфіковані відповіді. 
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Більш детальну інструкцію з отримання компенсації витрат 

роботодавцю на оплату праці за працевлаштування ВПО можна отримати тут: 

https://cutt.ly/tLm6svy. 
Якщо ви переселенець та потребуєте допомоги у вирішенні питань, 

пов’язаних зі сферою зайнятості, звертайтеся до найближчого центру 

зайнятості чи філії за місцем вашого перебування або за телефонами, що 

розміщені тут https://cutt.ly/oJ8G2q9. 

Крім того, пропонуємо доєднатися до чат-боту Державної служби 

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

 

*** 

19.07.2022 

ЛУГАНСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

ОБЛАСНА ВІЙСЬКОВО-ЦИВІЛЬНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

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

ini_peremishcheno_do_kiyivskoyi_ta 

Більше половини підприємств Луганщини переміщено до Київської 

та Дніпропетровської областей, – Сергій Гайдай 

Багато хто із них скористався перевагами державної програми 

релокації, яка діє з середини березня. 

«Вже 117 бізнес-осередків Луганщини перереєструвалися в безпечних 

регіонах країни. Із них 34 перемістили потужності у рамках програми 

релокації. Багато хто переїхав самотужки, 83 таких підприємства вже 

відновили діяльність. Але долучитися до державної підтримки і отримати 

компенсацію вони можуть і сьогодні», – акцентував начальник обласної 

військової адміністрації Сергій Гайдай. 

Він зазначив, що найбільша кількість підприємців Луганщини відновили 

роботу в Київській (30 %) та Дніпропетровській (22 %) областях. 

У переважній більшості це підприємства легкої (швейне виробництво), 

хімічної промисловості (виробництво пластмас, хімічних речовин), 

машинобудування (виробництво гірничошахтного обладнання, устаткування 

для виготовлення паперу, комп’ютерів і периферійних пристроїв), 

будівельної, сільськогосподарської, транспортної, деревообробної галузей, 

охорони здоров’я, освіти та торгівлі. 

«Важливо, що більшість із них евакуювала і зберегла трудові колективи. 

Держава допомагає їм із пошуком житла і виробничих приміщень. На вакантні 

місця наші переміщені підприємства також намагаються взяти переселенців – 

допомогти вижити», – додав Сергій Гайдай. 

22 % бізнесів перемістили свої виробничі потужності до західних 

областей – Закарпатської, Львівської, Івано-Франківської, Рівненської, 

Тернопільської та Чернівецької. 

Очільник Луганщини Сергій Гайдай повідомив, що ці підприємства вже 

розпочали господарську діяльність у сферах комп’ютерного програмування, 
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розробки програмного забезпечення, інжинірингу, геології та геодезії, 

виробництва електророзподільної апаратури, електроенергії, технічного 

обслуговування транспортних засобів, охорони здоров’я. 

До Хмельницької, Черкаської, Кіровоградської, Запорізької, 

Полтавської та Вінницької областей переїхали 20 % представників бізнесу. 

Вони виробляють пластмасові листи (камери, шини, профілі), неметалеві 

мінеральні вироби, меблі із ДСП та дерева, машини для сільського лісового 

господарства та здійснюють господарську діяльність в транспортній, 

будівельній галузях й торгівлі. 

6 % бізнесових структур Луганщини розташувались на півдні та півночі 

країни. Це підприємства будівельної, машинобудівної та транспортної 

галузей. 

Департамент економічного розвитку та зовнішньоекономічної 

діяльності Луганської обласної військової адміністрації постійно інформує 

підприємницькі структури про зміни в законодавстві, участь грантових 

програмах, можливу співпрацю з міжнародними компаніями і підприємствами 

на сторінці у мережі Facebook: https://www.facebook.com/economyloga. 

 

*** 

19.07.2022 

Рівненьска обласна державна адміністрація 

https://www.rv.gov.ua/news/vymusheni-pereselentsi-zmozhut-otrymaty-

finansovu-dopomohu 

Вимушені переселенці зможуть отримати фінансову допомогу 

опубліковано 19 липня 2022 року о 12:01 

БФ "Право на Захист" спільно з чеською міжнародною організацією 

People in need (Людина в біді) та органами соцзахисту області почали 

реєструвати внутрішньо переміщених осіб для одержання фінансової 

підтримки. 

Де зареєструватися? 

19 липня у м. Сарни, вул. Чорновола, 4 (Палац Культури). 

20 липня - Зарічне, вул. Центральна, 11 (Сесійна зала, 3 поверх). 

21 липня - Висоцьк, вул. Б. Хмельницького, 20 (ЦНАП). 

21 липня - Миляч, вул. Василевського, 122 б (ЦНАП). 

22 липня - Дубровиця, вул Воробинська, 4 (Міська рада). 

До 30 липня продовжено реєстрацію у Рівному, майдан Просвіти, 2 

(ЦНАП). 

Графік роботи: з 9.00 до 16.00 

При собі необхідно мати документи, що посвідчують особу. Наприклад, 

паспорт\ID картка\Документи з додатку «ДІЯ»; індивідуальний податковий 

номер (ІПН); водійське посвідчення тощо. 

Може бути присутня одна особа від сім’ї з оригіналами документів на 

кожного члена родини, які переїхали з ним. 
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Якщо ви вже отримували допомогу від інших міжнародних організацій 

(державної допомоги не стосується) в еквівалентному розмірі 2220 грн, ви не 

зможете зареєструватися в цій програмі. 

Після реєстрації - очікуйте на sms-повідомлення про надходження 

коштів. 

Для довідок діє гаряча лінія організації People in need (Людина в біді) 0 

(800) 210-174 - безкоштовно для всіх операторів в Україні. 

 

*** 

19.07.2022 

Східне міжрегіональне управління Державної служби України з 

питань праці 

https://smu.dsp.gov.ua/news/zastupnyk-nachalnyk-upravlinnia-z-pytan-

pratsi-prodovzhuie-robotu-iz-vnutrishno-peremishchenymy-osobamy-luhanskoi-

oblasti/ 

Заступник начальник управління з питань праці продовжує роботу 

із внутрішньо переміщеними особами Луганської області 

Під час зустрічей громадянам, які вимушено покинули свої домівки 

задля збереження власного життя та життя своїх близьких, надається 

інформація щодо проєктів Держпраці, а саме доводиться до відома 

інформація щодо інформаційної кампанії “Виходь на світло!” із наданням 

матеріалів та роз’яснень стосовно переваг офіційного працевлаштування, як 

для самих працівників, так і для України вцілому. 

За нагоди доводяться до відома ризики, які можуть вказувати на ознаки 

торгівлі людьми. До відома  надаються інформаційні буклети із контактною 

інформацією про установи для звернень у разі потрапляння у трудове рабство. 

Під час спілкування розглядається багато питань, які турбують вимушених 

переселенців, а саме: надання відпусток, звільнення під час воєнного стану, 

призупинення трудових відносин, оплата простою та багато інших питань. 

Також доведено інформацію щодо отримання більш детальної 

інформації про особливості трудових відносин у воєнний час на порталі 

https://pratsia.in.ua 

 

*** 

19.07.2022 

ВОЛИНСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

https://voladm.gov.ua/new/za-146-dniv-povnomasshtabnoyi-viyni-na-

volini-priynyato-70-tis-195-vimusheno-peremischenih-ukrayinciv/ 

За 146 днів повномасштабної війни на Волині прийнято 70 тис 195 

вимушено переміщених українців 

За останню добу розселили та забезпечили речами першої необхідності 

45 осіб. 
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Найбільше внутрішніх переселенців розселено у Луцькому районі (з 

урахуванням Луцька) – 26 тис 914 осіб.  У Володимирському районі 

(включаючи міста Володимир та Нововолинськ)  розміщено 18 тис 275, у 

Ковельському – 19 533, Камінь-Каширському – 5 тис 473 особи. 

Наразі в області можливо розмістити ще понад 4000 осіб. Більшість 

наявних місць знаходиться в територіальних громадах, віддалених від 

обласного центру. 

При департаменті соціального захисту населення ОВА працює 

цілодобова гаряча лінія для розміщення переміщених осіб, тел. 066 65 709 15. 

Працюємо далі заради перемоги. 

 

*** 

19.07.2022 

Вінницька обласна військова адміністрація 

http://www.vin.gov.ua/news/ostanni-novyny/48670-na-vinnychchyni-

aktyvno-prodovzhuietsia-spivpratsia-z-predstavnykamy-ofisu-upravlinnia-oon-z-

koordynatsii-humanitarnykh-sprav-shchodo-pidtrymky-vpo-ta-postrazhdalykh-

vid-raketnoho-obstrilu-tsentru-mista 

На Вінниччині активно продовжується співпраця з представниками 

Офісу Управління ООН з координації гуманітарних справ щодо підтримки 

ВПО та постраждалих від ракетного обстрілу центру міста 

Начальник обласної військової адміністрації 18 липня провів офіційну 

зустріч із представниками Офісу Управління ООН з координації 

гуманітарних справ (ОСНА): координаторкою системи ООН в Україні 

Оснат Лубрані, радником з гуманітарних питань (ОСНА) Олександром 

Овдієнком та спеціалісткою з питань моніторингу та оцінки (ОСНА) 

Людмилою Струк. 

У зустрічі взяли участь Перший заступник Начальника ОВА Наталя 

Заболотна та заступник Начальника ОВА Андрій Кавунець. 

Під час зустрічі очільник області подякував Організації Об’єднаних 

Націй в особі Оснат Лубрані за тверду й послідовну підтримку суверенітету 

та територіальної цілісності України, а також за надану допомогу для тисяч 

українських переселенців. 

Сергій Борзов поінформував про ситуацію після ракетного обстрілу у 

Вінниці. Крім цього, сторони обговорили шляхи надання допомоги 

пораненим, а також допомогу на відновлення пошкодженого житлового фонду 

та для поранених  внаслідок ракетного обстрілу… 

Сергій Борзов також окреслив ситуацію щодо забезпечення потреб 

внутрішньо переміщених осіб, адже Вінниччина – одна з тих областей, яка 

найбільше прийняли вимушених переселенців. 

«Загалом, населення нашого регіону зросло на 10% за рахунок ВПО. 

Найбільше вимушених переселенців зареєстровано у м. Вінниці, а також у 

Погребищенській, Могилів-Подільській, Ямпільській, Хмільницькій, 
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Бершадській, Гайсинській та Жмеринській громадах»,- зазначив очільник 

ОВА. 

Своєю чергою, координаторка системи ООН в Україні Оснат 

Лубрані наголосила на тому, що ініціативи  щодо надання допомоги 

міжнародними організаціями повинні йти з низового, місцевого рівня – від 

громад, областей. 

«Ми бачимо і вивчаємо ті ідеї, які ви впроваджуєте в своїй області, тож 

маємо поєднати їх з потребами, адже ви на місцевому рівні маєте, що 

запропонувати. Розуміємо, що ваші зусилля направлені на допомогу людям у 

найбільш віддалених куточках Вінницької області, що допомога не 

концентрується на одному рівні. Роль міжнародних організацій не  може 

полягати у дублюванні дій місцевої влади,- ми ці дії маємо підтримувати, 

надаючи допомогу саме тим людям, які найбільше її потребують». 

Представники Офісу Управління ООН були приємно вражені 

створеною на Вінниччині системою онлайн комунікації обласної військової 

адміністрації з місцевими громадами, яка дозволяє визначати потреби в 

режимі реального часу. «Інформацію, яку ви нам надаєте, ми доводимо 

донорам, які мають кошти для фінансування додаткової допомоги»,- пояснила 

Оснат Лубрані механізм надання допомоги. 

Наталя Заболотна в ході зустрічі зауважила, що керівники ОВА в 

особі  Начальника обласної військової адміністрації Сергія Борзова та його 

заступників  побували в усіх 63 громадах Вінниччини, вивчаючи їх  потреби 

для допомоги ВПО та доставляючи гуманітарну допомогу у найвіддаленіші 

райони області. 

Наприкінці зустрічі Сергій Борзов ще раз висловив подяку 

координаторці системи ООН в Україні Оснат Лубрані за підтримку в цей 

непростий час та запевнив, що команда обласної військової адміністрації 

готова до всебічної співпраці, особливо, що стосується допомоги пораненим 

внаслідок ракетного обстрілу, вимушеним переселенцям, родинам, в яких 

проживають люди з інвалідністю та найбільш вразливими категоріям 

населення. 

«Повірте, що ніхто не залишиться без уваги -  ні мешканці місцевих 

громад, ні люди, які тимчасово переселилися»,- підсумував очільник ОВА. 

 

*** 

19.07.2022 

Вінницька обласна військова адміністрація 

http://www.vin.gov.ua/news/ostanni-novyny/48662-razom-z-

mizhnarodnymy-orhanizatsiiamy-vzhe-rozpochynaiemo-pidhotovku-mists-u-

iakykh-prozhyvaiut-vpo-do-zymovoho-periodu-natalia-zabolotna 

Разом з міжнародними організаціями вже розпочинаємо підготовку 

місць, у яких проживають ВПО, до зимового періоду – Наталя Заболотна 
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Вінниччина від початку війни надає допомогу вимушеним 

переселенцям і тим, хто цього потребує. На даний час понад 180 тисяч ВПО 

розміщено у громадах Вінницької області. 

«Надаємо прихисток, розміщуємо людей у гуртожитках, школах, 

садочках тощо. Працюємо над тим, аби надалі забезпечити таких осіб житлом 

і всім необхідним»,- зазначає Перший заступник Начальника ОВА Наталя 

Заболотна. 

…19 липня, за дорученням Начальника ОВА Сергія Борзова, з 

представниками Генерального Директорату Європейської Комісії з 

питань гуманітарної допомоги та цивільного захисту населення, а також з 

Міжнародною організацією з міграції зустрівся заступник Начальника ОВА 

Андрій Кавунець. 

На зустрічі досягнута домовленість про допомогу внутрішньо 

переміщеним особам у зимовий період. Особливу увагу буде приділено 

місцям, де будуть проживати переселенці, яких зараз переміщують з будівель 

навчальних закладів. 

«Організація розглядає можливість закупити дітям, які вимушені були 

переміститися до Вінницької області та будуть навчатись в наших школах, 

гаджети для комфортного навчання»,- повідомила Наталя Заболотна. 

Також під час зустрічі в ОВА говорили з представниками Генерального 

Директорату Європейської Комісії про соціальні заклади для осіб з 

інвалідністю. Обговорювали потреби, які у закладах є зараз та стан наявного 

обладнання. Також намітили, що з найбільш необхідного потрібно докупити. 

Після зустрічі, представники Європейської Комісії планують відвідати один із 

закладів для осіб з інвалідністю в області. 

«Дякуємо за допомогу Україні в надскладні часи. Ми завжди відкриті до 

співпраці»,- резюмує Наталя Заболотна. 

 

*** 

19.07.2022 

Житомирська обласна державна адміністрація 

https://oda.zht.gov.ua/news/vpo-na-terytoriyi-zhytomyrshhyny-otrymaly-

bilshe-590-mln-grn-dopomogy-vid-derzhavy-na-prozhyvannya/ 

ВПО на території Житомирщини отримали більше 590 млн грн 

допомоги від держави на проживання 

Про це повідомляє Департамент соціального захисту Житомирської 

ОВА. 

 Так, до органів соціального захисту населення райдержадміністрацій 

(виконавчих комітетів міських рад) та уповноважених осіб територіальних 

громад та ЦНАП за отриманням довідки про взяття на облік внутрішньо 

переміщеної особи звернулося 98,3 тис. осіб. 
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Допомогу на проживання внутрішньо переміщеним особам (для осіб з 

інвалідністю та дітей — 3,0 тис грн; для інших осіб – 2,0 тис грн) отримали 

72,2 590,9 тис. осіб на загальну суму 590,9 млн грн. 

Також з метою підтримки переміщених громадян в Житомирській 

області реалізовувалась програма гуманітарної грошової допомоги 

внутрішньо переміщеним особам від Всесвітньої продовольчої програми 

ООН. Даною програмою скористалися понад 40 тис. внутрішньо 

переміщених осіб у 16 громадах області. 

За результатами моніторингу нагальних потреб даної категорії 

населення актуальними залишаються питання грошової допомоги, яка 

потрібна для облаштування проживання, лікування, харчування, придбання 

необхідних речей та товарів. 

 

*** 

19.07.2022 

Львівська обласна військова адміністрація 

https://loda.gov.ua/news/34953 

Офіс ООН з координації гуманітарних справ допомагатиме 

Львівщині у роботі з ВПО 

Департамент соціального захисту населенняПресслужба ОДА 

Офіс ООН з координації гуманітарних справ допомагатиме Львівщині у 

роботі з ВПО 

… 19 липня, відбулась онлайн-зустріч з представниками Управління 

ООН з координації гуманітарних справ в Україні. Іноземні партнери 

висловили готовність надалі допомагати нашій країні в гуманітарному плані, 

тому основну увагу зосередили на поточних потребах Львівщини у роботі з 

внутрішньо переміщеними особами. 
Нагадаємо, що офіційно на теренах Львівщини перебувають близько 

243 тисяч внутрішньо переміщених осіб, з яких понад 75 тисяч – діти. 

Відтак постає питання розміщення цих людей в межах регіону. 

«Змобілізувавши зусилля як держави, так і місцевих громад та 

неурядових організацій, ми зможемо створити необхідні умови для 

комфортного проживання усіх людей, які знайшли прихисток на теренах 

Львівщини. Бюджетна сфера області сьогодні цілком справляться з 

навантаженням, проте надважливим є питання умов проживання для 

переселенців. Більшість ВПО проживають у закладах соціальної 

інфраструктури – школах, дитячих садках, народних домах тощо. Тому зараз 

в області напрацьовують альтернативні варіанти розміщення, аби вже з           1 

вересня діти, в тому числі з інших областей, могли розпочати навчання за 

партами. У цьому плані у нас є готові проєкти, в тому числі будівництво 

модульного житла чи ремонт гуртожитків», - зауважив заступник 

начальника Львівської ОВА Іван Собко. 
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До слова, в області затвердили Програму реалізації пріоритетних 

інфраструктурних проєктів на загальну суму в понад 100 млн гривень. В її 

межах фінансуватимуть заклади професійно-технічної, вищої освіти та 

заклади соціального захисту. У перелік увійшли проєкти, які при мінімальних 

капіталовкладеннях у найближчій перспективі зможуть забезпечити 

розгортання понад 2 тисяч додаткових ліжко-місць для ВПО. Станом на 

сьогодні тривають роботи на 14 об’єктах. 

«Оскільки кількість ВПО в області чимала і може зростати, нам потрібно 

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

постійній підтримці благодійників та міжнародних партнерів. Пам’ятайте, що 

це неабиякий внесок у нашу спільну Перемогу!», – додав Іван Собко. 

Офіс ООН з координації гуманітарних справ (УКГС) та партнери 

ознайомили учасників із роботою та структурою гуманітарної спільноти, а 

представники області продемонстрували модель консультативно-

координаційного центру, створену місцевою владою на рівні громади. 

В межах заходу результати своєї діяльності по Україні презентували 

Кластер продовольчої безпеки. Кластер з питань захисту та Кластер 

управління таборами. 

Управління ООН з координації гуманітарних справ працює в Україні 

з 2014 року. Спершу представники допомагали українцям в східних областях, 

однак з повномасштабним вторгненням росії, свої зусилля Управління 

скерувало на всю територію України. 

Усі партнери погодилися продовжувати регулярні зустрічі між 

представниками області та гуманітарними організаціями для покращення 

гуманітарної координації на обласному рівні. 

 

*** 

19.07.2022 

Львівська обласна військова адміністрація 

https://loda.gov.ua/news/34934 

На Львівщині відбувся перший в Україні аукціон на пільгову оренду 

державного майна для релокованих підприємств 

Департамент економічної політики 

На Львівщині відбувся перший в Україні аукціон на пільгову оренду 

державного майна для релокованих підприємств 

Орендна плата для переможця аукціону ТзОВ «СПЕЦБУДМАШ» 

складатиме 1 гривню за 1 м² упродовж перших 6 місяців. А надалі 

підприємство сплачуватиме повну вартість оренди, а це 150 тисяч гривень. 

«1 гривня за 1 м² – це вартість, яку встановив Уряд на 6 місяців для 

підтримки релокованих підприємств, які взяли участь в аукціоні, та хочуть 

перевезти виробничі потужності», - пояснили у департаменті економічної 

політики Львівської ОВА. 
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Своєю чергою, 150 тис гривень – це вартість, яку підприємство 

сплачуватиме після закінчення цих 6-ти місяців, і яку підприємство 

запропонувало у ході аукціону оренди державного майна. Стартова ціна 

складала 74,5 тис гривень. 

«Цей механізм є доцільним і виправданим, адже з одного боку дає змогу 

релокованим підприємствам швидко та повноцінно відновити роботу на 

перших порах, а з іншого – не позбавляє держбюджет надходжень у вигляді 

орендної плати», – зазначив керівник департаменту Степан Куйбіда. 

Підприємство, яке переміщує виробництво на Львівщину, 

спеціалізується на виробництві комунальної, будівельної та дорожньої техніки 

і запасних частин до неї. 

«Це одне з небагатьох вітчизняних виробничих підприємств, яке у 

складні часи продовжує випуск продукції і розробку перспективних моделей 

устаткування»,-  додали в департаменті економічної політики ЛОВА. 

Для отримання права на пільгову орендну плату переможець аукціону 

разом із підписаним протоколом аукціону подає орендодавцю клопотання 

про сприяння переміщенню виробництва, видане Львівською ОВА. 

Клопотання орендаря подається за формою 5.  

Актуальні аукціони з оренди державного майна можна переглянути на 

сайті «Прозорро.Продажі» https://prozorro.sale 

тел 032 261 28 68. 

 

*** 

19.07.2022 

Львівська обласна військова адміністрація 

https://loda.gov.ua/news/34925 

Ремонт гуртожитків для проживання ВПО: з обласного бюджету 

профінансували ще 3 млн грн 

Департамент фінансів 

Ремонт гуртожитків для проживання ВПО: з обласного бюджету 

профінансували ще 3 млн грн 

У межах Програми передбачено проведення ремонтів приміщень, 

харчоблоків, вікон, підлоги, дахів, інженерних мереж у 20 гуртожитках 

освітніх закладів. На даний час вже проведені та оплачені роботи з ремонту в 

12 гуртожитках області.  

Виділені цього тижня 3 млн грн скерували на поточні ремонти 

гуртожитків ДПТНЗ «Сокальський професійний ліцей» – 2,5 тис грн та 

«Червоненське вище професійне училище» – 1226,5 тис. грн, Державних  

                                                           
5 Див.:  
https://accounts.google.com/signin/v2/identifier?service=wise&passive=1209600&osid=1&continue=https%3A%2
F%2Fdocs.google.com%2Fdocument%2Fd%2F1v7voC9rbyN5t3JUSSD9DpRWm5n53zYjnhMGXXTT1uxg%2Fedit&fol
lowup=https%3A%2F%2Fdocs.google.com%2Fdocument%2Fd%2F1v7voC9rbyN5t3JUSSD9DpRWm5n53zYjnhMGX
XTT1uxg%2Fedit&ltmpl=docs&flowName=GlifWebSignIn&flowEntry=ServiceLogin  
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навчальних закладів «Новояворівське вище професійне училище» – 341,7 тис 

грн та «Угнівський аграрно-будівельний ліцей» – 99,8 тис грн, 

Червоноградського гірничо-економічного фахового коледжу – 586,2 тис грн та 

Бориславського професійного ліцею –754,3 тис гривень. 

Нагадаємо, згідно з розпорядженням начальника обласної військової 

адміністрації від 12.07.2022 р. №168/0/5-22ВА та №171/0/5-22ВА від 

13.07.2022 р. та збільшено обсяг Програми з 53,9 млн грн до 105,9 млн грн, з 

них 102 млн грн – кошти обласного бюджету, 3,9 млн грн кошти 

Малопольського воєводства Республіки Польща. 
З початку року на зазначену Програму спрямували кошти в сумі 16,8 млн 

грн, з яких 1,4 млн грн - кошти Малопольського воєводства Республіки 

Польща. 

 

*** 

19.07.2022 

Львівська обласна військова адміністрація 

https://loda.gov.ua/news/34911 

На Яворівщині функціонує гаряча лінія щодо виплати допомоги на 

проживання ВПО 

Пресслужба ОДА 

На Яворівщині функціонує гаряча лінія щодо виплати допомоги на 

проживання ВПО 

На обліку в Єдиній інформаційній базі даних внутрішньо 

переміщених осіб Яворівського району зареєстровано понад 9 тисяч осіб. 

За липень цього року Управлінням соціального захисту населення 

Яворівської РВА опрацьовано та призначено щомісячну допомогу на 

проживання 2270 заявників, відповідно до постанови Кабінету Міністрів 

України від 20 березня 2022 року номер 332. 

Допомога на проживання для внутрішньо переміщених осіб з 

територій, які постраждали внаслідок війни, надається у таких розмірах: 

для осіб з інвалідністю та дітей - 3 тис. грн; 

для інших осіб - 2 тис. грн. 

Від 24 лютого, за офіційними даними, Яворівщина надала прихисток 19 

533 тис. вимушено переміщених осіб. Також багато людей самостійно 

поселилися у приватному секторі. 

Отримати необхідну інформацію про виплати для ВПО, виплату 

допомоги з безробіття, соціальну підтримку можна зателефонувавши за 

номером: 03259-21380. 

Графік роботи гарячої лінії — щопонеділка з 10:00 до 12:00 год. 

 

*** 
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19.07.2022 

Львівська обласна військова адміністрація 

https://loda.gov.ua/news/34919 

Максим Козицький зустрівся з представниками гуманітарної місії в 

Україні OFT UHAM 

Пресслужба ОДА 

Максим Козицький зустрівся з представниками гуманітарної місії в 

Україні OFT UHAM 

Місія гуманітарної допомоги Україні OFT 2022 (OFT UHAM) — це 

міжнародна гуманітарна програма порятунку та допомоги, спрямована на 

українців по всій країні, які потребують гуманітарної допомоги, а також на 

тих, хто перебуває у безпосередній небезпеці, а отже – потребує порятунку та 

переміщення в безпечніші місця. 

«Робота нашої Місії відбуватиметься у вигляді поетапних візитів до 

України  для проведення рятувальних операцій, оскільки під час наших місій 

ми будемо як роздавати допомогу, так і шукати українців, які перебувають під 

загрозою, і доставляти їх у безпечніші місця в Україні. В обох випадках ми 

націлені на дітей, особливо на тих, які осиротіли внаслідок війни, тоді як інші 

аспекти нашої Місії будуть націлені на українських фермерів, які зазнали 

тягаря російського геноциду», — зазначив під час зустрічі Чак Олсон. 

Начальник Львівської ОВА Максим Козицький подякував 

представникам місії за те, що вони готові допомагати українцям та 

запропонував спільно ремонтувати місця для проживання ВПО. 

«Допомога від іноземних партнерів та донорів є надзвичайно важливою 

у цей непростий час, адже мільйони українців змушені були переїхати в інші 

області нашої країни. Львівщина – єдина область, яка досі щодня приймає 

евакуаційні потяги, якими прибувають люди з епіцентрів бойових дій, а 

кількість місць для поселення є обмеженою. Саме тому ми охоче відгукуємося 

на будь-які пропозиції допомоги, зокрема у спільному відновленні та 

покращенні умов у місцях для проживання ВПО. Силами бюджету ми 

ремонтуємо 16 гуртожитків в області, але із залученням коштів іноземних 

донорів зможемо це число з легкістю подвоїти», — наголосив очільник 

Львівщини. 
Також у межах зустрічі обговорили потребу у наданні гуманітарної 

допомоги, проблеми з нестачею продовольства в Україні, які можуть 

виникнути через повномасштабну війну, яку розв’язала рф.  

Щоб залучити більше коштів від іноземних партнерів, представники 

місії запропонували забезпечити своєчасне та повне висвітлення подій в 

Україні у ЗМІ, щоб їх побачили максимально багато американців. 

 

*** 

19.07.2022 

Львівська обласна військова адміністрація 



44 
 

https://loda.gov.ua/news/34952 

На Львівщині створили робочу групу з координації розселення ВПО 

Департамент економічної політики 

На Львівщині створили робочу групу з координації розселення ВПО 

Упродовж тижня такі ж робочі групи мають запрацювати і у районних 

військових адміністраціях. 

Як зазначив перший заступник начальника Львівської ОВА Андрій 

Годик, питання розселення внутрішньо переміщених осіб мають вирішувати 

спільно обласна та районні адміністрації, а також територіальні громади. 

Основне завдання робочих груп – максимально підготувати заклади освіти до 

навчального року, при цьому забезпечити внутрішньо переміщеним особам 

належні умови проживання. 

«Питання потребує комплексного вирішення, щоби люди, які вже 

побачили багато лиха, не залишилися ні з чим. Профільні департаменти 

адміністрації пропрацювали альтернативні місця для проживання 

переселенців. І тут треба акцентувати увагу на тих закладах, які не не 

планують використовувати. Це має бути спільна робота всіх сторін. З боку 

обласної адміністрації до робочих груп будуть залучені чотири 

департаменти – економічної політики, соціального захисту, освіти і науки, 

цивільного захисту», - повідомив Андрій Годик. 

Діяльність робочих груп включатиме п’ять етапів: 

1)   актуалізація бази розселення ВПО; 

2)  аналіз місць проживання у закладах освіти - якщо у закладах є 

бомбосховища і можна починати навчальний процес, тоді необхідно знайти 

нове помешкання для людей, які там зараз проживають; 

3)   пошук альтернативних місць для переселення із закладів освіти, які 

не пристосовані до комфортного проживання в облаштовані місця 

тимчасового проживання ВПО. Громади мають представити свої рішення: 

об’єкти, куди можна переселити людей та об’єкти, які можуть бути 

використані за певних умов для проживання (облаштування, ремонт); 

4)   забезпечення ВПО житлом і пошуку донорських і бюджетних коштів 

на ці потреби; 

5)   формування фондів житла. Такі фонди формують сільські, селищні, 

міські ради шляхом будівництва або викупу нового житла. 

Зазначимо, що зараз тривають інспекційні перевірки закладів освіти 

працівниками ДСНС на предмет їх відповідності мінімальним стандартам 

безпеки – наявності укриттів у самій будівлі чи в радіусі 500 м, та наявності 

запасів їжі і води в цих укриттях для дітей. Будь-яка перевірка захисної 

споруди має завершитися актом її готовності або неготовності. В області 

проінспектували вже 37% шкіл. 

Окрім того, як наголосив заступник начальника Львівської ОВА Іван 

Собко, усі громади області повинні визначити свої пріоритети у фінансуванні 

видатків у військовий час і формувати резерв. 
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«Загальне перевиконання місцевих бюджетів за півроку складає          1,5 

мільярда гривень. Зафіксуйте пріоритети, які ставить керівництво Львівської 

ОВА. Думайте про те, що кожен може зробити – відремонтувати певні 

приміщення для проживання переселенців, сформувати резерв, щоб 

підтримати військових. Пам’ятайте, що ми нікого не виселяємо, а 

переселяємо. А для цього необхідно робити поточні капітальні ремонти і 

формувати резерви надалі. Війна стосується не лише тих, хто воює 

безпосередньо на лінії фронту. Ми, як тилова область, маємо забезпечити хоча 

би мінімальні стандарти проживання для людей, які їдуть сюди не з власного 

бажання», - наголосив Іван Собко. 

Нагадаємо, що у Львівській ОВА удвічі збільшили фінансування 

Програми реалізації пріоритетних інфраструктурних проєктів у 2022 році, у 

межах якої передбачено ремонт приміщень харчоблоків, вікон, дахів, 

інженерних мереж тощо у 20 гуртожитках області, у яких проживають 

внутрішньо переміщені особи. 

 

*** 

19.07.2022 

Львівська обласна військова адміністрація 

https://loda.gov.ua/news/34982 

При районних адміністраціях Львівщини запрацюють 

консультаційно-координаційні центри для переселенців 

Пресслужба ОДА 

При районних адміністраціях Львівщини запрацюють консультаційно-

координаційні центри для переселенців 

Невдовзі у кожному районі Львівської області запрацюють 

консультаційно-координаційні центри для переселенців. У них 

надаватимуть юридичну та психологічну допомогу переміщеним особам, а 

також координуватимуть зусилля громадських організацій із залученням 

органів державної влади. 

Як розповіла  голова робочої групи «Медико-психосоціальна 

допомога», радниця начальника Львівської ОВА Галина Бордун, створять 

такі центри при районних військово-цивільних адміністраціях Львівщини. У 

Львівському районі попередньо такі центри діятимуть у трьох громадах. 

Галина Бордун додала, що кількість громад, в яких працюватимуть 

центри, може бути і більшою, адже нещодавно бажання долучитись до 

ініціативи виявила Новояворівська територіальна громада. 

Консультативно-координаційні центри виконуватимуть такі 

завдання: 

-     надання юридичного супроводу; 

-     психологічна підтримка; 

-     майданчик комунікації та об'єднання послуг від грантових програм 

та інших послуг в громадах; 
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-    організація зустрічей з різними середовищами для вирішення питань 

ВПО; 

-  впровадження стандарту комунікації в територіальних громадах 

Львівщини. 

Що стосується  юридичного супроводу, то тут консультуватимуть з 

питань виготовлення документів, втрати майна та поширених питань 

отримання допомоги. 

Послуги з психологічної підтримки надаватимуть як у форматі 

індивідуального супроводу, так і групової роботи. Передбачать також 

психологічний супровід ВПО в місцях тимчасового проживання на Львівщині. 

Наразі формують графіки того, як партнери центрів надаватимуть 

допомогу. 

Окрім цього, вже з наступного тижня спільно з УКУ, Львівською 

міською кризовою службою, проєктом «Психічне здоров’я» для психологів-

практиків та соціальних педагогів, які працюють в громадах, проведуть 

дводенне навчання про те, як працювати в кризових ситуаціях. Загалом 

навчання пройдуть 200 фахівців. 

Усіх, хто має можливість і бажання допомогти вирішувати важливі 

питання для ВПО, запрошують доєднатися до роботи консультаційно-

координаційних центрів. 

Для цього потрібно заповнити два посилання: 

1) Загальна інформація про послуги для ВПО 

On-line каталог6 
2) Анкета для делегованих від вас юристів, психологів в центри при 

РА ЛОДА7.  

 

*** 

19.07.2022 

Львівська обласна військова адміністрація 

https://loda.gov.ua/news/34904 

Небайдужих мешканців громад закликають стати волонтером та 

підтримати переселенців поважного віку 

Пресслужба ОДА 

Небайдужих мешканців громад закликають стати волонтером та 

підтримати переселенців поважного віку 

Їх пошуком займається робоча група «Медико-психосоціальної 

допомоги», яка вже тривалий час працює з переселенцями, що приїжджають 

на Львівщину рятуючись від бойових дій. Сюди входять представники 

                                                           
6 Див.:  
https://docs.google.com/forms/d/15_CidPhJ9EhMMl2WIywMN2nl7C3jWthKJnVXAwssQnA/viewform?edit_reques
ted=true  
7 Див.: https://docs.google.com/forms/d/1ZtkT3Hm98LBDnOlRmFekWqMOG-
0OXrTGFpSDnGuPZH8/viewform?edit_requested=true   
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департаментів соціального захисту, охорони здоров’я, культури Львівської 

ОВА та шпиталь Шептицького. 

Як розповіла під час брифінгу у медіацентрі «Україна» голова робочої 

групи «Медико-психосоціальна допомога», радниця начальника Львівської 

ОВА Галина Бордун сьогодні  в область евакуюється значна частка людей 

саме похилого віку, дуже часто вони без супроводу та і в подальшому 

потребують допомоги та підтримки. 

«Ні для кого не секрет, що починаючи з середини квітня, аудиторія, яка 

приїжджає сюди на Львівщину, радикально змінилася. У більшості – це люди 

похилого віку, люди, які не мають можливості виїхати з наших громад, а готові 

тут проживати рік-два, а то й більше. Вікова категорія дуже різна, від 60-ти 

років. До прикладу, вчора зустрічали бабусю, якій 97 років. Приїжджають без 

супроводу, дуже часто без документів», - розповіла Галина Бордун. 

Саме такій категорії постраждалих від війни переселенців і покликана 

допомогти ініціатива соціальної відповідальності. 

До волонтерства планують залучати людей, які колись працювали чи 

працюють в освітній сфері чи мають дотичність до соціальної допомоги, 

волонтерства. Йдеться про підтримку, догляд та супровід вищезазначених 

категорій населення. 

Презентували ініціативу соціальної відповідальності наприкінці червня, 

а вже за 2-3 тижні спільно з кафедрою біоетики Українського католицького 

університету проведуть перше навчання для охочих послужити волонтерів.  

«Ця категорія є найбільш вразливою. Важливо, щоб ті люди, які готові 

супроводжувати, спілкуватися, годувати, гуляти, доглядати, мали певні 

правильні навички. Я впевнена, що Львівщина справиться з цим непростим 

завданням і ми зможемо знайти небайдужих людей, які готові послужити 

переселенцям у такий непростий час»,- додала Галина Бордун. 

Волонтер може зареєструватися за посиланням 8 і визначити 

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

допомоги. Також можна писати на електронну пошту 

medpsysocial.aid@gmail.com. 
Як ми вже раніше зазначали на Львівщині сьогодні проживає більш як 

240 тисяч офіційно зареєстрованих переселенців.  Понад 30 тисяч –люди 

пенсійного віку, ще 10 тисяч мають інвалідність. 

 

*** 

19.07.2022 

Харківський обласний центр зайнятості 

https://kha.dcz.gov.ua/anonspodiya/20-lypnya-u-kegychivskiy-rayonniy-

filiyi-hocz-vidbudetsya-profinformaciynyy-seminar-dlya 
                                                           
8 Див.:   
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeh9SbeY_cxXklx8nn7HHqxCDvwAOklhdiHhFhxlvhWPsVxQQ/viewfor
m 
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Анонси 

20 липня у Кегичівській районній філії ХОЦЗ відбудеться 

профінформаційний семінар для внутрішньо переміщених осіб⇒ 

20 липня о 10:00 у Кегичівській районній філії Харківського обласного 

центру зайнятості за адресою: смт Кегичівка, вул. Калинова, 1, відбудеться 

профінформаційний семінар для внутрішнього переміщених осіб. 

Під час заходу учасники: 

отримають інформацію про послуги служби зайнятості; 

дізнаються про актуальні вакансії на ринку праці; 

будуть поінформовані про можливості отримання мікрогрантів у рамках 

програми «єРобота» та про нову програму для навчання IT-фахівців 

«Старт в IT»; 
дізнаються про особливості реєстрації та перереєстрації в службі 

зайнятості, у тому числі через інтернет-ресурси державної служби 

зайнятості, портал «Дія»; 

отримають відповіді на актуальні питання та індивідуальні консультації 

щодо зайнятості. 

 За більш детальною інформацією звертайтеся за тел.: (066) 493 34 42. 

 

*** 

19.07.2022 

Чернігівський обласний центр зайнятості 

https://chg.dcz.gov.ua/novyna/52-robotodavci-otrymayut-groshovu-

kompensaciyu-za-pracevlashtuvannya-pereselenciv 

52 роботодавці отримають грошову компенсацію за 

працевлаштування переселенців 

Компенсацію витрат на оплату праці за працевлаштування 120 

внутрішньо переміщених осіб отримають 52 роботодавців області. 

Відповідні рішення прийняті обласним центром зайнятості станом на 19 липня. 

Нагадуємо, компенсація витрат надається у розмірі  6,5 тис. грн за кожну 

працевлаштовану особу тривалістю не більше двох місяців з дня 

працевлаштування. 

Для отримання компенсації роботодавцям необхідно подати заяву до 

центру зайнятості, розташованого за їх місцезнаходженням. Це можна 

зробити особисто під час відвідування центру зайнятості або, надіславши на 

адресу електронної пошти. Реалізація цієї послуги наразі можлива і через 

Єдиний державний вебпортал електронних послуг Дія. 

До заяви необхідно додати пакет документів: 

копія наказу про працевлаштування особи; 

документ, що підтверджує працевлаштування на умовах, передбачених 

Порядком; 
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відомості про працівників, які є застрахованими особами (ПІП, 

реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер 

паспорта); 

копія довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи. 

Нагадуємо, що за цією програмою Урядом виділено 200 млн гривень. 

Порядок оформлення тут: https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-zatverdzhennya-

poryadku-nadannya-robotodavcyu-kompensaciyi-vitrat-na-oplatu-praci-za-

pracevlashtuvannya-vnutrishno-peremishchenih-osib-vnaslidok-provedennya-

bojovih-dij-pid-331 

З питань отримання компенсації витрат на оплату праці за 

працевлаштування ВПО звертайтеся за телефоном (0462) 77-90-25, або на наш 

канал онлайн-підтримки в Telegram https://t.me/pitrymkaDSZChernigiv 

 

*** 

19.07.2022 

Офіційний сайт міста Одеса 

https://www.omr.gov.ua/ua/news/229003/ 

ДЕ В ОДЕСІ ПЕРЕСЕЛЕНЦІ МОЖУТЬ ОТРИМАТИ ДОПОМОГУ У 

ПРАЦЕВЛАШТУВАННІ. КОНТАКТИ 

Одним із викликів ринку праці в умовах сьогодення є зайнятість 

населення, яке втратило роботу, рятуючись з-під обстрілів.  З початку війни в 

Одесі знайшли прихисток більш ніж 28 тис. внутрішньо переміщених осіб. 

З метою сприяння якнайшвидшої інтеграції переселенців до місцевої 

громади, адаптації до нового місця проживання та підвищення якості їх життя 

в нашому місті створений Муніципальний центр сприяння у 

працевлаштуванні внутрішньо переміщених осіб.  

Він функціонує з 3 червня 2022 року у фронт-офісі Міського центру 

інтегрованих соціальних послуг (вул. Косовська, 2Д), а з 6 червня для 

зручності відвідувачів запрацювали його філії в Київському (вул. Ак. 

Корольова, 9) та Суворовському (просп. Добровольського, 106) районах. 

 Серед послуг, які пропонує Центр, найбільшим попитом користується 

безпосередньо пошук роботи. Станом на 18 липня поточного року база 

актуальних вакансій налічує 957 пропозицій роботи як на комунальних 

підприємствах та установах, так і в суб’єктів господарювання різних сфер 

економіки.  

За цей невеликий період його роботи послугами з працевлаштування 

скористалися більш ніж 400 осіб, знайшли роботу в нашому місті або 

проходять стажування майже 100 переселенців. 

 Найбільш затребуваними були медичні працівники, продавці, слюсарі, 

юристи з досвідом роботи. У серпні планують розпочати набір працівників 

освітяни. Втім місто пристосовується до життя в умовах війни, і перелік 

затребуваних професій постійно розширюється.  
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Звернувшись до Центру, відвідувачі можуть отримати й інші 

інформаційно-консультаційні послуги, пов’язані з працевлаштуванням. 

Також претенденти можуть скористатися місцем самостійного пошуку 

роботи, яке обладнане комп’ютером з доступом до інтернету та периферійних 

пристроїв, інформаційними матеріалами з техніки пошуку роботи, отримати 

допомогу в складанні резюме або реєстрації на сайтах пошуку роботи.  

 Прийом відвідувачів в Одеському муніципальному центрі сприяння у 

працевлаштуванні внутрішньо переміщених осіб: з понеділка по п’ятницю 

з 9.00 до 17.00 (філії – з 9.00 до 17.00).  

Телефон для довідок: (048)705 16 06. 

Департамент праці та соціальної політики Одеської міської ради 

 

*** 

20.07.2022 

Східне міжрегіональне управління Державної служби України з 

питань праці 

https://smu.dsp.gov.ua/news/roz-iasnennia-dlia-pereselentsiv-z-

luhanshchyny-shchodo-trudovykh-vidnosyn-tryvaie-informatsiina-kampaniia-

vykhod-na-svitlo-pratsiuie-v-umovakh-voiennoho-stanu/ 

Роз’яснення для переселенців з Луганщини щодо трудових відносин 

триває. Інформаційна кампанія «Виходь на світло!» працює в умовах 

воєнного стану 

З початку збройної агресії росії проти України багато мешканців 

Луганської області втратили можливість працювати належним чином. 

Переселенців з Луганщини турбують питання оплати праці та питання 

подальшого працевлаштування. 

Головний державний інспектор відділу контролю східного напрямку 

управління з питань праці Східного міжрегіонального управління 

Державної служби України з питань праці Олександр Савченко в рамках 

розпочатої інформаційної кампанії «Виходь на світло!» зустрівся з 

внутрішньо переміщеними особами з Луганської області та обговорив з 

ними питання трудових відносин на теперішній час в умовах існуючого 

воєнного часу. 

Посадовець повідомив, що у період дії воєнного стану не 

застосовуються норми законодавства про працю у частині відносин, 

врегульованих Законом України «Про організацію трудових відносин в 

умовах воєнного стану». Та звільнення роботодавця від відповідальності за 

несвоєчасну оплату праці не звільняє його від обов’язку виплати заробітної 

плати. У разі неможливості своєчасної виплати заробітної плати внаслідок 

ведення бойові дії, строк виплати заробітної плати може бути відтермінований 

до моменту відновлення діяльності підприємства. При цьому роботодавець 

повинен вживати всіх можливих заходів для забезпечення реалізації права 

працівників на своєчасне отримання заробітної плати. 
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Інспектор праці чітко акцентував увагу щодо при працевлаштуванні 

роботодавець повинен укласти з працівником трудовий договір та повідомити 

про працевлаштування Державну податкову службу. В подальшому 

роботодавець повинен виплачувати заробітну платню офіційно у повному 

розмірі та сплачувати єдиний соціальний внесок. Саме завдяки легальному 

працевлаштуванню працівник є захищеною особою в трудових відносинах. 

Задля більшої інформованості щодо переваг легальної праці тимчасові 

переселенці отримали від інспектора праці відповідні інформаційні матеріали. 

Крім того, посадовець надав внутрішньо переміщеним особам буклети 

щодо протидії торгівлею людьми, які містять корисні фахові рекомендації та 

номери телефонів установ та організацій для звернення по допомогу. 

Інспектор праці наголосив про необхідність бути обачними при пошуку 

роботи, чітко реагувати  та уникати ситуацій, які вказують на ознаки торгівлею 

людьми з метою трудової експлуатації або трудового рабства, як всередині 

країни так і за її межами. 

 

*** 

20.07.2022 

Вінницька обласна військова адміністрація 

http://www.vin.gov.ua/news/ostanni-novyny/48672-za-mynulu-dobu-na-

vinnychchyni-tranzytom-rozmishcheno-69-osib 

За минулу добу на Вінниччині транзитом розміщено 69 осіб 

За попередню добу у Вінницькій області транзитом розміщено 69 осіб, з 

них 54 дитини. 

Біженці перемістилися з Донецької, Запорізької, Херсонської, 

Київської, Луганської, Миколаївської, Дніпропетровської, Одеської, 

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

Слов'янськ, Волноваха, Ізюм, Вишневе тощо. 

На постійному проживанні з 24.02.2022 перебуває 177 305 біженців, з 

них 1 337 - маломобільних та 56 802 дітей. Вільних місць для розміщення 

внутрішньо переміщених осіб - 1 222. 

Станом на 09:00 20.07.2022 органами соціального захисту 186 657 

особам видані довідки про взяття на облік як внутрішньо переміщених 

осіб, з них 9 453 довідок скасовано, у зв’язку з поверненням на постійне місце 

проживання. 

 

*** 

20.07.2022 

ВОЛИНСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

https://voladm.gov.ua/new/piv-sotni-vimusheno-pereselenih-ukrayinciv-

znayshli-prihistok-na-volini-za-ostannyu-dobu/ 
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Пів сотні вимушено переселених українців знайшли прихисток на 

Волині за останню добу 

Загалом, за час повномасштабної війни в область прибуло 70 тисяч 246 

осіб. Статус ВПО отримали 60 001 особа. 

Серед ВПО: 

– 29 809 осіб працездатного віку, 

– 2164 особи з інвалідністю, 

– 7593 пенсіонерів 

– 68 багатодітних сімей 

– 11 сімей батьків – одинаків. 

Наразі в області можливо додатково розмістити ще понад 4000 осіб 

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

місць знаходиться в територіальних громадах, віддалених від обласного 

центру. 

Працює цілодобова «гаряча лінія» для розміщення переміщених осіб 

тел.066 65 709 15 

 

*** 

20.07.2022 

ЛУГАНСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

ОБЛАСНА ВІЙСЬКОВО-ЦИВІЛЬНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

http://loga.gov.ua/oda/press/news/kreminska_gromada_zhitlo_dlya_200_p

ereselenciv_z_luganshchini_nadayut_na 

Кремінська громада: житло для 200 переселенців з Луганщини 

надають на Рівненщині 

Це підтвердив голова Гощанської громади Рівненської області під час 

зустрічі із делегацією Кремінської міської військової адміністрації. 

В цій громаді на Рівненщині готові надати безкоштовне тимчасове 

житло для внутрішньо переміщених осіб із Кремінської територіальної 

громади та усієї Луганщини. 

Це - декілька комфортних місць зі зручним географічним 

розташуванням. 

Наприклад, дитячий садок, де є все необхідне для прийому переселенців: 

ліжка, душова кабіна, туалети, умивальники, гаряча вода, пральна машинка, 

два холодильники, ковдри, система опалення, дитячий майданчик та столова. 

Також для проживання переселенцям можуть надати приміщення 

школи, амбулаторій та інші місця з усіма зручностями.    

Всього можна заселити близько 200 осіб. 

А деякі приміщення можуть безкоштовно віддати для організації 

бізнесу. 

Крім того, є можливість працевлаштування людей. 
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*** 

20.07.2022 

ЛУГАНСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

ОБЛАСНА ВІЙСЬКОВО-ЦИВІЛЬНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

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

novanogo_neruhomogo_mayna_zhiteliv_mista 

Триває збір інформації відносно зруйнованого нерухомого майна 

жителів міста Щастя та громади 

 

Дане анкетування проводитися для жителів громади, які внаслідок дій 

російського агресора втратили житло, покинули свої домівки, перемістилися 

на територію, підконтрольну Уряду України, та набули статусу 

внутрішньо переміщених осіб. 

Інформація про потреби у необхідності надання тимчасового та 

постійного житла переселенцям громади буде узагальнена та надана до 

центральних органів влади. 

Форма за посиланням заповнюється лише однією повнолітньою особою 

однієї родини: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdfTov3tqsQFYoY-

uOwB4kUASLFByvpW_8ZXkwNczbhopYczg/viewform 
 

*** 

20.07.2022 

Дніпропетровський обласний центр зайнятості 

https://dnp.dcz.gov.ua/novyna/sluzhba-zaynyatosti-relokovanym-

pidpryyemstvam 

Служба зайнятості - релокованим підприємствам 

З початку воєнних дій в Україні Урядом була ініційована процедура 

переміщення підприємств до більш безпечних територій. У тому числі на 

Дніпропетровщину, адже в регіоні достатньо розвинута промисловість та 

сільське господарство. Для релокованих підприємств місцева влада 

організувала доступ до вільних потужностей та співробітництво з суміжними 

підприємствами. 

Фахівці Дніпропетровської обласної служби зайнятості також 

надають підтримку власникам релокованих підприємств та пропонують їм: 

- якісний та оперативний підбір персоналу; 

- професійну підготовку, перепідготовку чи підвищення кваліфікації 

безробітних; 

- стажування безпосередньо на підприємстві, на конкретному робочому 

місці. 

Чим корисна роботодавцю співпраця зі службою зайнятості? 

Розглянемо на прикладі. 
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Відбулася робоча зустріч директора Дніпровського міського центру 

зайнятості Юрія Ніколаєва із представниками ТОВ «Корум Дружківський 

машинобудівний завод», яке евакуювалося в Дніпро із зони бойових дій у 

Донецькій області. 

Товариство входить до складу компанії Corum та спеціалізується на 

виробництві гірничо-шахтного обладнання. Основною продукцією є 

механізовані кріплення для вугледобувних підприємств і підземний 

транспорт. 

На початку зустрічі Юрій Васильович ознайомив присутніх з переліком 

послуг служби зайнятості для роботодавців та надав актуальну інформацію 

про тенденції розвитку ринку праці. 

У ході зустрічі сторони обговорили формат співпраці щодо 

укомплектування відкритих вакансій шляхом організації інформаційних 

заходів. 

За підсумками зустрічі сторони домовились провести ярмарок вакансій. 

Захід відбувся наступного дня за участю понад 50 безробітних осіб. 

Пошукачам презентували більш ніж 15 вакантних посад, які зараз 

відкриті на підприємстві, зокрема: газорізальник, оператор верстатів, муляр, 

слюсар інструментальник, електромонтер, чистильник металу, токар, слюсар-

складальник. 

Учасники отримали вичерпні відповіді на свої запитання та мали 

можливість індивідуально проконсультуватися з представником роботодавця. 

Результат – 41 особа зацікавилася вакансіями та взяла направлення на 

працевлаштування. 

 

*** 

20.07.2022 

Житомирський обласний центр зайнятості 

https://zhy.dcz.gov.ua/novyna/244-vymushenyh-pereselenci-otrymaly-

robotu-z-dopomogoyu-sluzhby-zaynyatosti 

244 вимушених переселенці отримали роботу з допомогою служби 

зайнятості 

На середину липня 2022 року до центрів зайнятості та філій 

Житомирської області звернулося 1208 внутрішньо переміщених осіб. Серед 

них найбільше з Донецької області (256 осіб), з м.Київ та Київської області 

(відповідно 207 та 192 особи), а також Луганської, Харківської й Херсонської 

(від 80 до 107 осіб). 

970 переселенців стали на облік у філіях і міських центрах зайнятості 

області. 

244 громадяни України, котрі вимушено змінили місце проживання 

через ведення бойових дій, з допомогою служби зайнятості вже влаштувались 

на роботу на Житомищині. Вони заповнили актуальні вакансії на 

підприємствах різних сфер діяльності. Найбільше працевлаштував 
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Житомирський міський центр зайнятості – 95 осіб, Новоград-Волинський 

– 48 осіб та Андрушівська районна філія – 23 особи. 

Серед вимушених переселенців, які оселилися на Житомирщині та 

звернулися до служби зайнятості у пошуках роботи, найбільше молоді (понад 

40%) та людей середнього віку (30%). Що стосується рівня освіти, можна 

сказати, що третина має вищу освіту, чверть – професійно-технічну, інші – 

повну загальну середню. Жінок серед них удвічі більше, ніж чоловіків (813 і 

395 відповідно). 

Нагадаємо: відповідно до останніх законодавчих змін, на час дії 

воєнного стану внутрішньо переміщеним особам статус безробітного 

надається без застосування звичайних вимог. Можуть зареєструватися також 

внутрішньо переміщені особи, які не розірвали трудові відносини з 

роботодавцем. Вони можуть зробити це в односторонньому порядку, подавши 

до центру зайнятості заяву на ім'я роботодавця. У свою чергу центр 

зайнятості повідомить про це роботодавця, Пенсійний фонд та 

територіальний орган Державної податкової служби (будь-яким засобом 

комунікації). Датою звільнення в такому разі вважається наступний день після 

подання заяви… 

 

*** 

20.07.2022 

Полтавська обласна військова адміністрація 

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

naselennya-informuie-petrivsko-romenska-gromada-otrimala-pidtrim 

ДЕПАРТАМЕНТ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ 

ІНФОРМУЄ: ПЕТРІВСЬКО-РОМЕНСЬКА ГРОМАДА ОТРИМАЛА 

ПІДТРИМКУ ВІД МІЖНАРОДНИХ ДОНОРІВ 

Департамент соціального захисту населення інформує: Петрівсько-

Роменська громада отримала підтримку від міжнародних донорів 

У травні міжнародна ініціатива «Shelter Ukraine» оголосила конкурс 

на надання підтримки соціальних ініціатив з вирішення гуманітарних проблем 

цивільного населення в умовах війни, до участі в якому були запрошені в тому 

числі й установи соціального захисту територіальних громад, де 

проживають внутрішньо переміщені особи. 

Громади Полтавщини, в яких сьогодні знайшли прихисток тисячі 

переселенців, також не залишились осторонь від можливості поліпшити 

облаштування та матеріально-технічну базу центрів перебування для ВПО. 

Відтак, Петрівсько-Роменська громада Миргородського району, в якій на 

сьогодні проживають майже 700 переселенців  – стала першою в області, яка 

вже отримала матеріальну підтримку за ініціативою «Shelter Ukraine». 

Відповідно до поданої заявки, гуртожиток сільської ради, в якому 

проживають внутрішньо переміщені особи, які опинились в складних 

життєвих обставинах внаслідок військових дій, отримав нову побутову 
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техніку (холодильники, настільні плити, електрочайники, мікрохвильові печі) 

та електрогенератор на загальну суму понад 190 тисяч гривень. 

Безумовно, це черговий приклад практичної підтримки від іноземних 

партнерів та зацікавленості громади у зміцненні системи соціального захисту 

населення і поліпшенні надання соціальних послуг. 

Довідково: Міжнародна ініціатива «Shelter Ukraine», що 

впроваджується організаціями SILab Ukraine, Тепле Місто/Teple Misto та 

VPLYV, Valores Foundation, у співпраці з Razom For Ukraine об’єднала низку 

міжнародних донорів задля гуманітарної допомоги України. 

Директор Департаменту соціального захисту населення 

Людмила Корнієнко 

 

*** 

20.07.2022 

Рівненська обласна державна адміністрація 

https://www.rv.gov.ua/news/sohodni-na-rivnenshchyni-pratsiuvaly-

predstavnyky-ofisu-oon 

Сьогодні на Рівненщині працювали представники офісу ООН 

опубліковано 20 липня 2022 року о 16:37 

Сьогодні в Рівненську ОВА відвідала іноземна делегація Офісу ООН з 

координації гуманітарних питань. 

Нарада проходила в онлайн та офлайн форматах. Серед присутніх - 

представники Рівненської ОДА, зокрема заступники голови Людмила 

Шатковська та Сергій Гемберг, благодійних фондів та громадських 

організацій. 

Метою візиту стало обговорення актуальних питань, пов'язаних із 

війною в Україні, вимушеними переселенцями та гуманітарною допомогою. 

«Із 24 лютого ми розпочали активно займатися гуманітарною 

допомогою – продуктами, засобами гігієни, речами першої необхідності. 

Розгорнули штаби та сортувальні пункти. Згодом додалися ще й потреби 

внутрішньо переміщених осіб. Наразі допомагаємо і в зоні бойових дій і на 

місцях. Хочу зазначити, що благодійники долучилися до ініціативи з першого 

дня і продовжують допомагати дотепер», - розповів Сергій Гемберг. 

Під час наради обговорили також питання подальшої співпраці. 

Зокрема, буде оновлено список потреб, адже внутрішньо приміщені особи 

мігрують в межах області та країни, тому змінюються і пріоритети допомоги. 

«На Рівненщині перебуває 50 660 зареєстрованих внутрішньо 

переміщених осіб. Серед них 19 тисяч – діти, 9 тисяч – пенсіонери,              2,5 

тисяч – інваліди, решта - інші категорії. Серед нагальних потреб – обігрівачі, 

побутова техніка, поточні ремонти у приміщеннях, в які будуть переселені 

люди з закладів освіти. Зазначу, що тих, хто планує залишитися, 

працевлаштовуємо. 10% ВПО вже мають роботу, а відповідно і дохід», - 

зауважила Людмила Шатковська. 
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Такі зустрічі будуть проводитися і надалі. Водночас фахівці розроблять 

дорожні карти різних напрямів співпраці з закордонними партнерами для 

консолідації зусиль. 

Спеціалістка з координації Офісу ООН Анна Палонка зауважила, що 

загалом в Україні організація має 405 партнерів. На Рівненщині їх поки що 27, 

але працюють вони у 14 кластерах-напрямах. 

 

*** 

20.07.2022 

Тернопільський обласний центр зайнятості 

https://ter.dcz.gov.ua/novyna/na-ternopilshchyni-robotodavci-vzhe-

otrymaly-11-mln-grn-kompensaciy-za-pracevlashtuvannya 

На Тернопільщині роботодавці вже отримали 1,1 млн грн 

компенсацій за працевлаштування переселенців 

Із 13 квітня у службі зайнятості Тернопільщини розпочався прийом 

документів від роботодавців на виплату 6500 грн на місяць компенсації за 

працевлаштування нового працівника із числа вимушених переселенців. Для 

цього Урядом виділено 200 млн грн. 

Станом на 19 липня 2022 року 128 роботодавців звернулися до служби 

зайнятості області за такою компенсацією на працевлаштування 213 

переселенців. Уже профінансовано 1,1 млн грн згаданої компенсації. 

Роботодавці, які працевлаштували внутрішньо переміщених осіб, 

можуть безпосередньо звернутися до підрозділу служби зайнятості, 

розташованого за їх місцезнаходженням, або подати відповідну заяву через 

«Портал Дія». 

Нагадаємо, що загальна тривалість надання такої компенсації - два 

місяці з дня працевлаштування. Програма діє на період воєнного стану та 

впродовж 30 календарних днів після його закінчення. На зазначену 

компенсацію мають право роботодавці, крім тих, які є бюджетними 

установами чи фондами загальнообов’язкового державного соціального 

страхування. 

Шановні роботодавці! Якщо Ви працевлаштували переселенців - 

чекаємо Вас у місцевих підрозділах служби зайнятості Тернопільщини для 

подачі відповідних документів… 

Відділ організаційно-інформаційної роботи та архівної справи 

Тернопільського обласного центру зайнятості 

(тел. 23-49-77) 

 

*** 

20.07.2022 

Харківський обласний центр зайнятості 
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https://kha.dcz.gov.ua/novyna/programy-pidtrymky-biznesu 

Програми підтримки бізнесу 

В умовах повномасштабної військової агресії рф, активних бойових дій 

у регіоні служба зайнятості Харківщини пропонує бізнесу та роботодавцям 

реальну фінансову підтримку: 

компенсацію витрат роботодавцю на оплату праці кожної 

працевлаштованої внутрішньо переміщеної особи під час воєнного стану 

(після 24.02.2022 року) у розмірі 6500 грн на місяць упродовж перших двох 

місяців з дати працевлаштування. Постанова КМУ від 20.03.2022 року №331: 

https://cutt.ly/mLBQ5xN; 

… 

 

*** 

20.07.2022 

Рахівська районна державна адміністрація 

https://rakhiv-rda.gov.ua/novyna/v-oblasti-ponad-100-tysyach-vpo-

otrymaly-medychni-poslugy 

В ОБЛАСТІ ПОНАД 100 ТИСЯЧ ВПО ОТРИМАЛИ МЕДИЧНІ 

ПОСЛУГИ 

Від початку повномасштабної війни роботи у лікарів суттєво 

побільшало, адже чисельність населення краю зросла у кілька разів. 

Починаючи з 24 лютого, понад 100 тисяч вимушено переміщених осіб 

отримали медичні послуги закарпатських лікарів. Про це повідомив перший 

заступник голови ОВА Мирослав Білецький. 

«Зокрема, станом на 20 липня ця цифра становить 113 202 особи. 

Найчастіше ВПО звертаються за допомогою і консультаціями до сімейних 

лікарів, вузьких спеціалістів щодо загострення хронічних захворювань та 

онкологів», – прокоментував Мирослав Білецький. 

 

*** 

20.07.2022 

Рахівська районна державна адміністрація 

https://rakhiv-rda.gov.ua/novyna/zakarpatci-otrymaly-ponad-55-mln-grn-

kompensaciy-za-rozmishchennya-pereselenciv 

ЗАКАРПАТЦІ ОТРИМАЛИ ПОНАД 5,5 МЛН ГРН КОМПЕНСАЦІЙ 

ЗА РОЗМІЩЕННЯ ПЕРЕСЕЛЕНЦІВ 

Понад 2 тисячі закарпатських домогосподарств подали заявки на 

відшкодування за безоплатне розміщення вимушених переселенців у червні, 

інформує заступник голови ОВА Петро Добромільський. 
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«У домівках небайдужих краян минулого місяця проживали близько 7,5 

тисячі ВПО. На кожну особу власники житла отримають 450 грн компенсації 

витрат на комунальні послуги», – наголосив заступник очільника області. 

За його словами, загалом за березень-червень 2022 року в області 

передбачена гарантована державна підтримка 12 млн 346 тис. грн 

відшкодувань. 5 млн 570 тис. грн компенсацій закарпатці вже отримали. 

«Дякуємо Уряду та партнерським організаціям за важливу для наших 

краян допомогу. Завдяки соціальній ініціативі вдається покрити базові витрати 

на комунальні послуги власників житла, котрі надають прихисток 

переселенцям», – підкреслив Петро Добромільський. 

 

*** 

20.07.2022 

Офіційний сайт міста Одеса 

https://www.omr.gov.ua/ua/news/229022/ 

ЩЕ 50 УКРАЇНСЬКИХ СІМЕЙ ПРИЙМЕ МІСТО-ПОБРАТИМ 

РЕГЕНСБУРГ. ФОТО 

…20 липня 2022 року, заступник Одеського міського голови Павло 

Вугельман провів зустріч із керівництвом «Інтернаціонального дому 

Регенсбурга в Одесі». 

Ця громадська організація спільно з Бургомістром Регенсбурга пані 

Астрід Фройденштайн допомагає багатодітним сім'ям та людям з 

інвалідністю виїхати з Одеси до безпечної зони міста-побратима. 

Під час зустрічі сторони спільно спланували відправлення вже 

четвертого автобуса із 50 одеситами до Регенсбурга. Всім переселенцям 

надаються безкоштовний трансфер, житло, харчування та лікування. 

Віцемер Одеси висловив подяку організації та місту-побратиму 

Регенсбург за турботу та допомогу. 

 

*** 

20.07.2022 

Київський міський центр зайнятості 

https://kie.dcz.gov.ua/novyna/190-robotodavciv-stolyci-vzhe-otrymaly-

kompensaciyu-za-programoyu-nadannya-robotodavcyu 

190 роботодавців столиці вже отримали компенсацію за програмою 

надання роботодавцю компенсації витрат на оплату праці за 

працевлаштування ВПО 

Станом на 20 липня понад 190 роботодавців столиці вже отримали 

компенсацію за програмою надання роботодавцю компенсації витрат на 

оплату праці за працевлаштування ВПО внаслідок проведення бойових дій 

під час воєнного стану в Україні. 

Нагадуємо, що в рамках програми роботодавці можуть отримати 

виплати в сумі 6,5 тис. гривень за кожного  працевлаштованого ВПО. 
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Компенсація на оплату праці надається протягом 2 місяців з дати 

працевлаштування людини. 

У рамках програми роботу в столиці вже знайшли майже 500 

внутрішніх переселенців, що змушені були переїхати із зони бойових дій. 

Роботодавцям Києва перераховано майже 1,6  млн грн. 

Як це діє? 

Роботодавець працевлаштовує внутрішньо переміщену особу на 

умовах строкового або безстрокового трудового договору (контракту), гіг-

контракту, зокрема за сумісництвом, з розміром заробітної плати не нижчим 

за розмір мінімальної заробітної плати. 

Зареєструвати дані про працевлаштовану особу можна через портал Дія. 

https://diia.gov.ua/services/kompensaciya-za-pracevlashtuvannya-vpo 
За 5 календарних днів після цього необхідно подати заявку на отримання 

компенсації, до якої додати підтверджуючі документи про виплату зарплати 

та відрахування. 

 

*** 

21.07.2022 

Вінницька обласна військова адміністрація 

http://www.vin.gov.ua/news/ostanni-novyny/48698-za-mynulu-dobu-na7-

vinnychchyni-tranzytom-rozmishcheno-61-osobu-2 

За минулу добу на Вінниччині транзитом розміщено 61 особу 

За попередню добу у Вінницькій області транзитом розміщено 61 особу, 

з них 53 дитини. Біженці перемістились з Донецької, Запорізької, 

Херсонської, Київської, Луганської, Миколаївської, Дніпропетровської, 

Одеської, Харківської областей, зокрема міст: Одеса, Прилуки, Буча, 

Мелітополь, Слов'янськ, Волноваха, Ізюм, Вишневе тощо. 

На постійному проживанні з 24.02.2022 перебуває 177 517 біженців, з 

них 1 337 - маломобільних та 56 830 дітей. Вільних місць для розміщення 

внутрішньо переміщених осіб - 1134. 

Станом на 10:00 21.07.2022 органами соціального захисту 186 928 

особам видані довідки про взяття на облік як внутрішньо переміщених 

осіб, з них 9 509 довідок скасовано у зв’язку з поверненням на постійне місце 

проживання. 

 

*** 

21.07.2022 

ВОЛИНСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

https://voladm.gov.ua/new/za-chas-povnomasshtabnoyi-viyni-na-volini-

rozseleno-42-tis-050-simey/ 

За час повномасштабної війни на Волині розселено 42 тис 050 сімей 

На вихованні у сім’ях перебуває 18 тис 647 дітей до 18 років. 
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Загалом область прийняла 70 тис 337 внутрішньо переміщених осіб. За 

останню добу в область прибула 91 особа. 

Згідно Єдиної інформаційної бази даних ВПО обліковано 60 тис 001 

особа. 

Наразі в області можливо додатково розмістити ще понад 4000 осіб 

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

місць знаходиться в територіальних громадах, віддалених від обласного 

центру. 

При департаменті соціального захисту ОДА працює цілодобова 

«гаряча лінія» для розміщення переміщених осіб тел.066 65 709 15 

 

*** 

21.07.2022 

Дніпропетровська обласна державна адміністрація 

https://adm.dp.gov.ua/news/meshkancyam-dnipropetrovshchini-ta-

pereselencyam-proponuyut-doluchitisya-do-vseukrayinskogo-opituvannya 

Переселенцям пропонують долучитися до всеукраїнського 

опитування 

 

 

 

В Україні проходить онлайн-опитування9. Вивчають думку людей 

щодо сьогодення та майбутнього – кожної родини та країни в цілому. 

Долучитися можуть переселенці.  

В анкеті – понад 20 питань. Про те, як війна змінила життя людей. Як 

вони реагують на події сьогодення. Які мають потреби та яким бачать 

майбутнє. На відповіді треба витратити від 5 до 10 хвилин. 

Для перемоги Україна залучає підтримку всього цивілізованого світу, ми 

допомагаємо одне одному, гуртуємося та працюємо. 

І зараз вкрай важливо розуміти, як кожен українець відчуває сьогодення 

й бачить майбутнє нашої країни. 

Опитування проводить Дитячий фонд ООН за ініціативи Офісу 

Президента України та за підтримки ДніпроОВА. 

Пройти його можна тут10. 

 

*** 

21.07.2022 

Житомирська обласна державна адміністрація 

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

bilshe-36-tysyach-rodyn-iz-chysla-vnutrishno-peremishhenyh-osib/ 

                                                           
9 Див.:   https://s.polls.team/s3/unicef 
10 Див.:   https://s.polls.team/s3/unicef 



62 
 

#UAразом: на Житомирщині перебуває більше 36 тисяч родин із 

числа внутрішньо переміщених осіб 

Про це повідомляє Департамент соціального захисту населення 

Житомирської ОВА. 

Так, на Житомирщині зареєстровано 36 047 сімей внутрішньо 

переміщених осіб, з них 474 багатодітних. Серед яких найбільше – у 

Житомирському районі: більше 15 тисяч родин. 

Загалом із початку повномасштабного вторгнення росії на Україну на 

Житомирщині видано довідки 98 384 ВПО (за даними сформованої програмою 

звітності). 

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. 

 

 

 

 

 

*** 

21.07.2022 

ЛУГАНСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

ОБЛАСНА ВІЙСЬКОВО-ЦИВІЛЬНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

http://loga.gov.ua/oda/press/news/ponad_2_000_pereselenciv_iz_popasnoy

i_otrimali_gumanitarnu_dopomogu_poshtoyu 

Понад 2 000 переселенців із Попасної отримали гуманітарну 

допомогу поштою 

На цьому тижні майже 1 000 переселенцям із Попасної надані 

продуктові набори в гуманітарних штабах. 

«Але ж є багато тих, хто не в змозі дістатися наших хабів. Навіть якщо 

людина мешкає в іншому місті Дніпропетровщини, то не в кожного є кошти, 

щоб дістатися до Новомосковська. Тому на початку липня ми домовились із 

«Укрпоштою» аби всі наші земляки мали змогу отримати допомогу. Обробили 

майже усі заявки, які надіслали нам переселенці із Попаснянської громади та 

інших населених пунктів Луганщини. Не відмовляємо нікому. Посилки 

відправляємо майже щодня. За перші два тижні допомогу поштою від нас 

отримали понад 2 000 осіб», – повідомив керівник Попаснянської міської 

військово-цивільної адміністрації Микола Ханатов.     
Із них тільки на цьому тижні – близько 500 людей. 
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Для отримання гуманітарної допомоги засобами поштового зв’язку 

необхідно заповнити форму: https://forms.gle/mDyNMaVQ1o5cQ8uk9 

(телефон для довідок з гуманітарних питань +38 (050) 645 19 28). 

 

*** 

21.07.2022 

Львівська обласна військова адміністрація 

https://loda.gov.ua/news/35225 

Майже пів сотні психологів ІРЦ Львівщини пройшли навчання на 

курсі «Кризова психологічна допомога» 

Департамент освіти і науки 

Міжнародна благодійна організація Parimatch Foundation спільно з 

Ізраїльською коаліцією травми провели навчальний курс для психологів ІРЦ 

Львівщини за спеціалізацією «Кризова психологічна допомога». Проєкт 

реалізували за підтримки департаменту освіти і науки Львівської обласної 

військової адміністрації. 

Майже пів сотні психологів ІРЦ Львівщини пройшли навчання на курсі 

«Кризова психологічна допомога» 

Міжнародна благодійна організація Parimatch Foundation спільно з 

Ізраїльською коаліцією травми провели навчальний курс для психологів ІРЦ 

Львівщини за спеціалізацією «Кризова психологічна допомога». Проєкт 

реалізували за підтримки департаменту освіти і науки Львівської обласної 

військової адміністрації. 

Навчання тривало 12 академічних годин та складалося з теоретичних 

лекцій та практичних завдань. По завершенню навчання всі слухачі отримали 

сертифікати.  

«Зауважимо, що курс був надзвичайно затребуваний та на часі, оскільки 

Львівська область стала одним із ключових українських регіонів, що надав 

прихисток вимушеним внутрішнім переселенцям, які покинули свої домівки 

через вторгнення росії в Україну. Відтепер психологи мають змогу ще краще 

працювати з внутрішньо переміщеними особами, як дорослими, так і дітьми, 

використовуючи нові методики», - зазначили у департаменті освіти. 

Зазначимо, що вже понад 1000 дітей та 900 дорослих з Донецької, 

Полтавської, Київської, Харківської, Миколаївської, Запорізької, 

Чернігівської, Сумської та інших областей вже змогли отримати психолого-

педагогічні послуги фахівців інклюзивно-ресурсних центрів Львівщини, на 

базі яких розгорнули мережу психологічного супроводу мешканців 

Львівщини та внутрішньо переміщених осіб. 

У цей складний час фахівці ІРЦ проводять заняття з дітьми, тренінги, 

індивідуальні психологічні консультації для батьків, працюють волонтерами 

на вокзалах та 24/7 продовжують допомагати всім, хто цього потребує. 

Нагадаємо, що освітній курс ініційовано в рамках стратегічної 

програми Parimatch Foundation з психологічної реабілітації дітей та 
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дорослих, що постраждали від війни. Пілотний проєкт стартував у 

Тернопільській області, де 30 психологів Інклюзивно-ресурсних центрів вже 

два місяці працюють з ВПО. Навчання також проходять спеціалісти з Івано-

Франківської області. 

 

*** 

21.07.2022 

Львівська обласна військова адміністрація 

https://loda.gov.ua/news/35211 

У Львові засідала Рада ректорів закладів вищої освіти 

Департамент освіти і науки   Департамент соціального захисту 

населення   Пресслужба ОДА 

…21 липня, у приміщенні Національного Університету «Львівська 

політехніка» відбулося засідання Ради ректорів закладів вищої освіти. 

Засідання відбувалося під головуванням голови Ради ректорів Юрія 

Бобала. Участь у засіданні взяв начальник Львівської ОВА Максим 

Козицький.   

До засідання також долучилися директор департаменту освіти і 

науки Львівської ОВА Олег Паска, директор департаменту економічної 

політики ЛОВА Степан Куйбіда, т.в.о. директора департаменту 

соціального захисту населення ЛОВА Роман Андрес та ректори 21 закладу 

освіти Львівщини. 

«Величезне вам дякую, що допомогли нам з розміщенням внутрішньо 

переміщених осіб, зберегли у час повномасштабної війни викладацькі 

колективи, а також робите все, щоб молодь залишалася в Україні і наша країна 

мала майбутнє. У травні під час онлайн-зустрічі зі студентами Президент 

Володимир Зеленський казав, що ми будуємо міцну державу, яка базується не 

лише на міцних будівлях, але й на правильному вихованні наших дітей та 

здобутті належної освіти. Дякую за те, що наша держава має майбутнє завдяки 

вам», – сказав Максим Козицький. 

На засіданні Ради розглядали питання щодо подальшого проживання 

або належного відселення вимушених переселенців у гуртожитках закладів 

вищої освіти.  

«Від початку широкомасштабного вторгнення найбільше внутрішньо 

переміщених осіб прихистили у себе саме заклади вищої та професійно-

технічної освіти. Перед нами зараз постають нові виклики, зокрема підготовка 

та проведення навчального процесу. У гуртожитках області проживають 

люди, які змушені були покинути свої домівки на самому початку війни, але 

станом на сьогодні на цих територіях бойові дії не ведуться, тому загрози їхнім 

життям у випадку їхнього повернення назад також немає. Другим ключовим 

питанням є ремонт гуртожитків для відселення ВПО із закладів освіти для 

повноцінного старту навчального процесу», – доповів Олег Паска. 
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Роман Андрес своєю чергою додав, що питання розміщення ВПО є на 

постійному контролі департаменту соціального захисту населення. 

«Внутрішньо переміщеними особами відповідно до постанов Уряду 

визначаються особи з низки областей. Матеріальну допомогу як ВПО коштом 

державного бюджету можуть отримувати ті особи, які проживали у 

територіальних громадах, де тривають активні бойові дії, жителі 

територіальних громад, які тимчасово окуповані, а також люди, які не мають 

куди повертатися через втрачене житло. Також є значна кількість людей, які 

потрапили в складні життєві обставини, люди з інвалідністю чи з маленькими 

дітьми. У кожному конкретному випадку потрібно індивідуально вирішувати, 

чи можна відселити людину», – додав Роман Андрес. 

Серед актуальних питань щодо початку 2022/2023 навчального року у 

закладах вищої освіти є забезпечення безпеки учасників освітнього процесу та 

облаштування укриттів. 

Про вимоги та стан укриттів доповів начальник Головного управління 

ДСНС України у Львівській області Юрій Кагітін. Він повідомив, що станом 

на зараз тривають перевірки укриттів навчальних закладів області, вони 

закінчаться до початку навчального року. Також навчальні заклади мають 

створити комісії, у складі яких повинні бути представники влади та ДСНС 

України. За результатами обстежень, які проведуть комісії, складуть акти 

щодо готовності укриттів у вишах для повноцінного захисту усіх учасників 

навчального процесу. ДСНС надасть усі необхідні методичні рекомендації 

щодо утримання фонду захисних споруд області. 

*** 

21.07.2022 

Львівська обласна військова адміністрація 

https://loda.gov.ua/news/35221 

На Дрогобиччині запрацює консультаційно-координаційний центр 

для переселенців 

Пресслужба ОДА 

Працюватиме він за аналогією усіх консультативно-психологічних 

центрів області, які курує Львівська обласна військова адміністрація. 

Центр розмістять на базі Дрогобицького центру культури та мистецтв 

«Каменяр», що у Дрогобичі.  

У ньому надаватимуть юридичну та психологічну допомогу 

переміщеним особам, а також координуватимуть зусилля громадських 

організацій із залученням органів державної влади. 

За функціоналом консультативно-координаційні центри 

виконуватимуть такі завдання: 

надання юридичного супроводу; 

психологічна підтримка; 

майданчик комунікації та об'єднання послуг від грантових програм та 

інших послуг в громадах; 
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організація зустрічей з різними середовищами для вирішення питань 

ВПО. 

Усіх, хто має можливість і бажання допомогти вирішувати важливі 

питання для ВПО, запрошують доєднатися до роботи у консультаційно-

координаційних центрах. 

Для цього потрібно заповнити два посилання: 

Загальна інформація про послуги для ВПО — онлайн-каталог11. 

Анкета12 для делегованих від юристів, психологів в центри при            РА 

ЛОДА. 
 

*** 

21.07.2022 

Львівська обласна військова адміністрація 

https://loda.gov.ua/news/35109 

Для понад 200 дітей - переселенців організували акцію «Літо без 

тривог» 

Пресслужба ОДА 

Понад 200 дітей взяли участь у акції «Літо без тривог», яка відбулася 

20 липня в Аквакомплексі RUMBAMBAR. 

Учасниками акції стали діти, які прибули на Львівщину із  Луганської, 

Харківської, Херсонської, Сумської, Донецької, Чернігівської, Запорізької 

областей та Мурованської ОТГ. 

«Надалі заплановані ще  декілька мандрівок Львівщиною, де юні 

відвідувачі зможуть активно провести час, вивільнитися від негативу та 

набратись позитивних емоцій: походи в гори, відпочинок на воді, відвідини 

агротуристичних локацій, інтерактивних музеїв», – зазначила керівниця 

управління туризму та курортів Львівської ОВА Наталя Табака. 

Як розповів начальник Служби у справах дітей Володимир Лис, 

обласна військова адміністрація спільно з партнерами  робить все можливе, 

аби діти, які тимчасово переселені із зони бойових дій почували себе у 

комфорті та безпеці та реалізували своє право на безтурботне дитинство. 

Партнерами сьогоднішнього свята були: Аквакомплекс 

RUMBAMBAR, Spodaryktravel restaurant, NewHorizonsforchildren та 

AerialRecoveryGroup. 

Роман Дорожинський керівник парк-готелю «Древній град», на 

території якого розташований аквакомплекс «RUMBAMBAR» каже, що їхній 

заклад готовий повторити подібний захід у серпні. 

«Ми хотіли б, щоб це було системно. Як свідомий бізнес хочемо 

долучатись до хороших ініціатив, особливо в такий час. Думаю, що дітям 

                                                           
11 Див.:   
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeS9MBjru6cjsNdC8GCwHEuYQlxH2MZKOgDqvP0Jxk9VuSfSg/viewfor
m 
12 Див.:  
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdcay4o6ViFG7suQL514flbFpGLBIKfqO8UrcbXlIMtHyu8Rg/viewform  
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зробили свято, нам це нескладно… Це приємно нашим працівникам. Вони 

коли почули, навіть були готові на безкоштовній основі працювати. Всі хочуть 

бути справді корисними, помогти людям щиро», - поділився Роман. 

Про безпеку дітей дбали фахівці Львівського обласного центру 

екстреної медичної допомоги та медицини катастроф. 

«Літо для дітей без тривог» – це проєкт, який управління туризму та 

курортів Львівської ОВА у партнерстві зі Службою у справах дітей 

Львівської ОВА започаткували до Дня захисту дітей. 

Зустрічі на туристичних локаціях мають на меті у літній період 

відволікти сиріт та вимушено переселених дітей від військової агресії. 

 

*** 

21.07.2022 

Дніпропетровський обласний центр зайнятості 

https://dnp.dcz.gov.ua/novyna/kompensaciya-vid-derzhavy-za-

pracevlashtuvannya-vnutrishno-peremishchenyh-osib 

Компенсація від держави за працевлаштування внутрішньо 

переміщених осіб 

З початку дії програми з надання компенсації роботодавцям за 

працевлаштування ВПО вже скористались 337 працедавців за 965 

працевлаштованих осіб. Загальна сума до відшкодування – майже 8,526 млн 

грн. 

Роботодавці, які подають заявки на компенсацію, займаються 

переробною промисловістю, сільським, лісовим та рибним господарством, 

оптовою та роздрібною торгівлею, а також діяльністю у сфері охороною 

здоров'я та надання соціальної допомоги. 

Урядом в рамках цієї програми виділено 200 млн грн. 

Подати заяву можна через портал Дія: https://is.gd/xNWp5W 

 

*** 

21.07.2022 

Дніпропетровський обласний центр зайнятості 
https://dnp.dcz.gov.ua/novyna/seminar-dlya-vnutrishno-peremishchenyh-osib 

Семінар для внутрішньо переміщених осіб 

У Криворізькому міськрайонному центрі зайнятості відбувся 

інформаційний семінар для внутрішньо переміщених осіб, в якому взяли 

участь 20 громадян. 

Відкрила захід заступниця директора центру зайнятості Лариса 

Шевченко, проінформувавши присутніх про комплекс соціальних послуг, що 

надає служба зайнятості; наголосила на важливості активного пошуку роботи 

під час воєнного стану. Також слухачів ознайомили з електронними сервісами 
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Державної служби зайнятості, зокрема чат-бот «Робота зараз: Державна 

служба зайнятості». 

«У місті найбільш затребуваними є робітничі професії – 

електрогазозварювальник, верстатник, токар тощо. Але дуже велика частка на 

сьогодні вакансій для медичних працівників – лікарі, медичні сестри, 

фармацевти», – відмітила Лариса Володимирівна. 

Як захистити свої права? Як надати письмове звернення до суду? Як 

зафіксувати пошкодження майна через портал «Дія»? 

Відповіді на ці запитання присутні отримали від представники 

Криворізького місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової 

допомоги та ГО «Об'єднання відповідальних громадян». 

Учасники семінару активно задавали питання щодо захисту своїх прав, 

обговорювали механізм письмового звернення до державних органів та інших 

установ. 

 

*** 

21.07.2022 

Полтавський обласний центр зайнятості 

https://pol.dcz.gov.ua/novyna/kompensaciya-robotodavcyam-za-

pracevlashtuvannya-vpo 

Компенсація роботодавцям за працевлаштування ВПО 

З початку дії програми з надання компенсації роботодавцям за 

працевлаштування ВПО вже скористались близько 5 тисяч працедавців за 

понад 8 тисяч працевлаштованих осіб. Загальна сума до відшкодування - 

майже 80 мільйонів гривень.  

Роботодавці, які подають заявки на компенсацію, займаються 

будівництвом, сільським, лісовим та рибним господарством, оптовою та 

роздрібною торгівлею, переробною промисловістю. 

Урядом в рамках цієї програми виділено 200 мільйонів гривень. 

Подати заяву можна через портал Дія: https://is.gd/xNWp5W 

 

*** 

21.07.2022 

Харківський обласний центр зайнятості 

https://kha.dcz.gov.ua/novyna/kompensaciyi-robotodavcyam-

harkivshchyny 

Компенсації роботодавцям Харківщини 

За час дії запровадженої Урядом в умовах воєнного часу програми щодо 

надання компенсації роботодавцям за працевлаштування ВПО по 

Харківському регіону нею скористалися 135 працедавців за 250 

працевлаштованих осіб. 

Загальна сума до відшкодування – більше 2,5 млн грн. 
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Роботодавці, які подають заявки на компенсацію, провадять діяльність у 

переробній промисловості, оптовій та роздрібній торгівлі, сільським 

господарством, перевезеннях. 

Урядом на цю програму виділено 200 млн грн. 

Подати заяву можна через портал «Дія»: https://is.gd/xNWp5W 

 

*** 

21.07.2022 

Чернівецький обласний центр зайнятості 

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

mayzhe-dva-milyony-gryven-kompensaciyi-za 

На Буковині роботодавці області отримають майже два мільйони 

гривень компенсації за працевлаштування переселенців 

У Чернівецькій області 67 роботодавців отримають компенсацію витрат 

з оплати праці за працевлаштування 161 внутрішньо переміщеної особи. 

Найбільша кількість рішень про виплату компенсацій прийнята у м.Чернівці, 

на Глибоччині, Кельменеччині, Новоселиччині, Сокирянщині, 

Сторожинеччині та Хотинщині. 

Загалом роботодавці області отримають майже два мільйони 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. 

25 роботодавців, що звернулися за компенсацією, працюють в оптовій 

та роздрібній торгівлі, займаються ремонтом автотранспортних засобів, 11 –  у 

переробній промисловості, 6 – у сільському господарстві, по п’ять –  у 

закладах тимчасового розміщення та організації харчування та у сфері 

адміністративного  і допоміжного господарства, а також інших галузях 

економіки краю. 

Серед працевлаштованих ВПО, 60 –  працюють в оптовій та роздрібній 

торгівлі, 49 – у переробній промисловості, 12 – у сільському господарстві та 

інших сферах діяльності… 

 

*** 

21.07.2022 

Рахівська районна державна адміністрація 

https://rakhiv-rda.gov.ua/novyna/ova-zapustyla-opytuvalnyk-dlya-

dopomogy-z-pracevlashtuvannyam 
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ОВА ЗАПУСТИЛА ОПИТУВАЛЬНИК ДЛЯ ДОПОМОГИ З 

ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯМ 

Чимало закарпатців та вимушених переселенців намагаються знайти 

роботу, котра б задовольняла їхні потреби та приносила дохід. Аби допомогти 

населенню з працевлаштуванням, в області запустили спеціальну анкету-

опитувальник13. Про це повідомив заступник голови ОВА Василь Іванчо. 

За його словами, у гугл-формі потенційний працівник вказує дані про 

спеціалізацію, очікувану заробітну плату, досвід роботи, вік, стать та інше. 

Саме так вдасться зібрати, систематизувати й проаналізувати інформацію, 

сконтактувати роботодавців та спеціалістів. 

«Сьогодні надзвичайно важливо створювати усі умови, аби як місцеві, 

так і ВПО були забезпечені роботою, а бізнес – фахівцями. Від цього залежить 

і добробут населення, і розвиток підприємств, і покращення економічного 

потенціалу області», – зауважив Василь Іванчо. 

 

*** 

21.07.2022 

Рахівська районна державна адміністрація 

https://rakhiv-rda.gov.ua/novyna/vygotovlyayut-plastykovi-kartky-v-

oblasti-pracyuye-relokovana-kompaniya-z-harkova 

ВИГОТОВЛЯЮТЬ ПЛАСТИКОВІ КАРТКИ: В ОБЛАСТІ ПРАЦЮЄ 

РЕЛОКОВАНА КОМПАНІЯ З ХАРКОВА 

Підприємство «Пласт Прінт» переїхало на Закарпаття з Харкова на 

початку травня. За словами заступника голови ОВА Василя Іванча, вже за 

дві тижні компанія відновила свої потужності і продовжила виготовляти 

пластикові картки, якими ми користуємося ледь не щодня.  

Директор організації п. Іван розповідає, що заявку на релокацію до 

Мінекономіки подали за першої ж можливості, для переміщення розглядали 

кілька західних областей. Але для перезапуску таки обрали саме Закарпаття, 

зокрема і через близькість країн ЄС, оскільки мають замовлення і в Болгарії, 

Бельгії, Італії тощо.  

До війни в компанії працювало 35 фахівців, а сьогодні їх – семеро. Та 

після отримання більшої кількості замовлень готові приймати на роботу 

більше спеціалістів. За два місяці після перезапуску на Закарпатті випустили 

65 тисяч одиниць продукції. До початку війни ж виготовляли в середньому 1,3 

млн карток у місяць, а до коронавірусу – 2 млн.  

«Вони уже перереєструвалися, сплачують податки до наших бюджетів і 

разом з нами забезпечують економічний тил. Попереду в підприємства великі 

плани: вихід на новий ринок, пошук клієнтів та відкриття офісу за кордоном», 

– зауважив Василь Іванчо. 

                                                           
13 Див.:   
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfkhqxDyNA3MFmV3JLpClebv7dBC1WjqTHiBOichmHO53pgrQ/viewfo
rm 
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*** 

21.07.2022 

Офіційний портал Києва 

Київська міська рада 

Київська міська державна адміністрація 

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

pleksnogo_konsultuvannya_dlya_vnutrishno_peremischenikh_osib/ 

У Дарницькому районі працює Центр комплексного консультування 

для внутрішньо переміщених осіб (+фото) 

У Дарницькому районі працює Центр комплексного консультування 

для внутрішньо переміщених осіб, де здійснюють консультації фахівці з 

різних служб міста. Заступниця голови КМДА Марина Хонда перевірила, як 

працює Центр і які послуги можуть отримати переселенці. 

«У Дарницькому районі тільки після повномасштабного російського 

вторгнення зареєстровано майже 14 тисяч внутрішньо переміщених осіб. А 

з 2014 року тут оселилися більше 47 тисяч вимушених переселенців. Тепер 

вони можуть прийти у цей консультативний центр та отримати повну 

інформацію про свої права та пільги, звернутися до Центру зайнятості для 

пошуку роботи, або отримати психологічну чи юридичну допомогу. Наразі ми 

вивчаємо та аналізуємо питання, які найбільше турбують переселенців, і 

будемо підлаштовувати консультативні центри так, щоб там перебували 

фахівці із найбільш затребуваних служб», – зазначила Марина Хонда. 

Центр комплексного консультування в Дарницькому районі 

розміщено за адресою: вул. Ревуцького, 6. Прийом проводять щочетверга з 

09:00 до 13:00. 

Тут 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; 

Міграційна служба Дарницького району. 

Марина Хонда нагадала, що подібні консультативні центри вже 

працюють в інших районах міста: 

Деснянський район – вул. О. де Бальзака, 28-Б, «БібліоХаб», прийом 

щочетверга з 10:00 до 17:00; 

Дніпровський район – вул. Остафія Дашкевича, 9, прийом щочетверга з 

10:00 до 15:00; 
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Оболонський район – просп. Оболонський, 22, прийом щоп’ятниці з 

10:00 до 14:00; 

Печерський район – вул. Генерала Алмазова, 14, прийом щосереди з 

09:00 до 13:00; 

Подільський район – Контрактова площа, 12, прийом щовівторка із 10:00 

до 16:00; 

Святошинський район – бульвар Ромена Роллана, 13-В, прийом 

щоп’ятниці з 10:00 до 15:00; 

Солом’янський район – вул. Волинська, 2, прийом щосереди з 10:00 до 

17:00; 

Шевченківський район – вул. Володимирська, 51-Б, прийом щоп’ятниці 

з 10:00 до 16:00. 

 

*** 

21.07.2022 

Київський міський центр зайнятості 

https://kie.dcz.gov.ua/novyna/22-lypnya-2022-roku-kyyivskyy-miskyy-

centr-zaynyatosti-zaproshuye-na-konsultaciyu-dlya 

22 липня 2022 року Київський міський центр зайнятості запрошує на 

консультацію для внутрішньо переміщених осіб 

22 липня 2022 року Київський міський центр зайнятості запрошує на 

консультацію для внутрішньо переміщених осіб. 

Ви отримаєте можливість проконсультуватися щодо пільг, 

працевлаштування, а також отримати юридичну та психологічну допомогу. 

З 10:00 по 16:00 - Vcentri HUB Шевченківського району за адресою: вул. 

Володимирська, 51-Б. 

Консультуватимуть спеціалісти: 

-Київського міського центру зайнятості; 

-Головне управління Пенсійного фонду України в місті Києві; 

-Департаменту соціальної політики КМДА; 

-Правобережний київський місцевий центр з надання БВПД; 

-Київської міської організації Товариства Червоного Хреста України; 

-Київського міського Центру гендерної рівності, запобігання та 

протидії насильству; 

-КНП Центр комунікації. 

Вхід вільний! 

Наша Telegram-підтримка: https://t.me/DCZKyivpidtrymka 

Сайт КМЦЗ: https://kie.dcz.gov.ua/ 

Телефон для довідок КМЦЗ: +38 044 245 17 17 

 

*** 

22.07.2022 
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Івано-Франківська обласна державна адміністрація 

https://www.if.gov.ua/news/medychna-dopomoha-dlia-vymushenykh-

pereselentsiv-shcho-potribno-znaty 

Медична допомога для вимушених переселенців: що потрібно знати? 

Як переселенцям скористатися безоплатно меддопомогою, отримати 

консультації лікарів або психологів онлайн. 

Повномасштабна війна змусила покинути свої домівки понад 8 млн 

українців. Кожен із них має гарантоване право отримати належну медичну 

допомогу. Як це зробити в нових реаліях? Розповідають партнери 

комунікаційної кампанії «Гарантовано!». 

За чотири місяці повномасштабної війни медична система України 

цілком адаптувалася до нового порядку денного. Хоча навантаження на 

заклади охорони здоров'я (особливо у західних регіонах країни) зросло, кожен 

пацієнт може отримати необхідну допомогу. 

Як скористатися нею безоплатно, отримати консультації лікарів або 

психологів онлайн, захистити свої права на доступ до Програми медичних 

гарантій розповідає комунікаційна кампанія «Гарантовано!» у межах 

Проєкту USAID «Підтримка реформи охорони здоров’я». 

До неї долучилися ГО «Інтерньюз-Україна», БФ «Пацієнти України», 

Міністерство охорони здоров'я України, ГО «Ліки Контроль», ГО «Діа-

Дзен», ГО «Афіна. Жінки проти раку», Ініціативна група Just save life, ГО 

«Всеукраїнська асоціація кришталевих людей», БО «Мережа 100 відсотків 

життя Рівне». Під час війни всі партнери перелаштували свою діяльність до 

викликів воєнного часу, допомагають пацієнтам з інформуванням, пошуком 

лікарів, забезпеченням ліками та медпослугами, надають консультації тощо. 

Так, БО «Мережа 100 відсотків життя Рівне» ще до 

повномасштабної війни інформувала українців щодо правил і можливостей 

отримання безоплатного лікування. Після 24 лютого 2022 р. її команда 

розпочала евакуацію людей із регіонів активних бойових дій і надає 

соціальний супровід тимчасово переміщеним особам. 

«Ми інформуємо всіх внутрішньо переміщених осіб щодо 

можливостей Програми медичних гарантій. Хоча люди приходять до нас по 

гуманітарну допомогу, та наші соціальні працівники консультують їх і щодо 

можливостей лікування, отримання медичної допомоги, підписання 

декларацій тощо. Крім цього, ми допомагаємо ВПО захистити свої права на 

безоплатну медичну допомогу», — розповідає голова правління БО «Мережа 

100 відсотків життя Рівне» Юрій Лазаревич. 

Безоплатно отримати якісні, ефективні ліки та медичні послуги кожному 

пацієнту під час війни допомагає й ГО «Ліки Контроль». 

«Найчастіше пацієнти запитують, як лікуватися не за місцем 

“прописки”. Часто до війни вони просто купували ліки в аптеці й не знали про 

можливості безоплатного лікування. У зв'язку з війною багато людей втратили 

своє майно, і тепер дізнаються про можливості безоплатного лікування, 

державні програми, можливість отримати препарати в “Доступних ліках” чи 
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лікуватися за Програмою медичних гарантій», — розповідає голова правління 

ГО «Ліки Контроль» Наталія Гуран. 

Забезпечити всіх громадян, які стали внутрішньо переміщеними 

особами (ВПО), якісним і повноцінним медичним обслуговуванням — один 

із пріоритетів Міністерства охорони здоров'я. Саме тому ВПО мають 

спрощений доступ до первинної медичної допомоги. 
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Якщо пацієнту вдалося зберегти зв'язок із сімейним лікарем після виїзду 

до іншого регіону України, деякі питання можна вирішити дистанційно. 

Зокрема, отримати: 

консультацію лікаря; 

електронний рецепт за програмою «Доступні ліки» та на інсулін; 

електронне направлення до лікаря-спеціаліста. 

Якщо сконтактувати із сімейним лікарем неможливо, пацієнт може 

звернутися до найближчого медичного закладу, який надає первинну медичну 

допомогу (у цьому допоможе контакт-центр Національної служби здоров'я 

України 16-77). Укладати нову декларацію не потрібно. 

Звернення до лікаря первинної медичної ланки гарантує пацієнту: 

динамічне спостереження за станом здоров’я, діагностику та лікування 

захворювання; 

базові тести й аналізи; 

направлення до лікарів вузької спеціалізації чи на обстеження; 

паліативну допомогу (яка забезпечує максимально можливу якість 

життя пацієнтів із невиліковними хворобами та членів їхніх родин); 

рецепти на «Доступні ліки», а також на інсулін, якщо це повторний 

рецепт; 

щеплення відповідно до календаря вакцинації. 

«Ми розповідаємо людям, як на практиці скористатися своїми правами 

та лікуватися дійсно безоплатно, особливо, коли вони були вимушені змінити 

місце проживання, часто не мають зв’язку зі своїм сімейним лікарем і 

попередніх медичних записів», — каже голова правління ГО «Ліки 

Контроль» Наталія Гуран. 

Для цього ГО «Ліки Контроль» має особистих електронних помічників, 

які оновлюються щодня: 

сайт https://likicontrol.com.ua/ та мобільний застосунок Ліки Контроль 

допомагають розібратися у назвах і речовинах ліків, а також у дозуванні; 

чат-бот «Спитай Гриця»14 допомагає знайти аптеку, в якій пацієнт 

може отримати медичні препарати за програмою «Доступні ліки»; 

Telegram і Viber чат-бот «Лікуйся»15 зорієнтує і допоможе лікуватися 

дійсно безоплатно пацієнткам із раком молочної залози. 

Важливо, що Програма медичних гарантій під час війни працює у 

повному обсязі. Вона забезпечує пацієнтів (серед них і ВПО) безоплатною 

медичною допомогою та ліками. Не зазнали жодних змін фінансування 

Програми та 38 пакетів допомоги, серед яких: 

лікування інсульту й інфаркту; 

дослідження для раннього виявлення онкології; 

медична допомога породіллям; 

                                                           
14 Див.:    https://t.me/SpytaiGrytsia_bot?fbclid=IwAR2SIje6t7GQ6JtM-EtXNaBzFKiyF-
Bb6cXgf1szleFaxMVi2AIvsGfPFYM 
15 Див.:  https://t.me/likuysia_bot?fbclid=IwAR0dmnpsGYxo54b25zkQpKud_7G86D9zXTjbuHqU-
CXQI8bE1sdm4WkqSi8  
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медична допомога новонародженим у складних неонатальних випадках 

та ін. 

Так само продовжує працювати програма «Доступні ліки». Пацієнти, 

які потребують амбулаторного лікування серцево-судинних захворювань, 

цукрового діабету першого/другого типу, нецукрового діабету, бронхіальної 

астми, розладів психіки та поведінки, епілепсії, можуть отримати лікарські 

засоби безоплатно або з невеликою доплатою. Усі 47 препаратів інсуліну, які 

входять до програми реімбурсації (їхню вартість повністю або частково 

компенсує держава — авт.), під час війни можна отримувати безоплатно. 

Такою можливістю скористалася Світлана з Харкова, яка через війну 

вимушено переїхала до Коломиї Івано-Франківської області. 

«Коли помітила, що мої показники погіршуються, написала своїй лікарці 

з Харкова. Вона порадила звернутися до місцевої поліклініки», — розповідає 

жінка. 

До медзакладу Світлана прийшла «на удачу» й потрапила до 

ендокринолога. 

«Мене прийняли без жодних проблем. Лікарка перевела мене на інший 

вид інсуліну, виписала електронний рецепт, і я безоплатно отримала свої нові 

ліки в аптеці. Маю сказати, що за мирних часів за цей препарат довелося б 

доплачувати», — ділиться досвідом Світлана. 

Усю необхідну інформацію щодо медичних послуг під час війни також 

надає контакт-центр Міністерства охорони здоров’я 0-800-60-20-19, який 

у період воєнного стану надає ще й безоплатні медичні консультації. 

Крім того, також можна безоплатно проконсультуватися на «гарячій 

лінії» БФ «Пацієнти України»: «Номер здоров’я» (096) 2-888-003, (095) 2-

888-005. Працює з понеділка по п’ятницю з 10:00 до 16:00. 

 

*** 

22.07.2022 

Полтавська обласна військова адміністрація 

https://www.adm-pl.gov.ua/news/yak-dopomogti-vnutrishno-

peremishchenim-doroslim-ta-dityam-yakih-zustrichaie-vasha-gromada-0 

ЯК ДОПОМОГТИ ВНУТРІШНЬО ПЕРЕМІЩЕНИМ ДОРОСЛИМ 

ТА ДІТЯМ, ЯКИХ ЗУСТРІЧАЄ ВАША ГРОМАДА 

Як допомогти внутрішньо переміщеним дорослим та дітям, яких 

зустрічає ваша громада 

На сьогодні Полтавщина прийняла понад 216 тисяч внутрішньо 

перемішених осіб і для багатьох з них громади області стали не лише 

тимчасовим прихистком, а новою домівкою. 

Про це повідомила директор Департаменту соціального захисту 

населення Людмила Корнієнко. Всеукраїнським громадським центром 

«Волонтер» за підтримки Представництва Дитячого фонду ООН 
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(ЮНІСЕФ) в Україні розроблено тематичний буклет-інфографіку, який стане 

в нагоді представникам громади при роботі з переселенцями. 

Видання містить практичні поради щодо допомоги та супроводу осіб, які 

опинились у складних життєвих обставинах, а також наводить приклади 

заходів та тем, який варто уникати у спілкування з дітьми та дорослими з 

числа ВПО. 

Завантажити pdf версію можна із сайту ЮНІСЕФ за цим посиланням 

https://www.unicef.org/ukraine/documents/how-to-help-refugees. 

 

*** 

22.07.2022 

Офіційний портал Києва 

Київська міська рада 

Київська міська державна адміністрація 

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

ni_osobi_otrimayut_dopomogu_vid_gumanitarnogo_shtabu_kiyeva/ 

Валентин Мондриївський: Внутрішньо переміщені особи 

отримають допомогу від Гуманітарного штабу Києва 

Допомогу від Гуманітарного штабу Києва, а саме продуктові набори, 

отримають внутрішньо переміщенні особи, які прибули до Києва з регіонів, 

де йдуть активні бойові дії. Про це повідомив заступник голови КМДА 

Валентин Мондриївський. 

«Підтримка тих, хто змушений був покинути рідний дім через активні 

бойові дії, – одне з найголовніших завдань для нас. Саме з цією метою з 

резервів Гуманітарного штабу Києва виділено майже 1500 тонн продуктів 

для надання переселенцям. Ми запропонували найпростіший механізм для 

отримання такої допомоги. Внутрішньо переміщеним особам достатньо з 

паспортом та довідкою про взяття на облік як ВПО прийти до одного з 

міських ЦНАПів та отримати талон, що дає право на отримання допомоги від 

столиці в міських терцентрах. Протягом 45 днів внутрішньо переміщені 

особи можуть забрати свій продуктовий набір у будь-якому з    33-х місць 

видачі. Перелік усіх адрес буде вказано на зворотному боці самого талона», – 

повідомив Валентин Мондриївський. 

Також він зазначив, що для запобігання певних незручностей у Центрах 

надання адміністративних послуг було створено додатково 110 робочих місць, 

що дасть змогу без зайвих черг обслуговувати ВПО. Реєстрацію розпочнуть 

уже наступного тижня. 

Адреси Центрів надання адміністративних послуг: 

Департамент (Центр) надання адміністративних послуг – вул. 

Дніпровська набережна, 19-Б; 

Голосіївський район – просп. Голосіївський, 42; 

Дарницький район – вул. С. Олійника, 21; 

Деснянський район – проспект Маяковського, 29; 
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Дніпровський район – вул. Харківське шосе, 18; 

Оболонський район – вул. Маршала Тимошенка, 16; 

Печерський район – вул. М. Омеляновича-Павленка, 15; 

Подільський район – вул. Червонопільська, 14/14; 

Святошинський район – просп. Перемоги, 97; 

Солом’янський район – просп. Повітрофлотський, 41; 

Шевченківський район – б-р Тараса Шевченка, 26/4. 

 

*** 

22.07.2022 

Офіційний портал Києва 

Київська міська рада 

Київська міська державна адміністрація 

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

niy_tsentr_dlya_vnutrishno_peremischenikh_osib/ 

На Печерську розпочав роботу Консультативний центр для 

внутрішньо переміщених осіб 

У приміщенні районної бібліотеки Печерського району на вул. 

Алмазова, 14 запрацював Консультативний центр для вимушено 

переміщених осіб. Про це повідомляє Печерська РДА. 

Роботу Центру організовано для допомоги людям, які вимушено 

покинули свої домівки. У Печерському районі зареєстровано близько 3 500 

внутрішньо переміщених осіб, які залишили постійні місця проживання після 

24 лютого 2022 року, та понад 13 000 осіб, які переїхали з тимчасово 

окупованих територій або з територій, де ведуться бойові дії, починаючи 

з 2014 року. 

До надання консультацій залучено структурні підрозділи та служби 

Печерської районної в місті Києві державної адміністрації, фахівці яких 

надають роз’яснення з питань: 

соціального захисту; 

отримання гуманітарної допомоги; 

охорони здоров’я; 

влаштування дітей до закладів освіти; 

отримання адміністративних послуг; 

первинної правової допомоги; 

психологічної допомоги; 

квартирного обліку; 

компенсації за житлово-комунальні послуги. 

Питання, з якими звертатимуться внутрішньо переміщені особи, 

аналізуватимуть і в разі необхідності додатково долучатимуть відповідних 

фахівців. 

Адреса центру: вул. Алмазова, 14, приміщення районної бібліотеки 

(поруч зі станцією метро «Печерська»). 
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Графік роботи: щосереди з 09:00 до 13:00… 

 

*** 

22.07.2022 

Офіційний портал Києва 

Київська міська рада 

Київська міська державна адміністрація 

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

muvati_bezkoshtovni_konsultatsi_na_bazi_VcentriHUB_obolonskogo_rayonu/ 

Внутрішньо переміщені особи зможуть отримувати безкоштовні 

консультації на базі VcentrіHUB Оболонського району (+фото) 

В Оболонському районі зареєстровано понад 14 тисяч внутрішньо 

переміщених осіб – це чи не найбільше серед усіх районів Києва. Всі вони 

потребують доступу до інформації про соціальну та гуманітарну підтримку, 

свої права та пільги. Особи, які приїхали за прихистком у столицю, можуть 

отримати відповіді на ці та інші питання у «VcentrіHUB: Оболонь», де 

відбуватимуться безкоштовні консультації.   

«Коли ми відкривали перший такий центр, то ставили собі за мету 

створити їх у кожному районі Києва. На сьогодні вони функціонують у 

дев’яти районах міста, і вимушені переселенці можуть прийти та отримати 

консультації з питань, які турбують їх найбільше. Такі центри значно 

спрощують доступ до інформації про права та пільги внутрішньо 

переміщених осіб, допомагають у пошуку роботи, надають юридичну та 

психологічну допомогу. Хоча я розумію, що жодні центри не замінять рідного 

дому і дуже хочеться, щоб наші воїни якомога швидше розбили ворога і 

звільнили нашу країну», - зазначила заступниця голови КМДА Марина 

Хонда.   

Щоп'ятниці VcentrіHUB Оболонського району із 10:00 до 14:00 стає 

майданчиком, де в одному місці зібрані соціальні служби, Пенсійний фонд, 

управління освіти, центр зайнятості, благодійні фонди та організації, які 

відповідають на найпоширеніші питання внутрішньо переміщених осіб. 

«Аналогічні консультації також відбуваються у VcentrіHUB 

Шевченківського району, який зарекомендував себе як місце підвищеного 

попиту. Для отримання безоплатної консультативної допомоги туди 

щоп’ятниці приходить близько 150 осіб. Розуміючи важливість створення 

єдиного простору, де внутрішньо переміщені особи можуть отримувати різні 

консультації, відкриваємо другий такий пункт в Оболонському VcentrіHUB 

спільно з Оболонською РДА, районними профільними службами та 

волонтерськими організаціями», - розповів директор Департаменту 

суспільних комунікацій КМДА Роман Лелюк. 

За його словами, така ініціатива значно спрощує життя вимушеним 

переселенцям, адже можна отримати відповіді на питання від різних установ 
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за один візит, витрачаючи мінімум часу. Окрім того, такий майданчик 

комплексної допомоги розвантажить соціальні міські і районні служби. 

Консультативні центри для внутрішньо переміщених осіб працюють 

за наступними адресами: 

Деснянський район: прийом щочетверга з 10:00 до 17:00 за адресою: вул. 

Бальзака, 2, «БібліоХаб». 

Дніпровський район: прийом щочетверга з 10:00 до 15:00 за адресою: 

вул. Остафія Дашкевича, 9. 

Шевченківський район: прийом щоп’ятниці, з 10:00 до 16:00 за адресою: 

вул. Володимирська, 51-Б. 

Солом’янський район:  прийом щосереди, з 10:00 до 17:00 за адресою: 

вул. Волинська, 2. 

Печерський район: прийом щосереди з 9:00 до 13:00 за адресою: вул. 

Генерала Алмазова, 14. 

Святошинський район: прийом щоп’ятниці з 10:00 до 15:00 за адресою: 

бульвар Ромена Роллана, 13-В. 

Оболонський район: прийом щоп’ятниці з 10:00 до 14:00 за адресою: 

проспект Оболонський, 22-А. 

Подільський район: прийом щовівторка з 10:00 до 16:00 за адресою: 

Контрактова площа, 12. 

Дарницький район: прийом щочетверга з 9:00 до 13:00 за адресою:  вул. 

Ревуцького, 6. 

 

*** 

22.07.2022 

Facebook 

Київська міська державна адміністрація - КМДА 

https://www.facebook.com/kyivcity.gov.ua/posts/pfbid0G2hYZd9E9XWm2

XCsNfcsQsgtfnXp5326mk5dhz5iwjmYgWxy7yqPVd6FS4wfhYnPl 

Київська міська державна адміністрація - КМДА 

8 ч. ·  

У приміщенні районної бібліотеки Печерського району на                  вул. 

Алмазова, 14 запрацював Консультативний центр для вимушено 

переміщених осіб  
Про це повідомляє Печерська районна в місті Києві державна 

адміністрація. 

У Печерському районі зареєстровано близько 3 500 внутрішньо 

переміщених осіб, які залишили постійні місця проживання після 24 лютого 

2022 року, та понад 13 000 осіб, які переїхали з тимчасово окупованих 

територій або з територій, де ведуться бойові дії, починаючи з 2014 року. 

До надання консультацій залучено структурні підрозділи та служби 

Печерської районної в місті Києві державної адміністрації, фахівці яких 

надають роз’яснення з питань: 
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◽️соціального захисту; 

◽️отримання гуманітарної допомоги; 

◽️охорони здоров’я; 

◽️влаштування дітей до закладів освіти; 

◽️отримання адміністративних послуг; 

◽️первинної правової допомоги; 

◽️психологічної допомоги; 

◽️квартирного обліку; 

◽️компенсації за житлово-комунальні послуги. 

Питання, з якими звертатимуться внутрішньо переміщені особи, 

аналізуватимуть і в разі необхідності додатково долучатимуть відповідних 

фахівців. 

❕ Адреса центру: вул. Алмазова, 14, приміщення районної бібліотеки 

(поруч зі станцією метро «Печерська»). 

Графік роботи: щосереди з 09:00 до 13:00. 

 

 

ОГЛЯД ПУБЛІКАЦІЙ ЗМІ 

Центральні 
 

 

18.07.2022 

Децентралізація 

https://decentralization.gov.ua/news/15229?page=2 

Як ВПО можуть реєструватись та отримувати допомогу від 

держави без наявності паспорта - важлива новела законодавства 

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 постанова16, яку 

ініціювало Мінреінтеграції спільно з Мінсоцполітики та ДМС. 

До вашої уваги додаткова помічна інформація щодо цієї новели 

законодавства, підготовлена Ініціативою «Право в умовах війни» за участі 

експертів шведсько-українського проекту PROSTO «Підтримка 

доступності послуг в Україні». 
З початком повномасштабної війни у лютому 2022 року однією з 

суттєвих проблем постало питання ідентифікації громадян, які втратили 

документи.   

                                                           
16 Див.:  https://www.kmu.gov.ua/news/minreintehratsii-vidsohodni-zapratsiuvala-norma-za-iakoiu-vpo-navit-bez-
pasporta-otrymuvatymut-sotsposluhy-ta-vyplaty  
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На масштаб і динаміку проблеми вплинуло і те, що на кілька тижнів від 

початку збройної агресії рф було зупинено роботу територіальних органів та 

підрозділів Державної міграційної служби України (ДМС) та було обмежено 

доступ центрів надання адміністративних послуг (ЦНАП) до Єдиного 

державного демографічного реєстру (ЄДДР). 

Поступово і територіальні органи та підрозділи ДМС і ЦНАП почали 

відновлювати свою роботу. Проте тут додався інший виклик – затримки з 

оформленням паспортних документів через брак комплектуючих для 

бланкової продукції. 

Держава вживала багатьох зусиль для полегшення ідентифікації 

громадян, включаючи запровадження єДокумента, відновлення цифрових 

документів у мобільному додатку Порталу Дія. 

Проте проблема суттєво вплинула на реалізацію прав внутрішньо 

переміщених осіб (ВПО), які втратили свої документи і не могли в інший 

спосіб підтвердити особу. Зокрема, виникали перепони у взятті на облік таких 

осіб як ВПО та у призначенні їм відповідної допомоги. 

Відтак позитивної оцінки заслуговують зміни у Порядку оформлення і 

видачі довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи, 

затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 1 жовтня 2014 

р. № 509, внесені постановою Кабінету Міністрів України від 1 липня 2022 

р. № 755. 

Серед іншого цими змінами передбачено, що «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, за формою згідно з додатком 

3, для осіб, яких ідентифіковано за відомостями Єдиного державного 

демографічного реєстру або відомчої інформаційної системи ДМС». 

Отже, цим актом Уряду і його додатком, по-суті, передбачено нову 

адміністративну послугу та новий документ - Довідку про подання документів 

для оформлення паспорта громадянина України. 

У цій Довідці передбачено наявність фотокартки/фотозображення 

заявника, прізвище, власне ім’я, по батькові (за наявності), дата народження, 

унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі (за 

наявності), інформацію про місце народження та про задеклароване 

(зареєстроване) місце проживання (перебування) особи. 
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Звертаємо увагу, що ця Довідка стосується чітко визначної сфери 

правовідносин – взяття на облік ВПО у період дії воєнного стану, а також 

надання допомоги на проживання ВПО (відповідні зміни внесені і до Порядку 

надання допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам, 

затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 березня 2022 

р. № 332). Для можливого використання цієї Довідки у інших 

правовідносинах, необхідне внесення змін до законодавства, яке може 

регламентувати її використання у додаткових сферах. 

Наголошуємо, що цю Довідку не віднесено до документів, що 

посвідчують особу (перелік див. у статті 13 Закону України «Про Єдиний 

державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують 

громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус»).  

Водночас центрам надання адміністративних послуг, які мають 

необхідні технічні передумови (зокрема, мають доступ до ЄДДР, тобто 

надають паспортні послуги в повному обсязі), важливо своєчасно взяти до 

уваги ці зміни у законодавстві та вжити заходів для надання відповідної 

адміністративної послуги. 

 

*** 

19.07.2022  

Громадське радіо 

https://hromadske.radio/publications/na-ivano-frankivshchyni-koshtom-

blahodiynykiv-stvoriat-ponad-160-kvartyr-dlia-pereselentsiv 

На Івано-Франківщині коштом благодійників створять понад 160 

квартир для переселенців 

Зоряна Шевченко, Івано-Франківськ, Громадське радіо 

Галицька громада на Івано-Франківщині — перша в області, яка 

ініціювала створення соціального житла для переселенців. За словами голови 

громади Олега Кантора, для цього реконструюють старі приміщення 

колишньої районної лікарні. Там буде 168 квартир. Втілення цього проєкту 

коштуватиме понад 4 млн доларів. 

З проблемою нестачі житла громада зіткнулась у березні цього року, 

говорить голова Галицької громади Олег Кантор. Через повномасштабну 

війну до громади переїхали приблизно три тисячі людей, частину з яких 

поселили у школах і садках. 

«До нас звернулись деякі благодійні фонди з ідеєю будівництва. Однак, 

оскільки тих площ земельних ділянок для будівництва у нас немає, то ми 

запропонували старі приміщення Галицької районної лікарні. Там є 7 будівель. 

Я прекрасно розумію, що ті благодійні фонди одразу все не зроблять. Я всіх 

запрошую, хто хоче долучитися», — говорить Олег Кантор. 

Приміщення лікарні не використовують близько п’яти років. Проєктно-

кошторисна документація передбачає їхню реконструкцію, розповідає член 

ініціативної групи Олекса Салига. За його словами, під час воєнного стану 
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отримати гроші із держбюджету на створення соціального житла неможливо. 

Тому гроші вкладатимуть фонди та меценати. На даному етапі їх три: 

Міжнародний БФ Олександра Геращенка, «Об’єднання юдейських 

релігійних організацій» та «Країна спорту». 

«Об’єкт дуже цікавий, тому що місто Галич дуже давнє. У ньому 

національний заповідник. У ньому є Галицький природний парк. Є дуже 

багато кілометрів Дністра. Це дасть можливість людям, які проживають у 

Галичі (а тільки ВПО тут близько 3-х тисяч) і адаптуватися, і отримати 

роботу і житло», — говорить Олекса Салига. 

За словами архітектора Юрія Ковальчука, цей проєкт може стати 

візитівкою для подальшого будівництва соціального житла. За документами 

старі приміщення відремонтують та, за необхідності, добудують. Будинки 

плануються три та чотириповерхові коридорного типу. На одну сім’ю з двох 

людей передбачать 22 м² – це повноцінна квартира, а не кімната у гуртожитку, 

каже Юрій Ковальчук: 

«Ми маємо 7 окремих об’єктів, які є у власності Галицької міської ради. 

Кожна будівля як окремий об’єкт. Ми маємо можливість робити 

реконструкцію кожної будівлі окремо, вводити її в експлуатацію окремою 

будівлею. 

Таким чином ми можемо розділити об’єкт почергово. Вийде сім етапів. 

Так можемо вийти на реалізацію першої будівлі вже до кінця поточного року. 

Конфігурація генплану дозволить запустити будівлю в експлуатацію, 

облаштувати благоустрій, зручну комунікацію з нею. Тим самим не 

перешкоджаючи цим наступним чергам будівництва». 

Наразі у Галицькій громаді працюють над списком людей, які втратили 

своє житло та потребують соціальних приміщень. Рішення про те, хто отримає 

житло, прийматимуть на сесії міської ради. Також створять спеціальну 

комісію, яка вивчатиме усі справи. 

 

*** 

20.07.2022 

Децентралізація 

https://decentralization.gov.ua/news/15241 

Проєкт USAID «ГОВЕРЛА» виділив грант для сприяння інтеграції 

внутрішньо переміщених осіб у громадах Львівської області 

Громадська організація «Європейський діалог» отримала грант від 

Проєкту USAID «ГОВЕРЛА» для посилення партнерства між громадськими 

організаціями та органами місцевого самоврядування в інтеграції внутрішньо 

переміщених осіб (ВПО) на території 10 громад-партнерок Проєкту у 

Львівській області. 

В рамках гранту USAID «ГОВЕРЛА» у співпраці з Європейським 

діалогом надасть допомогу 10 громадам у проведенні оцінки потреб ВПО, 

забезпеченні технічної та консультативної підтримки, а також зміцненні 
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навичок місцевих організацій громадянського суспільства (ОГС). Робота 

представників ОГС полягатиме у наданні юридичних та психологічних 

консультацій ВПО, проведенні заходів з громадської єдності та інтеграції 

молоді. 

USAID «ГОВЕРЛА» сприятиме покращенню розуміння потреб ВПО 

органами місцевого самоврядування та посилить потенціал місцевих ОГС 

щодо допомоги органам місцевого самоврядування у наданні підтримки ВПО. 

«Співпраця громадських організацій та місцевого самоврядування 

сприяє кращому розумінню викликів, з якими стикаються ВПО, та 

можливостей для їхньої соціальної інтеграції у приймаючих громадах. Часто 

громадські організації є першими, до кого звертаються ВПО, прибуваючи у 

громаду. Тому посилення навичок громадських організацій щодо робити з 

ВПО є важливим аспектом покращення послуг для ВПО та їхньої інтеграції у 

життя громади», ‒ відзначила Наталія Гнидюк, заступниця керівника 

Проєкту USAID «ГОВЕРЛА». 

 

*** 

20.07.2022 

Децентралізація 

https://decentralization.gov.ua/news/15240 

Як Здолбунівська громада облаштовує шелтери для переселенців та 

організовує для них дозвілля 

З початком повномасштабного вторгнення зі сторони росії громади 

України зіштовхнулися з новими реаліями життя, які диктує війна. Програма 

«U-LEAD з Європою» у відповідь на нові виклики надала екстрену підтримку 

для 333-ох територіальних громад України, серед яких 10 громад Рівненщини 

– Острозька, Рокитнівська, Здолбунівська, Корецька, Радивилівська, 

Клеванська, Млинівська, Володимирецька, Козинська та Зорянська.  

До переліку обраних громад потрапили ті, в яких проживає менше 50 

тисяч жителів, та які активно залучені до розміщення внутрішньо 

переміщених осіб. З моменту передачі допомоги у більшості громад вже 

встигли облаштувати прихистки для вимушених переселенців, які стали для 

них тимчасовим місцем для проживання. Про це інформують у Регіональному 

офісі «U-LEAD з Європою» у Рівненській області. 

«Відбір громад, а також перелік товарів, які їм надані, були узгоджені з 

Мінрегіоном. Координацію діяльності з отримання допомоги громадами 

здійснювала наша команда Регіонального офісу U-LEAD у Рівненській 

області. Комунальні установи, заклади та підприємства отримали товари, які 

дозволять їм краще надавати основні послуги на підтримку ВПО. Це, зокрема, 

похідні ліжка, каремати, спальні мішки, вовняні ковдри, баки для води та 

генератори. Завдяки цим товарам в територіальних громадах були 

облаштовані додаткові місця для розміщення внутрішньо переміщених осіб», 

– розповідає Михайло Шелеп, радник з питань децентралізації та 
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місцевого самоврядування Регіонального офісу U-LEAD у Рівненській 

області. 

Серед громад, які отримали допомогу, була Здолбунівська міська рада. 

У територіальній громаді зареєстровано 1535 ВПО, з них близько 200 

проживають в шелтерах громади. Здолбунівська громада від початку війни 

прийняла 2639 зареєстрованих внутрішньо переміщених осіб з Київської, 

Харківської, Херсонської, Донецької, Луганської та Чернігівської областей, з 

них 354 осіб проживали в 4 організованих місцях для ВПО. 

«Найбільше навантаження на себе прийняли дошкільні навчальні 

заклади, в пікові моменти там перебувало до 100 осіб в кожному, але в 

середньому кожен заклад приймав 50 осіб. Здолбунівська громада виявилась в 

більшості випадків транзитним місцем перебування ВПО, які після обстрілів 

знаходили тимчасовий прихисток у нас, перепочивали і рушали далі, в більш 

безпечні місця. Але значна частка ВПО залишалося у нас на проживання», – 

розповідає Марія Орлова, начальниця відділу проектної діяльності, 

розвитку та міжнародного співробітництва міської ради. 
У Здолбунівській громаді діє гуманітарний штаб при 

Територіальному центрі соціального обслуговування. Громада забезпечує 

ВПО всім необхідним – від засобів індивідуальної гігієни до психологічної 

підтримки. Всі комунальні підприємства дбають про створення комфортних 

умов перебування та забезпечують безперебійне постачання якісних 

комунальних послуг. Здолбунівський ЦНАП спільно з відділом соціальних 

гарантій міської ради організовує доступність надання всіх соціальних та 

адміністративних послуг для жителів громади та ВПО. 

«Завдяки злагодженій роботі та підтримці місцевого бізнесу, простих 

громадян, а також міжнародних програм, наприклад, таких як «U-LEAD з 

Європою», створюються  комфортні умови для перебування ВПО в громаді, в 

тому числі забезпечуються 3-х разовим гарячим харчуванням ВПО, що 

проживають в шелтерах», – ділиться Марія Орлова. 

Для соціалізації та включення ВПО в життя громади проводяться 

культурні заходи, наприклад, було організовано концерт Рівненської обласної 

філармонії, проводяться майстер-класи, екскурсії для ВПО містом Здолбунів. 

Молодіжний простір «Home’ЯК» регулярно проводить інтеграційні заходи 

для місцевої молоді з молоддю ВПО. Також у громаді активно допомагають 

ВПО з  працевлаштуванням. 

Отримані від «U-LEAD з Європою» генератори були розподілені серед 

трьох комунальних підприємств. У відносно мирний період вони 

використовуються для забезпечення виконання виїзних ремонтних робіт, де 

відсутня можливість підключення до електромережі. Раніше обладнання таке 

орендували, а у період ведення активних воєнних дій на території громади 

може використовуватись як альтернативне джерело енергії для людей, що 

цього потребують, у першу чергу це стосується ВПО. 

Баки для води наразі дуже виручають КП «Здолбунівське», завдяки чому 

забезпечується підвіз води до мікрорайонів міста, де обмежене 
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водопостачання з різних причин.  Каремати та спальники були передані до 

Молодіжного простору для проведення заходів на  відкритому просторі 

Зелений газОН, у яких часто беруть участь вимушені переселенці. 

«Під час війни кожна громада зіштовхнулася з новими викликами, яких 

раніше не було. І потрібно було швидко реагувати на них, в тому числі і щодо 

розміщення ВПО та забезпечення їх усім необхідним, в тому числі і 

психологічної підтримки. Підтримка від міжнародних партнерів допомагала 

нам впоратися з цими викликами і бути впевненими у наближенні до нашої 

перемоги. Це суттєва підтримка, за яку ми дуже вдячні», – резюмує Владислав 

Сухляк, голова Здолбунівської громади. 

Здолбунівська громада справилася з викликами війни та будує плани 

разом з ВПО на майбутнє. У громаді продовжують допомагати вимушеним 

переселенцям соціалізуватися, а ті, у свою чергу, стали активними 

громадянами, яким небайдужа доля місця, де вони зараз проживають. 

 

*** 

20.07.2022 

Східний варіант 

https://v-variant.com.ua/na-lvivshchyni-ponad-1000-pereselentsiv-

ofitsiyno-znayshly-robotu/ 

На Львівщині понад 1000 переселенців офіційно знайшли роботу 

Людина отримує роботу, роботодавець — відшкодування. Така 

система працює на Львівщині. 

Від 24 лютого на Львівщині звернулися до Центрів зайнятості        понад 

3 тисячі вимушених переселенців (ВПО). З них працевлаштували понад 1030 

людей. За 723 працівників роботодавці отримують відшкодування. Про це 

розповів в ефірі марафону "Суспільне Спротив" директор Львівського 

обласного центру зайнятості Василь Барилюк. 

За його словами, роботодавець, який працевлаштовує до себе на роботу 

ВПО, отримує за два місяці відшкодування по 6500 грн. За цією програмою 

щодня влаштовують на роботу 10-15 людей. 

"У нас ще є гроші на цю програму. Людина отримує роботу, 

роботодавець — відшкодування. Найважливіше те, що люди, які 

влаштовуються по цій програмі, можуть бути не звільненими з попереднього 

місця роботи, влаштуватися по договору, особливо, коли зараз сезонна 

робота", — сказав Василь Барилюк. 

Аби отримати відшкодування, працедавець дистанційно може подати 

документи до Центру зайнятості через електронну пошту. 

"Подається заява, копія наказу про працевлаштування цього працівника. 

До нас звернулися 423 роботодавці Львівщини. Було тільки дві відмови, через 

те що люди не мали довідки про те, що вони ВПО", — додав Василь Барилюк. 
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За потреби, працівники можуть написати заяву про звільнення з 

попередньої роботи дистанційно. Для цього потрібно звернутися у місцеве 

відділення Центру зайнятості. 

Від початку вторгнення Росії на Львівщині зареєструвалися як ВПО 

понад 275 тисяч українців. До цього числа належать здебільшого жінки та 

діти. Кількість вакансій у порівнянні з минулим роком зменшилася майже 

вдвічі. Окрім того, зараз понад 70% вакансій — робітничі. Роботодавці 

шукають водіїв, швачок та інших кваліфікованих працівників. 

 

*** 

22.07.2022 

Інформаційне агентство АрміяInform 

https://armyinform.com.ua/2022/07/22/ponad-devyat-tysyach-

pereselencziv-iz-vinnychchyny-povernulysya-dodomu/ 

Понад дев’ять тисяч переселенців із Вінниччини повернулися додому 

Підготувала Анастасія Олехнович 

Вінниччина з перших днів війни приймає переселенців. Місцева влада, 

громадські організації, волонтери та кожен охочий допомагають вимушеним 

переселенцям інтегруватись у громаду, їм надають волонтерську допомогу, 

житло, допомагають із пошуком роботи. 

З 24 лютого у регіоні на постійному проживанні перебуває 177 305 

людей з інших областей. 

Водночас із Вінниччини виїхали 9 453 переселенці. Про це 

повідомляють у Вінницькій обласній військовий адміністрації. Вимушені 

переселенці вирішили повернутися додому. Це насамперед жителі Київщини 

та інших регіонів, де ситуація більш-менш стабілізувалась. 

 

*** 

22.07.2022 

ESPRESO.TV 

https://zahid.espreso.tv/kvartirne-pitannya-de-z-veresnya-na-lvivshchini-

zhitimut-timchasovi-pereselentsi 

Квартирне питання: де з вересня на Львівщині житимуть 

тимчасові переселенці 

Стратегія Львівщини з формування житла для проживання 

внутрішньо переміщених осіб включає три складові: будівництво нових 

багатоквартирних будинків, викуп уже збудованих і ремонт гуртожитків та 

інших закладів соціальної сфери, яких досі ніяк не використовували 

На Львівщині проживає 245 тис. вимушених переселенців 

Як повідомили "Еспресо.Захід" у Львівській ОВА, станом на 18 липня на 

Львівщині зафіксовано майже 245 тис. вимушених внутрішніх переселенців, 

з них близько 75 тис. – це діти віком до 18 році. На загал це понад 171 тис. 
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сімей, які знайшли прихисток у Львівській області і потребують місця, щоб 

десь жити. 

Уряд розробив стратегію для регіонів щодо цього питання, яку 

зафіксували17 у №495 постанові Кабінету Міністрів України, вона 

називається "Деякі заходи з формування фондів житла, призначеного для 

тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб". 

Відповідно до цієї постанови, сільські, селищні та міські ради мають 

змогу формувати фонди житла для тимчасового проживання внутрішньо 

переміщених осіб. Фінанси ж формують за рахунок місцевих позабюджетних 

кошів, а також коштів державного бюджету. 

Львівщина поки не отримала коштів з державного бюджету на 

розвиток житлового фонду для переселенців 

Як розповів "Еспресо.Захід" заступник директора департаменту 

економічної політики Львівської ОВА Вадим Табакера, для Львівщини 

кошти в державному бюджеті на відповідні напрями ще не були затверджені. 

За його словами, робота з житлом відбуватиметься у трьох напрямах.  

"Перший – реновація житла шляхом поточних і капітальних ремонтів 

реконструкцій та перепрофілювання закладів соціальної сфери, які зараз не 

використовуються, під проживання внутрішньо переміщених осіб. Другий 

блок – це викуп житла. І третій блок – нове будівництво житла. Фактично по 

всіх трьох напрямках обласна державна адміністрація напрацювала 

пропозиції. У частині викупу готового житла, ще не чекаючи постанови уряду, 

ми провели роботу з місцевими забудовниками, бо розуміємо, що важливо 

підтримати будівельну індустрію, яка не повинна зупинятися. На жаль, 

швидко закрити питання житла для внутрішньо переміщених осіб, які його 

втратили, складно. Можу лише здогадуватися, в чому проблема, і уряд не 

передбачив на це кошти. Можливо, система фіксації руйнування житла досі не 

є досконалою. Багато таких випадків було на тимчасово окупованій території, 

людям важко довести й підтвердити втрату житла фізично і юридично. Тим не 

менше, ми напрацювали базу для викупу на території Львівської області. У ній 

86 багатоквартирних будинків, що дасть змогу викупити 1858 квартир. Станом 

на 1 липня таких готових квартир є 312. Інші квартири, близько 1,5 тис., на 

стадії завершення ремонтних робіт і поточного облаштування", - розповідає 

Вадим Табакера. 
Він додав, що, відповідно до постанови №590 Кабміну про порядок 

казначейського обслуговування державних коштів, вони не можуть викупити 

готове житло, бо це "не пріоритетні видатки". 

"Так само ця постанова не дозволяє будувати нове житло. У двох 

напрямах у нас робота частково зупинилася і можлива лише за кошти 

приватних інвесторів, міжнародних донорів та урядів інших країн", - додає 

Табакера. 

За допомогою іноземних партнерів на Львівщині відкривають 

модульні містечка 

                                                           
17 Див.:   https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/495-2022-%D0%BF#Text 
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Завдяки допомозі польських партнерів було зведено модульне житло 

у трьох локаціях у Львові, що дало змогу забезпечити тимчасове проживання 

для 1040 осіб. За кошти Товариства Червоного Хреста звели будиночок для 

матерів, які покинули території бойових дій, де можна розмістити до 120 осіб. 

Схоже містечко для матерів з дітьми створили в селі Бортятин 

Судововишнянської громади на Яворівщині. Цей проєкт реалізували за кошти 

донорів Нової Зеландії, Австралії та США. Однак проблема багатьох 

донорських фондів, що там процедури закупівель обладнання, робіт та послуг 

є тривалою. 

"На сьогодні в місті Дрогобич на вул. Пилипа Орлика триває зведення 

модульного житла для внутрішньо переміщених осіб, яке дасть змогу 

поселити там до 70 осіб. Це житло будується на основі каркасно-збірних 

конструкцій з використанням дерев’яних матеріалів, таким чином долучаємо 

до роботи, зокрема, місцеві підприємства. Тривають підготовчі роботи щодо 

зведення житла на Стрийщині. Зокрема, є проєкт у селі Нежухів, орієнтовна 

кількість осіб, які зможуть там жити, – 500 людей. До того ж, місцеве 

підприємство зголосилося забезпечити їх роботою на місці. Також 

опрацьовується проєкт з розміщення ще одного модульного містечка у 

Добротвірській громаді. Це будуть котеджного типу будиночки загалом для 

240 осіб. Але поки що шукаємо фінанси, щоб зробити це разом з донорами", - 

каже Вадим Табакера. 

Щоб відкрити освітні заклади для очного навчання, для 

переселенців за 100 млн грн ремонтують гуртожитки 

 Вадим Табакера визнає: всього цього поки що не достатньо для майже 

чверті мільйона осіб, які офіційно зареєстровані і потребують житла. 

"Але ми також розуміємо, що в цю категорію потрапляють люди з тих 

областей, де не ведуться активні бойові дії. Часто ці люди не є отримувачами 

державної допомоги. Тому насправді кількість тих, хто потребує забезпечення 

житлом, менша. До того ж, чимало внутрішніх переселенців шукають житло 

у приватній сфері і часто навіть не реєструються. До двох третин усієї нашої 

житлової бази з поселення внутрішньо переміщених осіб становлять заклади 

освіти: дошкільної, шкільної, професійно-технічної і вищої. У зв'язку з тим, 

що маємо завдання від уряду вчасно розпочати освітній сезон в очному 

форматі, відповідно, опрацьовуємо план переселення в альтернативні місця 

внутрішніх переселенців, які зараз там проживають", - розповідає чиновник. 

За його словами, в закладах освіти, які хочуть розпочати навчання в 

очному форматі, на Львівщині проживає зараз щонайменше 7 тис. 

вимушених переселенців. Їх усіх треба обов’язково забезпечити житлом. 

"Не чекаючи фінансування з державного бюджету (бо розуміємо, що 

державний бюджет в скрутному становищі), ми виділили 100 млн грн для 

обласної програми пріоритетних інфраструктурних проєктів, яка в 

умовах воєнного стану є затверджена, і в такий спосіб передбачили кошти на 

ремонт закладів, які можуть бути прихистком для внутрішньо переміщених 

осіб. Цих закладів не використовували довгий час, за ці 100 млн ми відновимо 
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20 об’єктів, на 14 з них тривають активні будівельні роботи. Завдяки 

мінімальним капіталовкладенням матимемо максимальний результат. 2100 

осіб зможуть отримати прихисток у цих локаціях, коли там завершать поточні 

та капітальні ремонти. Додаткові 6 об’єктів, які нещодавно включили у 

програму, можливо, там не встигнуть усе облаштувати до 1 вересня. Але 

ставимо таке завдання", - говорить Табакера. 

Однак і цього поки не достатньо, щоб переселити всіх із закладів освіти. 

Але посадовець переконаний, що завдяки логістичним рішенням та активній 

комунікації громад з обласною, районним адміністраціями є змога 

правильно розподілити людей, щоб розпочати вчасно навчання. 

"Є громади, де більше внутрішньо переміщених осіб у закладах освіти, 

а я є громади, де є можливості додаткового поселення людей. Такі концепції 

розподілу в рамках кожного регіону дають змогу вирішити питання навіть без 

ремонтних робіт у додаткових закладах. Великою мірою це логістичні 

питання, їх можна вирішити локально завдяки районному менеджменту", - 

підсумував Вадим Табакера. 

 

 

Регіональні 
 

17.07.2022 (матеріал не увійшов до попереднього випуску) 

Прочерк 

https://procherk.info/news/7-cherkassy/103762-ljudi-tse-resurs-u-

zvenigorodtsi-govorili-jak-integruvati-vpo-u-svoyi-gromadi 

Люди – це ресурс: у Звенигородці говорили, як інтегрувати ВПО у свої 

громади 

Днями у Звенигородці за участю старост та представників 

виконавчих органів Звенигородської громади пройшла інформаційна сесія-

навчання з питань захисту прав внутрішньо-переміщених осіб. 
Мова йшла про механізми компенсації для переселенців по 

зруйнованому житлу (порядку внесення даних до ДІЇ, звернення до 

правоохоронних органів, оцінки вартості зруйнованого/пошкодженого 

житла). Інформація є вкрай важливою для представників місцевої влади з 

огляду велику кількість переселенців, які поселилися в громаді. 

Організували захід Черкаський правозахисний центр і Го «Ветерани 

війни «Захисники України». 

– Надалі будемо консультувати місцеву владу з різних правових питань, 

що стосуються захисту ВПО. А зараз також інформуємо, що у рамках 

діяльності організації Трибунал для Путіна Черкаський правозахисний центр 

долучений до процесу збору воєнних злочинів, які вчиняються Росією в 

Україні. Тож готові також до збору інформації від ВПО з ваших громад, – 

зазначив керівник Черкаського правозахисного центру Тарас Щербатюк. 
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Загалом, провівши аналіз по громадах щодо побудови роботи з ВПО, 

правозахисний центр відзначив, що саме в Звенигородці питання 

системності взаємозв'язків між владою та громадськістю працює чи не 

найкраще. І це дає результат… 
Фахівець відзначив ряд недоліків в громадах загалом: не часто в 

громадах проводять комплексний аналіз потреб переселенців. Окрім того, має 

місце слабка інформаційна робота щодо можливостей для ВПО. Фахівець 

каже, що якщо десь на офіційних сайтах влади є інформація для переселенців, 

вона як правило скупа і нерегулярна. 

– Чому говоримо про сайти та сторінки в соцмережах? Бо переселенці, 

як правило, туди звертаються за пошуком інформації, а чи проводяться 

зустрічі з активом ВПО? Чи є дорадчий орган, який би проводив аналіз 

потреб можливостей для ВПО? Днями ми були в золотоніській громаді і 

зустрічалися з активом переселенців, там соцпрацівник чітко сказав 

переселенцям: чи ви будете в нас лишатися чи ви тимчасово і збираєтеся 

їхати? Це дійсно важливо, щоб розуміти, чи залучати ВПО до певних процесів 

в регіоні? – зауважує Тарас Щербатюк. 

В процесі дискусії, до слова, представники громад сказали, що 

пробували долучати переселенців до благоустрою населених пунктів, 

волонтери їх залучали до розвантаження гуманітарної допомоги та виявилося, 

що практично ніхто з переселенців до такого не долучається і не хоче. 

Гуманітарної допомоги постійно не буде, тож треба вливатися в порядок 

життя, який є в громаді, але не всі хочуть… 

Володимир Панченко - представник ГО "Ветерани війни Захисники 

України" розповів про роботу Спів Дії: 

– Люди – це ресурс. Як правило, кількість населення сільських громад 

зменшується. Але зараз історичний момент. Кількість людей у нас зростає за 

рахунок ВПО. І питання до вас, чи ми зможемо людей цих затримати у нас, 

адже приїздять різні, хтось навіть зі своїм маленьким виробництвом. Тому ми 

розробили загальну концепцію інтеграційного хабу. Це і освітній напрямок, і 

психологічний, і спортивний, і економічний, і гуманітарний. Так намагаються 

вже працювати, наприклад, у Золотоноші, – зазначає Володимир Панченко. 

Він нагадав, як працював у перший період війни гуманітарний центр, 

коли людям треба було надати і юридичну допомогу, і гуманітарну тощо. 

Представник ГО «Звенигородщина активна» В’ячеслав Голіков 
пригадав, як почали працювати з перших днів повномасштабного вторгнення. 

– Зараз формуємо допомогу і для ВПО, і для наших військових. 

Переселенців стало менше, у порівнянні з березнем-квітнем. У травні-червні 

йшли на спад. Але зараз саме знов йде збільшення з Луганщини, Донеччини. І 

я так розумію, якщо ворог буде просуватися, то потік знову буде зростати. Так, 

потрібно засоби гігієни, це насамперед. Окрім того, звісно йде мова про 

продуктові набори. А от в одязі зараз особливої потреби немає. 

Секретар Звенигородської міськради Володимир Низенко каже, що з 

перших днів повномасштабного вторгнення була певна гарячка, але швидко 
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створили спільно з громадським активом волонтерський центр, який активно 

запрацював. Пригадує, був момент, коли слід було забезпечити продуктами 

волонтерський центр, поновити запаси і враз наступного дня продуктів знесли 

стільки, що мало не заповнили весь спортзал... 

– Забезпечували продуктами харчування як збройні сили, так і 

переселенців. Розміщували переселенців в гуртожитках, місцеве населення 

допомагало. Також місцеві бізнесмени допомагали коштами, паливно-

мастильними матеріалами, – зауважує Володимир Низенко. – Підтримуємо 

стосунки і з закордонними партнерами, які надають допомогу. 

Тарас Щербатюк каже, що працюючи по Черкаській області з ВПО, 

зокрема органами місцевого самоврядування, побачили, що насправді не 

завжди проводиться комплексна робота і забезпечуються всі потреби 

громадян. Тож проаналізувавши ситуацію, правозахисний центр розробив 

систему і механізми, як працювати на місцевому рівні з переселенцями. 

– Ми розробили механізми для дієвішої роботи місцевій владі щодо 

забезпечення потреб та дотримання прав ВПО. У Звенигородці презентували 

свої напрацювання саме з створення інтеграційного хабу, – сказав Тарас 

Щербатюк. – До слова, тут бачимо більший зв'язок громадськості і місцевої 

влади, а в Золотоноші ми бачили певне виокремлення громадського сектору і 

місцевої влади. Там, спілкуючись з громадськістю, побачили, що вони 

потребують участі влади у деяких заходах. Та місцева влада не завжди має 

змогу чи бажання включатися повноцінно в цей процес. 

 

*** 

20.07.2022  

ІА ВАРІАНТИ 

https://varianty.lviv.ua/89374-na-lvivshchyni-za-dobu-pryinialy-ponad-

220-pereselentsiv  

На Львівщині за добу прийняли понад 220 переселенців  
Вчора двома евакуаційними поїздами до області прибули 221 

переселенець. 

Про це повідомив голова Львівської ОВА Максим Козицький на своїй 

сторінці у Фейсбуці. 

За останню добу до Львівської області двома евакуаційними поїздами 

прибули 221 вимушений переселенець. 

"Двома евакуаційними потягами у Львів прибула ще 221 особа. На 

Львівщину також прибувають евакуаційні автобуси. Організувала їх УГКЦ. 

Від травня у відносно безпечні області України вдалося вивезти уже 1300 

людей з Воскресенська, Запоріжжя, Миколаєва та інших місць, де тривають 

активні бойові дії" – написав Козицький. 

За його словами, чотирма поїздами у Перемишль зі Львівщини 

відправили 808 людей, а пункти пропуску на виїзд у Львівській області за добу 

перетнули 17 тисяч 187 осіб…. 

https://varianty.lviv.ua/89374-na-lvivshchyni-za-dobu-pryinialy-ponad-220-pereselentsiv
https://varianty.lviv.ua/89374-na-lvivshchyni-za-dobu-pryinialy-ponad-220-pereselentsiv
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Нагадаємо, на підтримку переселенців у Львівській області передбачили 

78 мільйонів гривень. ГО та установам Львівщини виплачують 30 гривень за 

розміщення переселенців впродовж одного дня. 

Станом на кінець червня, як повідомляли новини Варіанти, з початку 

повномасштабного вторгнення РФ понад 12 мільйонів українців стали 

вимушеними переселенцями. 
 

 

*** 

17.07.2022  

ІАА "Ратуша" 

https://www.ratusha.if.ua/pereselentsi-kaluskoi-hromady-zmozhut-

otrymaty-hroshovu-dopomohu-vid-medair/ 

Переселенці Калуської громади зможуть отримати грошову 

допомогу від “Medair” 

18-19 липня у Центрі художньої творчості дітей, юнацтва та молоді (вул. 

Сівецька, 2) з 10:00 до 15:00 представники міжнародної гуманітарної 

організації “Medair” проводитимуть попередню реєстрацію внутрішньо 

переміщених осіб, які зможуть отримати грошову допомогу. 

Про це інформує Калуська міська рада, пише Ратуша з посиланням на 

Вікна18. 

“Для того, щоб зрозуміти, чи ви та ваша сім’я може отримати таку 

допомогу, нам необхідно зібрати певну інформацію про вас”, — зазначають в 

організації. 

Водночас, у “Medair” запевняють, що вся персональна інформація буде 

надійно захищена і лише декілька людей з організації матимуть доступ до неї. 

Лише необхідні дані можуть передати іншим гуманітарним організаціям, 

уряду чи фінансовій службі, яка забезпечуватиме переказ. 

Пріоритетом для надання допомоги від організаці “Medair” є: 

сім’ї без матеріальної підтримки від інших організацій та без доходу 

(заробітна плата, дохід від підприємницької діяльності, тощо); 

сім’ї з дітьми; 

батько-одинак, опікун; 

мати-одиначка, опікунка; 

вагітна або годуюча жінка; 

люди похилого віку (від 60 років) — людина із фізичними або 

розумовими вадами – людина із хронічними захворюваннями або іншими 

медичними потребами. 

Документи, які необхідно мати з собою для реєстрації: 

Документ що посвідчує особу (найкраще закордонний паспорт, в разі 

відсутності – український). 

                                                           
18 Див.:     https://vikna.if.ua/news/category/kl/2022/07/15/135128/view 
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Довідка ВПО всіх членів сім’ї (якщо не у всіх членів сім’ї є такі довідки, 

потрібно мати інші документи, що підтверджують особу кожного члена сім’ї). 

Довідка про присвоєння Ідентифікаційного номера. 

Довідка про банківський рахунок. 

Для осіб з фізичними вадами – відповідна довідка. 

Для довідки: “Medair” — це міжнародна гуманітарна організація, яка 

працює в Україні в наступних напрямках: житло та інфраструктура, охорона 

здоров’я, психічне здоров’я та психосоціальна підтримка. Наразі Medair 

впроваджує проект, який націлений на видачу грошової допомоги людям 

(передовсім з числа ВПО), аби вони могли задовільнити свої основні потреби. 

 

*** 

18.07.2022 

ІзбірКом 

https://izbirkom.org.ua/news/ekonomika-9/2022/pereselenci-v-odeskij-

oblasti-otrimali-z-gumanitarnogo-rahunku-dopomogu-na-ponad-miljon/ 

ПЕРЕСЕЛЕНЦІ В ОДЕСЬКІЙ ОБЛАСТІ ОТРИМАЛИ З 

ГУМАНІТАРНОГО РАХУНКУ ДОПОМОГУ НА ПОНАД МІЛЬЙОН 

Міністерка соціальної політики Марина Лазебна повідомила про 

створення та надання доступу громадськості до інтерактивної мапи 

використання коштів з гуманітарного рахунку, який було відкрито 

Мінсоцполітики в Національному банку України. 

Про це повідомили у пресслужбі міністерства. 

Зокрема щодо Одеської області де зареєстровано 23 тисячі 163 

переселенці, з рахунку міністерства витрачені 1 мільйон 136,5 тисяч гривень, 

з яких 340 тисяч витрачені на забезпечення медичними засобами, 260 тисяч на 

облаштування місць розміщення громадян, 190,7 тисяч на задоволення 

продовольчих потреб та 170 тисяч на забезпечення одягом та взуттям, а також 

товарами першої необхідності і гігієнічними засобами.   
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…Інтерактивна мапа доступна за посиланням19… 

 

*** 

18.07.2022 

МЕДІА-ХАБ "ТВОЄ МІСТО" 

https://tvoemisto.tv/news/lviv_gotuietsya_do_novoi_hvyli_migratsii_peresel

entsiv_134945.html 

«МИ ПОВИННІ БУТИ ГОТОВИМИ». У ЛЬВОВІ ГОТУЮТЬСЯ ДО 

НОВОЇ ХВИЛІ ПЕРЕСЕЛЕНЦІВ 

Найбільший пік навантаження на місто було в перші два-три тижні 

після початку війни. 

Антоніна Костик 

У Львові готуються до нової хвилі міграції переселенців. Наразі у місті 

пропрацьовують варіанти щодо поселення внутрішньо переміщених осіб. 

Про це у програмі Tvoemisto.tv «Тема тижня» повідомив заступник міського 

голови Львова з питань містобудування Любомир Зубач.  

«Ми повинні бути готовими. Керівник департаменту гуманітарної 

політики отримав доручення пропрацювувати нові варіанти, куди б можна 

було поселяти переселенців», — сказав він. 

                                                           
19 Див.:    https://www.msp.gov.ua/content/dashboard.html   
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За його словами, є чимала кількість варіантів для розміщення поселення 

внутрішньо переміщених осіб. Наприклад, поруч із тимчасовим житлом для 

вагітних переселенок, що у мікрорайоні Тракту Глинянського, є старі 

недобудовані будівлі ЛМКП «Львівводоканал» і ЛКП «Рембуд».  

«20 років тому будівлі починали будувати. Ми провели аналіз, зараз 

цілком можна завершити їхнє будівництво. Питання у фінансуванні. Для міста 

доволі складно в такому об'ємі кошти витрачати виключно на ці потреби. Для 

того, щоб зробити більше, повинні бути державні програми, і тоді ми могли б 

в значній мірі забезпечити проживання переселенців», — додав він.  

Він додав, що найбільший пік навантаження на місто був у перші два-

три тижні після початку повномасштабного вторгнення, коли одномоментно 

до Львова приїхав великий масив переселенців. 

«Я вважаю, що в той період місто справилося, і свій обов'язок перед 

українцями виконало. Після того частина переселенців поїхала до Європи, 

частина — поселилася у Львові. Багато з тих, хто приїхав до Львова, вже 

повернулися назад. Тут відбувається постійна ротація…», — зазначив він. 

Нагадаємо, Кабмін прогнозує нову хвилю20 внутрішнього 

переміщення зі Сходу на Захід України. Припускають, що вона почнеться 

напередодні опалювального сезону. 

 

*** 

18.07.2022 

Трибун 

https://tribun.com.ua/93663-na-lvivschini-pereselentsjam-nadavatimut-

bezoplatni-poslugi-z-pratsevlashtuvannja 

На Львівщині переселенцям надаватимуть безоплатні послуги з 

працевлаштування 

Громадська організація "Центр зайнятості Вільних людей" 

працюватиме над створенням нових можливостей працевлаштування для 

людей, які вимушено евакуювалися і тепер шукають роботу у Львівській 

області. Про це повідомляє Львівська міська рада21. 

Серед активностей, якими можуть скористатися внутрішньо 

переміщені особи безпосередньо у регіоні свого проживання: 

індивідуальні та групові консультації за вузькими темами щодо 

кар`єрного розвитку; 

індивідуальні та групові психологічні консультації; 

вебінари, спрямовані на вдосконалення навичок пошуку роботи та 

підвищення впевненості у собі. 

                                                           
20 Див.:   https://tvoemisto.tv/news/kabmin_prognozuie_novu_hvylyu_pereselentsiv_134915.html 
21 Див.:   https://city-adm.lviv.ua/news/society/social-sphere/292262-pereselentsiam-nadavatymut-bezoplatni-
posluhy-z-pratsevlashtuvannia-ta-psykholohichnoho-suprovodu 
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Зареєструватись на безкоштовні психологічні та кар’єрні консультації - 

за посиланням22. 

Під час консультацій переселенці зможуть: 

пропрацювати індивідуальний психологічний або кар’єрний запит; 

дізнатися, де шукати та як знайти роботу за спеціальністю у регіоні 

проживання; 

дізнатися про особливості ринку праці регіону, в якому перебуваєте, 

його актуальні вакансії, а також про вимоги роботодавців; 

отримати інструменти для ефективного пошуку роботи; 

зрозуміти свої сильні сторони та як їх правильно прописати в резюме і 

презентувати роботодавцю; 

дізнатися про можливості перекваліфікації та актуальні сфери. 

"Ще з 2014 року підтримуємо та допомагаємо українцям, які через війну 

змушені були залишити свої домівки й переїхати в нові регіони. Зокрема, в 

пошуку роботи, навчанні та перекваліфікації. За цей час ми надали понад 30 

000 кар’єрних та психологічних консультацій, понад 8500 українців пройшли 

наші програми навчання та розвитку, ми сприяли запуску понад 500 стартапів 

серед переселенців. Запрошуємо скористатись такою можливістю та 

розпочати свою кар’єру на новому місці", - зазначають в      ГО "Центр 

зайнятості Вільних людей". 

Стежити за актуальною інформацією та активностями проєкту можна на 

офіційній сторінці Фейсбуці - https://www.facebook.com/czvl.staff 

Контактна особа у Львові та Львівській області - +380979345577, Заріна. 

За детальною інформацією щодо проєкту звертайтеся до 

комунікаційного відділу  ГО "Центр зайнятості Вільних людей" - 

czsl.staff@gmail.com; +38063 415 44 79; +38098 481 65 99. 

 

 

*** 

18.07.2022 

ЗMI.ck.ua 

https://zmi.ck.ua/cherkassy/u-cherkasah-perebuvayut-blizko-50-tisyach-

pereselentsv.html 

У Черкасах перебувають близько 50 тисяч переселенців 

 У Черкасах наразі перебувають близько 50 тисяч переселенців. 

Про це під час ранкового відеозвернення у соціальній мережі Facebook 

повідомив міський голова Анатолій Бондаренко. 

"Люди, які тимчасово залишили свої домівки, тікаючи від війни наразі 

перебувають в Черкасах. Офіційно зареєстровано майже 23 тис внутрішньо 

                                                           
22 Див.:   
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdvu_Af0uXrOO2R0oR3vL_ofExqSFGi2hXS_ny0fqib0SUWpA/viewfor
m?vc=0&c=0&w=1&flr=0 
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переміщених осіб, ще близько 30 тис переселенців також проживають в 

місті”, - зазначив мер. 

 

*** 

18.07.2022 

Телеканал ВІТА 

https://vitatv.com.ua/oblast/za-dobu-17-lypnya-na-vinnychchyni-tranzytom 

За добу, 17 липня, на Вінниччині транзитом розмістили 63 

переселенці 

За попередню добу, 17 липня, у Вінницькій області транзитом розміщено 

63 особи, з них 54 дитини. Біженці перемістились з Донецької, Запорізької, 

Херсонської, Київської, Луганської, Миколаївської, Дніпропетровської, 

Одеської, Харківської областей. 

На постійному проживанні з 24 лютого перебуває 176 134 біженці, з 

них 1 377 - маломобільних та 56 632 дітей. Вільних місць для розміщення 

внутрішньо переміщених осіб - 1 345. 

Станом на 18 липня органи соціального захисту 184 919 особам видали 

довідки про взяття на облік як внутрішньо переміщених осіб, з них 8 884 

довідок скасували, у зв’язку з поверненням на постійне місце проживання, - 

повідомляє Вінницька обласна військова адміністрація. 

Нагадаємо, у Вінницькому обласному перинатальному центрі від 

початку війни народилося 240 немовлят, батьками яких є переселенці. Про це 

повідомляє Департамент охорони здоров'я та реабілітації Вінницької 

обласної військової адміністрації. 

 

 

 

 

*** 

18.07.2022 

Полтавський національний педагогічний університет імені 

В.Г.Короленка 

http://pnpu.edu.ua/news/vimusheni-pereselenczi-vislovili-podyaku-

kolektivu-poltavskogo-pedagogichnogo.html 

Вимушені переселенці висловили подяку колективу Полтавського 

педагогічного 

Полтавський національний педагогічний університет імені                     

В. Г. Короленка продовжує підтримувати внутрішньо переміщених осіб з 

Харківщини, Донеччини, Луганщини та інших територій, тимчасово 



101 
 

окупованих збройними силами російської федерації чи будівлі й 

інфраструктура яких зазнали пошкоджень. Люди, що виїхали з цих 

територій, вдячні університету за допомогу. 

Так, 11 липня 2022 р. до керівництва Полтавського національного 

педагогічного університету імені В. Г. Короленка надійшов подячний лист 

від родини вимушених переселенців з Харкова. Катерина Брильова від себе 

зосібно та від імені своєї сім’ї висловила подяку керівництву ПНПУ імені     В. 

Г. Короленка в особі ректорки Марини Гриньової і першого проректора 

Олексія Гури та колективу навчального закладу «за всебічну підтримку та 

самовіддану допомогу». 

Також родина Брильових подякувала працівникам гуртожитку №1 та 

їхній очільниці Любові Тітенко за допомогу в організації побуту і дозвілля, 

отриманні гуманітарної допомоги та дбайливе ставлення. 

 

*** 

18.07.2022 

Телеканал MTM 

https://tvmtm.online/v-zaporizhzhi-vidbuvsya-blagodijnyj-yarmarok-dlya-

pereselencziv/ 

В ЗАПОРІЖЖІ ВІДБУВСЯ БЛАГОДІЙНИЙ ЯРМАРОК ДЛЯ 

ПЕРЕСЕЛЕНЦІВ 

У центрі Запоріжжя організували благодійний ярмарок, отримати речі 

на якому міг кожен, хто їх потребує. На захід зібралося понад сотня людей. 

Одяг та взуття розібрали менш ніж за півгодини. Детальніше – читайте в 

матеріалі… 

Ярмарок речей організували місцеві волонтери. Для заходу збирали одяг 

та взуття по різних магазинах міста, тепер же віддають речі безоплатно. Така 

акція вже стала традиційною. Її організовують у Запоріжжі вдруге. Волонтери 

діляться, на минулорічний ярмарок завітало в половину менше людей, ніж 

сьогодні. Нині більшість з відвідувачів – переселенці. 

Сотню пакетів речей люди розібрали за 15 хвилин. Волонтери кажуть, 

будуть працювати ще більше, аби продовжувати надавати допомогу. Вірять, 

що волонтерство — це маленький крок до перемоги та великого майбутнього 

нашої країни. 

 

*** 

20.07.2022 

Телеканал MTM 

https://tvmtm.online/u-zaporizhzhi-praczyuyut-nad-stvorennyam-

tranzytnogo-logistychnogo-habu-dlya-pereselencziv-z-hersonskoyi-oblasti-

oleksandr-staruh/ 
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У ЗАПОРІЖЖІ ПРАЦЮЮТЬ НАД СТВОРЕННЯМ ТРАНЗИТНОГО 

ЛОГІСТИЧНОГО ХАБУ ДЛЯ ПЕРЕСЕЛЕНЦІВ З ХЕРСОНСЬКОЇ 

ОБЛАСТІ, – ОЛЕКСАНДР СТАРУХ 

“Сьогодні зустрілися з представниками Херсонської ОВА. Обговорили 

подальші плани роботи, питання тимчасового розташування внутрішньо 

переміщених осіб, тему гуманітарної допомоги та інших питань, пов’язаних із 

логістикою та евакуацією. 

Запорізька область готова й надалі допомагати і приймати вимушених 

переселенців, тож перед нами багато нових спільних завдань!”. 

 

*** 

18.07.2022 

Прочерк 

https://procherk.info/news/7-cherkassy/103766-do-cherkas-pereyihalo-

suchasne-shvejne-virobnitstvo-z-hersonschini 

До Черкас переїхало сучасне швейне виробництво з Херсонщини 

Сучасне перспективне виробництво з пошиття одягу для поліції, 

нацгвардії,  рятувальників, ЗСУ відкрилося в Черкасах. Компанія переїхала з 

окупованого Херсону. Більше того, компанія не лише шиє, а й розробляє одяг. 

Тож та форма, яка з'явилася в 2014 році в нацполіції, була створена саме на 

Херсонщині. 

ТОВ «Швейна компанія «ВІД», що працювало на Херсонщині і мало 

там 6 виробництв, тепер налагоджує виробництво на Черкащині. Про це 

розповідає директор швейної компанії Ярослав Васильович. 

– На півдні ми мали шість фабрик. Більше того, ще біля 15 підприємств 

завантажували роботою, а також нашу продукцію виробляють і за межами 

України. У цілому компанії 9 років, - розповідає Ярослав Васильович. 

На сьогодні на черкаському підприємстві працює біля 80 швачок, у 

Херсоні ж в цілому було 450 робітників. Тож, у Черкасах, як мінімум, 

планується збільшити кількість працівників-швачок до 200 – 250 осіб. А це 

створення нових робочих місць на Черкащині, можливість в такий складний 

час в країні кожному бажаючому реалізувати себе професійно та отримувати 

достойну заробітну плату. 

Сьогодні підприємство дуже активно розвивається, готове до співпраці. 

З розвитком виробництва вкрай потрібні кваліфіковані фахівці. На даний час 

швейній компанії потрібні начальник виробництва, технологи, і багато 

професійних швачок. 

ТОВ «Швейна компанія «ВІД» розвивається, набирає оберти та завжди 

готова до діалогу. Тож пропонуємо всім, хто хоче стати членом сильної 

команди, звертатися до за телефонами: 0634064880, 0962202050 (Наталія). 

 

*** 
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18.07.2022 

Телекомпанія “Приват ТВ Дніпро” – 9 канал 

https://9-channel.com/2022/07/18/zvit-volonterskogo-shtabu-ukrayinska-

komanda/ 

Звіт волонтерського штабу «Українська команда» 

Волонтерський штаб «Українська команда» продовжує підтримувати 

наших захисників та мирних мешканців, що постраждали від війни.   

… 

Допомога цивільним: 

✅ Тернопільська команда та @Микола Люшняк передали 2 тони 

курятини від МХП пацієнтам Микулинецької фізіотерапевтичної лікарні 

реабілітації, яка сьогодні допомагає людям, що постраждали внаслідок 

бойових дій.  

… 

✅ Команда Дніпропетровщини з @Vitaliy Zheganskiy підготували та 

розвезли переселенцям зі східних областей у Дніпропетровській області 

продуктові набори. А їхні малюки отримали ще й дитяче харчування та 

іграшки.    

✅ Київська команда роздала продуктові набори та гігієнічні засоби 

соціально незахищеним сім’ям, які мають дітей з інвалідністю, літнім людям, 

переселенцям, які мешкають у Києві, та іншим соціально незахищеним 

категоріям громадян…  

Дякуємо всім волонтерам за невтомну роботу та нашим українським і 

закордонним партнерам за підтримку. А також компанії OKKO за логістичну 

підтримку… 

 

*** 

18.07.2022 

Попасна.City 

https://popasnaya.city/articles/225112/dityachij-brend-z-lisichanska-

pereihav-do-dnipra-i-vigotovlyaye-sche-j-vijskovu-amuniciyu- 

Дитячий бренд з Лисичанська переїхав до Дніпра і виготовляє ще й 

військову амуніцію 

Виробники дитячого одягу з Лисичанська відновлюють виробництво у 

Дніпрі. На новому місці підприємці відшивають ще й військову амуніцію. 

Хто повідомляє: Луганська обласна державна адміністрація на своїй 

сторінці23 у Фейсбук. 

Розвивали бізнес 8 років 

Підприємці Дмитро та Марія Косілкіни розвивали торговельну марку 

дитячого одягу у Лисичанську протягом 8 років. 

                                                           
23 Див.:  https://www.facebook.com/odalug/posts/418134957024908  
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"За допомогою грантів міжнародних організацій пара купила лазерне 

обладнання, яке дозволило автоматично кроїти, а також сучасні верстати, що 

прискорювало виробництво", - йдеться у дописі. 

Після повномасштабного російського вторгнення Дмитро та Марія ще 

на місяць залишилися в Лисичанську, після чого вирішили переїхати до 

Дніпра. Але вивезти виробничі потужності одразу не наважилися. 

Коли безпекова ситуація вкрай загострилася, вони повернулися за 

обладнанням. На жаль, усе врятувати не вдалося – частина сировини та 

обладнання залишилися в Лисичанську. 

Допомагають фронту 

У Дніпрі переселенці не лише продовжили власну справу, а й 

переформатували бізнес на потреби фронту. Так, тепер під брендом Be easy та 

Larox виходять не лише дитячі речі, а й військове спорядження. Також 

підприємці почали випускати патріотичні футболки, допомагають військовим 

і територіальній обороні. 

"У Дніпрі їм допомогли із житлом та виробничими площами. Швидко 

спрацювала державна програма релокації підприємств", - розповіли в 

Луганській облдержадміністрації. 

Зараз виробники шукають працівників — пара запрошує на роботу 

переселенців. 
 

*** 

18.07.2022 

Прочерк 

https://procherk.info/news/7-cherkassy/103760-schob-vidchuvali-sebe-u-

zahisti-u-cherkasah-diti-pereselentsi-bezplatno-zajmajutsja-karate 

Щоб відчували себе у захисті: у Черкасах діти-переселенці безплатно 

займаються карате  

50 дітей-переселенців безплатно займаються карате в Черкаському 

спортивному клубі. Благодійну справу розпочали півтора місяця тому, і зараз 

продовжують приймати охочих, розповів президент клубу Андрій Мельник, 

пише Суспільне 

Тренерка Каріна Желдак розповіла, як відбуваються заняття: 

"Перші тренування — це звичайно тренування в ігровій формі, щоб 

дітки пройшли адаптацію в залі, адаптацію до мене". 

Вадим Ліщенко вперше прийшов на заняття. У рідному Новоайдарі він 

займався футболом. У Черкасах захотів спробувати карате… 

На тренування прийшла і Вероніка Фаустова. Дівчина приїхала з 

Покровська і теж вірить, що бойове мистецтво допоможе їй в житті… 

Поки діти тренувались, батьки пильнували поряд. Серед них — Тетяна 

Маніцюцька з Бердянська. На заняття вона привела сина. 

"Син дуже прохав, хотів займатися карате. Ми випадково в соціальній 

мережі побачили рекламу і прийшли. Йому дуже сподобалося". 
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Головна мета — допомогти дітям адаптуватися на новому місці, 

зазначив голова спортивного клубу Андрій Мельник. Тому діти з інших міст 

займаються з місцевими в одних групах. З його слів, за півтора місяця до 

тренувань доєдналися 50 евакуйованих. 

"Є багато діток, які психологічно дуже зламані. Але потихеньку ми 

стараємось залучати їх до колективу, щоб вони себе не відчували такими, щоб 

вони відчували себе захищеними". 

 

*** 

19.07.2022 

Про Захід 

https://prozahid.com/hariacha-liniia-rivnenskoi-ova-najchastishe-

zvertaiutsia-pereselentsi/ 

Гаряча лінія Рівненської ОВА: найчастіше звертаються переселенці 

  
На сьогодні найчастіше на гарячу лінію Рівненської ОДА звертаються 

переселенці. Така тенденція простежується з березня цього року. 

 

*** 

19.07.2022 

Східний варіант 

https://v-variant.com.ua/hayday-dlia-pereselentsiv-iz-luhanshchyny-po-

vsiy-ukraini-vidkryvaiutsia-humanitarni-khaby/ 

Гайдай: для переселенців із Луганщини по всій Україні відкриваються 

гуманітарні хаби 

У гуманітарних хабах, які по всій країні відкривають як Луганська 

обласна, так і місцеві адміністрації регіону, допомогу будуть отримувати 

переселенці незалежно, звідки вони виїхали. 

Про це на брифінгу в Медіацентрі Україна - Укрінформ повідомив 

начальник Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай. 

«Ми провели нараду на рівні області з усіма департаментами, з усіма 

керівниками військових адміністрацій або районних рад. Розподілили, хто де 
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знаходиться, хто де відкриває гуманітарні хаби. Домовились, що ці хаби 

будуть, так би мовити, екстериторіальними. Наприклад, якщо в Черкасах 

відкривається хаб міста Сєвєродонецька, то він надаватиме допомогу не тільки 

сєвєродончанам, а й усім мешканцям Луганщини», - зазначив Гайдай. 

За його даними, з Луганщини евакуювалися понад 300 тисяч жителів – 

з 650 тисяч, які до 24 лютого проживали на підконтрольній Україні території 

області. 

«У нас є цей перелік, ми чітко розуміємо, де яка кількість людей 

офіційно вже зареєстрована, але треба розуміти, що певна частина людей ще 

не зареєструвалась з різних причин. Ми збираємо інформацію про наших 

дітей, які будуть вчитись, про людей, які знаходяться в лікарнях», - додав 

очільник області. 
Зараз проводяться дуже інтенсивні переговори щодо будівництва житла 

для переселенців та створення банку житла. Луганчанам, які живуть зараз у 

неналежних умовах, або є перспектива, що їх виселять восени, 

пропонуватимуть варіанти в різних областях, куди можна звертатись і де вони 

можуть проживати. 

«Що стосується контактів, то вони оприлюднені на сайті 

обладміністрації і є телефони, що працюють в режимі «гарячої лінії». Плюс 

зареєстрований чат-бот, який збирає всю інформацію, аби наші працівники 

чітко розуміли, які питання в людей і що належить робити», - сказав Гайдай. 

 

*** 

19.07.2022 

Офіційний веб-сайт Національного університету «Львівська 

політехніка» 

https://lpnu.ua/news/te-shcho-zalyshytsia-v-dushi-nazavzhdy-pereselentsi-

pro-zakhody-iaki-vidviduiut-u-naukovo 

«Те, що залишиться в душі назавжди»: переселенці про заходи, які 

відвідують у Науково-технічній бібліотеці Політехніки 

НАТАЛІЯ БЕЛЬЗЕЦЬКА, ЦЕНТР КОМУНІКАЦІЙ ЛЬВІВСЬКОЇ 

ПОЛІТЕХНІКИ 

Від квітня Науково-технічна бібліотека Львівської політехніки 

спільно з Українським фотографічним товариством провадить серію 

культурно-освітніх заходів для львів’ян і внутрішньо переміщених осіб. 

Лекції, покази фільмів, виставки, розмови з людьми, які творили сьогоденну 

Україну, – всі ці заходи покликані ознайомити громадськість із важливими 

аспектами української історії, науки, культури. 

Заступниця директора Науково-технічної бібліотеки Олена 

Харгелія розповідає, що тісна співпраця бібліотеки та УФОТО триває вже 

роками. Перший спільний захід «Бруківка. Минуле. Сучасність» відбувся 19 

жовтня 2017 року. Проте, з огляду на сучасні виклики, цьогоріч навесні 

з’явилася ідея відновити спільні заходи. 
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«Для нас дуже цінно, що фотографічний музей сьогодні міститься в 

бібліотеці, адже саме в нашому університеті в 1920/21 навчальному році ввели 

предмет «фотографія». Серед викладачів – відомі вчені, фотомитці Генріх 

Міколяш, Вітольд Ромер, а також один з активних членів Українського 

фотографічного товариства Юліан Дорош. Загалом дослідницька робота 

спільно з УФОТО триває вже давно, адже фотографія – це все ж технічна 

дисципліна, яка максимально наближена до того, що вивчає Львівська 

політехніка. Тобто це дуже форматно і для нас, і для них. Щодо спільних 

заходів, то зазначу: для нас дуже важливо, що в бібліотеку приходять 

переселенці. Адже це ще одна хороша нагода допомогти їм інтегруватися 

в нове середовище, познайомити з людьми та нашим краєм». 

Роман Метельський – голова Українського фотографічного 

товариства – додає, що унікальність цих заходів у тому, що гостей чи лекторів 

ніколи не доводиться дуже просити прийти в бібліотеку, навпаки – всі 

зголошуються самостійно. Через те що кількість охочих відвідати події 

стрімко зростала, навіть збільшили кількість зустрічей. Якщо раніше зустрічі 

відбувалися раз на тиждень, то тепер двічі, а то й тричі. Бували випадки, коли 

в бібліотеці впродовж тижня проходило аж п’ять подій. 

«Ми нікого не змушуємо до нас приходити, а просто створюємо 

атмосферу, в якій людям комфортно і в якій вони самі хочуть перебувати. На 

кожній нашій зустрічі завжди пригощаємо кавою, за горнятком напою люди 

знайомляться, спілкуються між собою. Ще на початку березня ми створили 

громадську ініціативу «Центр порятунку культурної спадщини». Відразу 

вирішили, що хочемо допомагати музеям і різним пам’яткам. Я чітко розумію, 

що у співпраці ми можемо зробити набагато більше: допомагати одне одному, 

громаді нашого міста, людям, які вимушено опинилися у Львові й тепер 

шукають тут себе», – акцентує Роман Метельський. 

У бібліотеці розповідають, що лекції чи події організовують до 

знакових дат в українській історії. Також орієнтуються на те, що найбільше 

цікавить людей. Ще один напрям, над яким працюють, – фестивальні заходи й 

мистецькі проєкти. 

«Хочу зазначити, що люди помічають це й ще більше до нас тягнуться, 

бо кожна наша подія актуальна, орієнтована на те, що сьогодні хвилює людей. 

Тому, якщо узагальнити, наголошу, що досвід співпраці УФОТО з бібліотекою 

вже був, але тепер ми перевели його на новий, ще якісніший рівень», – каже 

Роман Метельський. 
Валерія Провозін уже понад сім років відвідує різноманітні заходи, які 

організовує бібліотека. Навесні цього року в пані Валерії виникла ідея 

залучити до відвідин мистецьких та освітніх подій переселенців, які вимушено 

перебувають у Львові, й уже три місяці жінка координує цю діяльність. 

«… Щодо волонтерства й праці з переселенцями, то все почалось із серії 

заходів, які відбуваються у Львові і які веде Павло Гудімов – музикант, 

учасник першого складу групи «Океан Ельзи». Я часто відвідувала їх, а одного 

дня запропонувала Павлові запрошувати на них переселенців. Він сказав, що 
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це чудова ідея – з цього й почалося моє волонтерство…», – розповідає пані 

Валерія. 
Щоб поліпшити комунікацію з переселенцями, координатори створили 

відповідну групу. Сьогодні вона налічує майже 250 осіб. Група щодня 

публікує анонси подій, які можна безоплатно відвідати, план заходів. Пані 

Валерія акцентує, що в такий спосіб вдалося одержати певний культурний зріз 

суспільства, адже приходять саме ті люди, що завжди цікавилися культурою, 

мистецтвом, історією, жили радше духовним, ніж матеріальним. 

«У нас є люди з різних куточків України: Харкова, Слов’янська, 

Маріуполя та багатьох інших. Група має двох адміністраторів, які швидко 

публікують усі новини. Наприклад, я телефоную до когось із них і кажу, що 

нам дали квитки у філармонію чи театр, а вони вже інформують про це всіх 

учасників. Тепер мені не доводиться дзвонити й питати про квитки – нам 

телефонують і запрошують прийти. Наша група розрослася блискавично, 

навіть, бувало, під час екскурсій до нас приєднувалися люди й запитували, чи 

ця група наша. Також зауважу, що ми організовуємо справді ексклюзивні речі, 

бо, з одного боку, я намагаюся «підтягувати» своїх знайомих, які можуть 

розповісти чи показати щось цікаве, а з другого – постійно шукаю нові 

екскурсії, заходи, яких ще ніколи не проводили у Львові. Тому зупинятися не 

плануємо й перелік найближчих подій уже є, бо якщо я почну думати тільки 

сьогоднішнім днем, то вже завтра ми нікуди не підемо, а ми хочемо відвідати 

ще багато місць», – наголошує Валерія Провозін. 

До нашої розмови з координаторкою долучаються переселенці. Зокрема, 

сім’я з Маріуполя розповідає, що вони не пропускають жодної зустрічі, 

приємно здивовані, як професійно все організовано. Також зазначають, що це 

чудова нагода людям зі Сходу дізнатися більше про Галичину, тому лекторів 

слухають дуже уважно. 

Пані Наталя зі Слов’янська приїхала до Львова на початку весни, але 

про таку спільноту дізналася нещодавно. Тепер жінка шкодує, що відтоді 

пропустила стільки цікавих подій, і переконує, що завдання всіх цих заходів 

набагато вагоміше, адже вони насамперед допомагають біженцям відвернути 

увагу від пережитого й відпочити душею. 

«Зазвичай, коли переселенці приїжджають до Львова, то мають багато 

справ із пошуком житла, оформленням документів – усе це буденні й не дуже 

приємні речі. Але коли ми приєдналися до цієї групи, познайомилися з цими 

людьми, то можу сказати, що в нас почалося інше життя. Більш як місяць ми 

жили у Львові в постійному стресі та хвилюванні, а ці зустрічі допомогли нам 

хоч трішки розвіятися. Я навіть не можу словами передати нашу безмежну 

вдячність, бо ми справді ніби потрапили в інше життя, у вир позитивних подій, 

і це має величезний вплив на наш стан, самопочуття. Я неймовірно вдячна всім 

організаторам, лекторам, бо справді вражає, що так багато людей готові 

безоплатно віддавати свій час для нас. Вони намагаються дати нам якомога 

більше, і це не вимірюється ніякими матеріальними речами. 
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Крім того, тут ми знайшли спільноту однодумців, і я вірю, що 

дружитимемо з ними й надалі. Наприклад, серед нас була жінка з Києва, і коли 

вона повернулася додому, то часто казала, що хоче назад, бо дуже сумує за 

цими зустрічами. Вже навіть один раз приїжджала до Львова, адже без цієї 

атмосфери не може. Впевнена, що коли і я повернуся додому (а мені, як і 

кожному, цього дуже хочеться), то буду сумувати за всім цим. Бо тут нас дуже 

добре зустріли, прийняли, огорнули своїм теплом, і я точно знаю, що ми 

відчули те, що залишиться в наших душах назавжди». 

Літо в Науково-технічній бібліотеці буде насичене цікавими подіями, 

але не менш цінно, що воно проходитиме в товаристві людей, які, попри все 

пережите, не втратили вміння бачити красу й вірити в добро. Тому щиро 

бажаємо, щоб, повернувшись додому, вони назавжди зберегли у своїй пам’яті 

саме такий Львів. 

 

*** 

19.07.2022 

Західний кур'єр 

https://kuryer.if.ua/u-gorodenkivsku-gromadu-prybulo-35-tonny-

gumdopomogy-dlya-pereselencziv-foto/ 

У Городенківську громаду прибуло 3,5 тонни гумдопомоги для 

переселенців (ФОТО) 

У Городенківську територіальну громаду прибуло 3,5 тонни 

гуманітарної допомоги з продуктами харчування від Івано-Франківського 

Драмтеатру-Еліос та ООН, за координації та сприяння БО “Благодійний 

фонд “Вірні”. 

Пише Західний кур’єр з посиланням на сторінку Городенківської 

МТГ24. 

Продуктові набори роздають адресно соціально незахищеним та 

найбільш потребуючим мешканцям територіальної громади. Також 

переселенці можуть отримати дитячі підгузки, вологі серветки та дитяче 

харчування. 

Допомогу ВПО, які мешкають на Городенківщині, можуть отримати  у 

Городенківському ліцеї №1 ім. Івана Данилюка. 

 

*** 

19.07.2022 

LvivNEWS 

https://news.lviv-company.in.ua/u-lvovi-vidkrili-centr-pidtrimki-ya-

mariupol.html 

У Львові відкрили центр підтримки «Я – Маріуполь» 

                                                           
24 Див.:   https://www.facebook.com/horodenka.official/ 
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У суботу, 16 липня, у Львові на пл. Галицькій, 15 запрацював центр 

підтримки переселенців «Я – Маріуполь». Це вже 10 такий центр в Україні. 

Тут переселенці з Маріуполя можуть отримати гуманітарну, інформаційну, 

консультаційну, медичну та психологічну допомогу. Також у центрі діють 

дитячі кімнати. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі 

Львівської міськради. 

На відкриття центру підтримки завітав також мер окупованого 

Маріуполя Вадим Бойченко. 

«На сьогодні майже 10 тис осіб приїхали з Маріуполя до Львова. Львів 

підтримав і прийняв нашу громаду. Наша громада хоче гуртуватися довкола 

таких центрів, де працюють маріупольці. У таких центрах є відчуття дому. 

Головна мета такого центру – повернення наших маріупольців до життя. А 

це дуже важливо. Тому дуже дякую Львову за допомогу і підтримку вже з 

перших днів наступу на наше місто. Особливо дякую за підтримку нашого 

центру «Я – Маріуполь», – наголосив мер Маріуполя Вадим Бойченко. 

Центри підтримки маріупольців діють уже в таких містах: Запоріжжі, 

Дніпрі, Вінниці, Києві, Одесі, Кропивницькому, Івано-Франківську, Калуші та 

Хмельницькому. Незабаром планують відкрити також в Ужгороді, Кривому 

Розі, Чернівцях – із загальним охопленням 150 тисяч людей. Центри 

облаштовуються за кошти Маріуполя та міжнародних благодійних фондів. 

Маріупольці, які тимчасово знайшли прихисток у Львові, можуть 

звернутися до працівників центру з будь-яким питанням. Проєкт планують 

розширювати для допомоги у працевлаштуванні, оздоровленні дітей, 

тимчасовому розселенні, наданні побутових сервісів. 

Як відомо, від 24 лютого 2022 року близько 5 млн українців пройшли 

через Львів тікаючи від російських вбиввць-окупантів. Хтось тут жив день-

два, а більше 200 тис українців з інших міст тут жили кілька місяців. Сьогодні 

Львів приймає 150 тис осіб. 

 

*** 

19.07.2022 

Інформаційне онлайн-видання ВІКНА 

https://vikna.if.ua/news/category/all/2022/07/19/135234/view 

Внутрішні переселенці Калущини отримають продуктові та 

медичні набори за сприяння Червоного Хреста 

Івано-Франківська обласна державна адміністрація ще до 

військового вторгнення росії тісно співпрацювала з Місією Червоного Хреста 

України. 

На Прикарпаття продовжують надходити гуманітарні вантажі від наших 

партнерів. За підтримки Червоного Хреста України область отримала 1200 

продуктових наборів та 1320 медичних наборів від благодійної організації 

«БФ Стабілізейшен Суппорт Сервісез». 
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«Гуманітарну допомогу передаємо в територіальні громади 

Верховинського, Калуського, Косівського, Коломийського, Надвірнянського, 

Івано-Франківського районів та міста Івано-Франківська. Вони попередньо 

подавали свої запити до обласної військової адміністрації і тепер внутрішньо 

переміщені люди, які проживають у цих громадах, можуть звертатися 

безпосередньо на місцях, і отримувати необхідні продукти харчування та 

медикаменти», — наголосила заступниця голови обласної державної 

адміністрації Людмила Сірко. 

Додамо, що з перших днів війни Червоний Хрест України надає усе 

необхідне для внутрішньо переміщених та соціально-незахищених категорій 

людей на Прикарпатті. Таку допомогу уже отримали 187 організацій, закладів 

соціальної сфери та ОТГ. Вартість сьогоднішньої допомоги складає понад 890 

тисяч гривень. 

Гуманітарна координаторка «БФ Стабілізейшен Суппорт Сервісез» 

Яна Любимова відзначила ефективну співпрацю з Івано-Франківською ОВА, 

яка сформувала запити на необхідні медикаменти для переселенців. За її 

словами, медичні набори сформовані таким чином, щоби у місцях 

компактного проживання ВПО можна було надати першу медичну 

допомогу, особливо при підготовці до зимового періоду. 

«Запити на гуманітарні вантажі великі і ми й надалі будемо 

співпрацювати з міжнародними донорами для забезпечення потреб соціально 

вразливої категорії людей, – наголосила Людмила Сірко. – Всі разом ми 

працюємо на Перемогу!». 

 

*** 

19.07.2022 

ESPRESO.TV 

https://zahid.espreso.tv/pereselentsi-na-lvivshchini-skilki-ikh-skilki-sered-

nikh-cholovikiv-i-tikh-khto-otrimue-sotsdopomogu 

Переселенці на Львівщині: скільки їх, скільки серед них чоловіків і 

тих, хто отримує соцдопомогу 

Зараз на Львівщині перебуває майже чверть мільйона внутрішньо 

переміщених осіб. Кожен восьмий переселенець в області – пенсіонер, майже 

третина – діти 

Про це для "Еспресо.Захід" повідомили у Львівській обласній 

військовій адміністрації. 

Станом на 18 липня в області перебуває 244 151 внутрішньо 

переміщена особа. Більше третини переселенців на Львівщині складають 

чоловіки (86 792), решта (157 359) – жінки.  

Особи працездатного віку складають менше половини серед усіх 

внутрішньо переміщених осіб (117 792). 30% – це діти, віком до 18 років, їх 

на Львівщині 74 672. Кожен восьмий переселенець – пенсіонер (31 553), кожен 

29-ий – інвалід (8 413). 
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Серед усіх внутрішньо переміщених осіб на Львівщині лише 1,3% 

отримують соціальну допомогу (3 284). В середньому допомогу отримує одна 

з 53-х сімей, що переселилися на територію області… 

 

*** 

19.07.2022 

KRIVBASS.CITY 

http://krivbass.city/news/view/tretina-pereselentsiv-yaki-oselilisya-na-

krivorizhzhiditi 

Третина переселенців, які оселилися на Криворіжжі, - діти 

Ольга Крамаренко 

До Криворізького району продовжують прибувати переселенці. 

Минулого тижня на Криворіжжі оселилися 179 осіб. Кількість 

внутрішньо переміщених осіб у Криворізькому районі наблизилася до 6 200. 

Третина переселенців, які тепер мешкають навколо Кривого Рогу, - діти. 

Кількість неповнолітніх внутрішньо переміщених осіб 1 700. 

Усі люди, які знайшли прихисток на Криворіжжі, отримують 

гуманітарну допомогу. До центрів допомоги переселенцям минулого тижня 

передали 10 тонн гуманітарної допомоги. Це продукти харчування, 

медикаменти та засоби гігієни. 

Підтримку переселенцям надають спільними зусиллями волонтерів, 

військової адміністрації Криворізького району та очільників громад. Основну 

увагу концентрують на допомозі мешканцям Зеленодольської та Широківської 

громад. Про це під час брифінгу розповів Євген Ситниченко, голова 

Криворізької РВА. 

 

*** 

19.07.2022 

Інформаційне онлайн-видання ВІКНА 

https://vikna.if.ua/news/category/all/2022/07/19/135231/view 

"Карітас" оголосив акцію "Перший портфелик" для родин 

Калуського району 

Благодійний фонд "Карітас Івано-Франківськ" розпочинає щорічну 

благодійну акцію "Перший портфелик". 

Цього року акція є особливою та дуже важливою. Адже маленьким 

українцям надзвичайно швидко довелося подорослішати, адже вони відчули 

реалії війни, яка триває в Україні. 

Багатьом родинам довелося покинути свої домівки і шукати 

безпечного прихистку, деякі родини залишилися без найнеобхідніших для 

життя речей, деякі — опинилися в складних життєвих обставинах, зумовлених 

війною. 
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"Разом ми повинні подбати про те, щоб кожна потребуюча дитина, яка 

цього року йде у перший клас, мала новеньке шкільне приладдя та з радістю 

розпочала своє навчання!" — йдеться25 у повідомленні благодійного фонду 

"Карітас Івано-Франківськ". 

У рамках акції підтримають родини першачків Івано-Франківського та 

Калуського районів. 

Укомплектовані необхідними канцтоварами портфелики можуть 

отримати діти місцевих жителів та внутрішніх переселенців, які відносяться 

до наступних соціально вразливих категорій: 

діти з інвалідністю, 

діти учасників бойових дій 

діти, батьки яких загинули під час війни, 

діти з вимушено переселених родин. 

Якщо у вашій родині є діти, які ідуть в перший клас і ви відноситеся до 

перелічених категорій, то реєструйтеся за посиланням26. 

Учасників акції "Перший портфелик" просять уважно ознайомитися з 

переліком необхідних документів для кожного категорії (документи 

перелічені в анкеті-заявці). 

Реєстрація триватиме з 18 липня по 7 серпня 2022 року. Про дату та час 

вручення портфеликів буде повідомлено додатково. 

Підтримати "Карітас Івано-Франківськ" можна перерахувавши кошти 

за такими реквізитами: 

картковий рахунок 5169 3305 2156 5058 ПРИВАТ БАНК 

розрахунковий рахунок UA 41 336677 0000026001052545085 ПРИВАТ 

БАНК 

розрахунковий рахунок UA 86 325365 000000 2600408809263 в АТ 

«Кредобанк» 

ЄДРПОУ 13652164 

Призначення платежу: благодійна пожертва для акції «Перший 

портфелик». 

 

*** 

20.07.2022 

ЗMI.ck.ua 

https://zmi.ck.ua/oblast/za-tijden-gromadi-cherkaschini-otrimali-ponad-

30-tonn-gumantarki.html 

За тиждень громади Черкащини отримали понад 30 тонн 

гуманітарки 

Гуманітарну допомогу продовжують розподіляти та відвантажувати 

громадам Черкащини.  

Про це повідомляє пресслужба Черкаської ОВА. 

                                                           
25 Див.: https://www.facebook.com/caritas.ivanofrankivsk/photos/a.1831452460473757/3281587305460258/   
26 Див.: https://docs.google.com/.../1FAIpQLSeREkJjXzjBVQ.../viewform   
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Так, за минулий тиждень 7 територіальних громад області отримали 31,4 

тонни вантажу. 

Зокрема, передали громадам, де проживають внутнішньо переміщені 

особи, 23,6 тонн продуктів харчування, близько 3,2 тонн засобів гігієни, 4,6 

тонн інших необхідних речей. 

Нагадаємо, що розподіл та формування гуманітарної допомоги для 

громад відбувається відповідно до отриманих заявок. 

 

*** 

20.07.2022 

Інформаційне онлайн-видання ВІКНА 

https://vikna.if.ua/news/category/all/2022/07/20/135246/view 

У Калуші вимушені переселенці прибрали площу перед центральною 

поштою 

Не вперше гості міста разом із активістами ГО "Чисті серця — 

Калуш" приходять на допомогу громаді. 

У червні-липні волонтери та вимушені переселенці разом прибирали у 

міському парку культури і відпочинку імені Івана Франка, фарбували лавки та 

огорожі обабіч доріг, облагороджували територію ботанічної пам'ятки 

природи місцевого значення в Україні "Височанські дуби". А днями 

прочистили від трави площу біля райвузла поштового зв'язку на проспекті Лесі 

Українки… 

Міська влада висловила вдячність всім, хто долучався, допомагав і 

всіляко підтримував громадську ініціативу: 

"Дуже відрадно, що наша громада надзвичайно багата волонтерами змін. 

А в ці складні часи, як ніколи, ми потребуємо їхньої участі. І ми з вдячністю 

відносимося до кожної справи, хай навіть маленької, але зробленої з користю 

для громади. 

Сьогодні мова про громадську організацію "Чисті серця — Калуш". 

Цю назву спільноти дуже різних людей, об’єднаних спільною ідеєю, 

сподіваємось, вже знає в нашій громаді майже кожен. На їхньому рахунку вже 

безліч добрих справ, а особливо за п’ять місяців війни. 

А залучення внутрішньо-переміщених людей до різноманітних 

суспільно-корисних акцій – взагалі унікальне, мабуть, явище. І це, скоріш за 

все, наслідок доброї комунікації "Чистих сердець", їхньої чесності та 

відкритості з людьми, які волею долі опинилися тут і потребували допомоги". 

 

*** 

20.07.2022 

Телеканал ВІТА 

https://vitatv.com.ua/oblast/mayzhe-95-tys-pereselentsiv-povernulysya-z 
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Майже 9,5 тис. переселенців повернулися з Вінниччини додому 

За попередню добу, 20 липня, у Вінницькій області транзитом розміщено 

69 осіб, з них 54 дитини. Біженці перемістилися з Донецької, Запорізької, 

Херсонської, Київської, Луганської, Миколаївської, Дніпропетровської, 

Одеської, Харківської областей. 

На постійному проживанні з 24 лютого перебуває 177 305 біженців, з 

них 1 337 - маломобільних та 56 802 дітей. Вільних місць для розміщення 

внутрішньо переміщених осіб - 1 222. 

Станом на 20 липня органами соціального захисту 186 657 особам видані 

довідки про взяття на облік як внутрішньо переміщених осіб, з них 9 453 

довідок скасовано, у зв’язку з поверненням на постійне місце проживання, - 

повідомляє Вінницька обласна військова адміністрація. 

Нагадаємо, у Вінницькому обласному перинатальному центрі від 

початку війни народилося 240 немовлят, батьками яких є переселенці. Про це 

повідомляє Департамент охорони здоров'я та реабілітації Вінницької 

обласної військової адміністрації. 

 

*** 

20.07.2022 

Сєвєродонецьк-online 

https://sd.ua/news/15556 

Безробітні переселенці можуть безкоштовно навчатися на IT-

фахівця 

Переселенці, які втратили роботу через бойові дії можуть взяти участь в 

програмі Уряду з навчання в сфері інтелектуальних технологій. Про це 

повідомили в Луганському обласному центрі зайнятості. 

Згідно постанови Кабінету міністрів України, стартує експеримент з 

організації грантових освітніх програм “Старт в IT”. Скористатися 

можливостями цієї програми можуть громадяни, які мають статус 

безробітних, внутрішньо переміщених осіб, перебувають у відпустках без 

збереження заробітної плати, з якими зупинено дію трудового договору, або 

перебувають у простої. 

Кандидат повинен мати професійно-технічну, передвищу або вищу 

освіту, не за спеціалізацією у сфері інформаційних технологій, без досвіду 

роботи в ІТ-індустрії. При цьому сукупний досвід роботи має бути не менше 

18 місяців. 

Зареєструватись до програми можна через додаток “Дія”… 

 

*** 

20.07.2022 

Сєвєродонецьк-online 
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https://sd.ua/news/15558 

Переселенцям з Луганщини надають безоплатну правову допомогу 

Переселенці з Луганської області можуть отримати безоплатну правову 

допомогу в Дніпрі. Про це повідомила Луганська ОВА. 

Відтепер ВПО можуть завітати до вільного креативного простору 

"Coworking Space", розташованого за адресою: м. Дніпро,                           вул. 

Воскресенська, 41, офіс 401. 

У Coworking Space можна отримати правову інформацію, консультації 

і роз’яснення з правових питань, допомогу у складенні заяв, скарг та інших 

документів правового характеру, допомогу в забезпеченні доступу до 

вторинної правової допомоги. 

Простір працює з понеділка по п’ятницю з 09.00 до 17.00. 

Також правові консультації можна отримати онлайн, звернувшись на 

електронну адресу управління з питань нормативно-правової роботи та 

децентралізації облдержадміністрації lawdeploda@ukr.net. 

 

*** 

20.07.2022 

Facebook 

Центр зайнятості Вільних людей 
https://www.facebook.com/czvl.staff/posts/pfbid035uoTZa7rYhEmYuhLyP4cVp5XU3wonZt8nQqwUpMPTmNVKa7DGL4FNruN

Pb1UXCbnl?__cft__[0]=AZVOk6nG8F7Ze3XIy6hHhMhyPEYdfpEAwvDtjbZDFzQnCvWcp5RHJPxkTJLAEoGHjRBcCDwy52t5jmFRSJtv6

4RyjUmth6s5XcO0678OJzQG2LkVd3nqZSkxTKheUwvGKUgssyzJCMmQiziSj-uwYQHshL5olUEclvQ7ygmX8F58Z8lxzop9EGRwOO-

XbHV7q9qv5PLOUvPTI5nJzHb0Ejf7sz3DXizHfx_Tgocizb50iQ&__tn__=%2CO%2CP-R 

Центр зайнятості Вільних людей сейчас в Ужгородський національний 

університет. 

23 ч. ·  

На базі Ужгородський національний університет відбулося 

обговорення на тему: "Можливості та виклики працевлаштування для 

жінок з числа внутрішньо переміщених осіб у Закарпатській області". Під 

час заходу Tetyana Buturlakina презентувала наш проєкт "Розширення 

можливостей працевлаштування для ВПО у Закарпатській та Львівській 

областях", розказала про можливості проєкту та його активності. Так, як 

питання безробіття жінок-ВПО у регіоні стоїть досить гостро, активності 

проєкту, зокрема кар`єрні та психологічні консультації, вебінари з 

працевлаштування, можуть допомогти жінкам адаптуватися до нового місця 

проживання та знайти себе на його ринку праці. 

Для реєстрації на активності проєкту заповнюйте анкету і ми з вами 

зконтактуємо: https://cutt.ly/vKMuavh 

Сподіваємося, що захід став гарним стартом для подальшої взаємодії та 

співпраці між організаціями, які підтримують ВПО. 

 

*** 
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21.07.2022 

Сєвєродонецьк-online 

https://sd.ua/news/15578 

Куди звертатись переселенцям, щоб зареєструвати пошкоджене та 

зруйноване житло 

В Луганській обласній військовий адміністрації надали детальну 

інформацію щодо реєстрації пошкодженого/зруйнованого майна. 

Власник пошкодженого/зруйнованого будинку або квартири може 

самостійно подати заяву через Дію (на сайті або у додатку). Якщо у вас не має 

можливості скористатися онлайн реєстрацією, заяву можна подати через 

ЦНАП або у нотаріуса. 

Подати заяву можна незалежно від того де ви перебуваєте. Це стосується 

як фізичних, так і юридичних осіб. Органи місцевого самоврядування 

створюють спеціальні комісії для огляду пошкодженого майна. Після 

перевірки об’єкта Комісія складає акт обстеження будинку/квартири. 

В разі значних пошкоджень органи місцевого самоврядування 

залучають експертів та складають звіт щодо можливості подальшої 

експлуатації будівлі. Комісія інформує власника об’єкта про дату та час 

перевірки. Заява та висновок комісії по кожному окремому об’єкту будуть 

вноситись до Реєстру пошкодженого та знищеного майна. 

Якщо комісія вже сформувала акт по пошкодженому майну, це ні в 

якому разі не виключає необхідності подання заяви через Дію або ЦНАП, 

оскільки саме ця заява буде підставою для компенсації. Якщо ви вже подали 

заяву про пошкодження майна в Дії, його не треба дублювати в ЦНАПі або у 

нотаріуса. 
Звертаємо увагу, що подання заяви про злочин до ЄРДР (фіксується 

поліцією), щодо пошкодження майна – це окрема процедура. Відсутність такої 

заяви не буде підставою для невиплат. Але громадяни України можуть 

скористатися своїм правом та звернутися до правоохоронних органів з заявою 

про злочин у зв'язку з заподіянням шкоди через збройну агресію російської 

федерації. 

Якщо ви маєте можливість і вирішили відновити пошкоджене житло 

самостійно для того щоб отримати в подальшому компенсацію за нанесені 

збитки і не хочете очікувати приїзду державної комісії для обстеження, можете 

замовити обстеження пошкоджень приватною компанією, але при цьому 

кошти за проведення обстеження компенсуватися не будуть, а складений акт 

переданий в органи місцевого самоврядування буде компенсований державою 

відповідно до закону який буде прийнято. 

Для проведення самостійного обстеження об’єкта, необхідно надати 

письмове повідомлення про початок робіт органам місцевого самоврядування 

або військовій адміністрації, а після закінчення обстеження надати копію звіту 

про обстеження. 
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Порядок отримання компенсації буде визначено окремим законом. Як 

тільки його ухвалять і буде визначено механізм виплат – громадян 

проінформують окремо. 

Внаслідок збройної агресії російської федерації проти України значних 

пошкоджень та руйнувань зазнав, на жаль, і житловий фонд області. Так, за 

оперативною інформацією на цей час частково пошкоджено 3558 об’єктів 

житлового фонду, зруйновано – 1136… 

 

*** 

21.07.2022 

МЕДІА-ХАБ "ТВОЄ МІСТО" 

https://tvoemisto.tv/news/na_lvivshchyni_blagodiynyky_zbuduyut_misto_v

_misti_dlya_pereselentsiv_vartistyu_10_milyoniv_dolariv_135029.html 

НА ЛЬВІВЩИНІ БЛАГОДІЙНИКИ ЗА 10 МЛН ДОЛАРІВ 

ПЛАНУЮТЬ ЗБУДУВАТИ ДЛЯ ПЕРЕСЕЛЕНЦІВ «МІСТО В МІСТІ» 

Містечко для 1000 переселенців зведуть у Дрогобичі. 

Юлія Осим 

Благодійний фонд «Hope UA» спільно з низкою інших благодійних 

організацій мають намір збудувати містечко «Січ» для поселення 1000 

внутрішньо переміщених людей. Наразі опрацьовують пропозиції трьох 

земельних ділянок, найпріоритетніша – у Дрогобичі на Львівщині, площею 1,2 

га. Про це у коментарі Tvoemisto.tv повідомив співзасновник фонду 

Володимир Беньо. 

Проєкт соціального будівництва реалізовуватимуть за принципом 

«місто в місті» – це будуть чотири-, п’яти-, шестиповерхові будинки з 

мансардами, які розташовуватимуться безпосередньо біля місцевої 

інфраструктури у населеному пункті. 

«Наразі у партнерстві з низкою інших фондів залучили близько              3 

мільйонів доларів, які можуть бути використані для початку будівництва. 

Проте, поки не буде всієї суми у розмірі 10 мільйонів доларів, повного старту 

не відбудеться. Нам зараз важливо залучити повністю кошти для 

фінансування. Знаємо, що є фонди, які мають частини сум для такого 

будівництва. Загалом наша мета зараз – знайти ті фонди, які мають гроші та 

готові вкластися у проєкт», – каже він. 

Із його слів, будівництво планують розпочати ще цього року, аби 

наступного люди вже могли поселитися у будинки. Проєкт капітального 

будівництва таких містечок планують масштабувати. Він передбачає зведення 

одночасно з житлом і адмінбудівель для облаштування дитячих садків, 

коворкінгів, кафе, амбулаторій сімейної медицини тощо. Щодо черговості 

отримання житла – у пріоритеті ті, хто втратили власні домівки, рідних, 

зокрема йдеться про вагітних жінок, вдів, людей похилого віку, сім’ї воїнів. 

Стовосно цього співпрацюватимуть з місцевою громадою та обласною 

військовою адміністрацією. 
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Співзасновник БФ «Hope UA» зазначив, що у разі повного фінансування 

проєкту від фондів-партнерів для переселенців житло буде безкоштовним. 

Також можливий варіант, що частину житла продадуть, а решту – передадуть 

у власність безкоштовно. 

Нагадаємо, що у Львові відкрили Центр матері та дитини «Незламні 

матусі» у мікрорайоні Тракту Глинянського, де проживатимуть породіллі та 

вагітні переселенки, які переїхали з зони бойових дій. Загалом там зможуть 

мешкати понад 100 людей. Окрім цього, під житло для переселенців 

переоблаштовують народний дім у селі Великі Грибовичі. 

 

*** 

22.07.2022 

Facebook 

Данська рада у справах біженців / DRC 

 

 
https://www.facebook.com/DRCinUA/posts/pfbid02LLMSBhZryFMeDj7qQrpdpqVtSvf2o9b5fKV5BiMS9ya7sRKMcKZdFjQxFqW

ygCzzl?__cft__[0]=AZVebW_frSnNe41mGf1OuxEZ2fkZD9Pg-

fYAVbPx3atIdKUyXO2K69ZHi7ncu4t2_FyN5bgKdGvXJSr2wfzONbFU06JaDukfPZzIgpPyqT0MeKjm3f48t5edvmWa4QgG6F4evvW_3nqC

UAYr9Z4KwqzO3DFCz3F_zYuX7-G7RyzNR1_x_MB3sWY5fGCndZOo0Y9FeKY4qiHzihz4Z0FdkUJA&__tn__=%2CO%2CP-R 

▶ Громадська організація РУХ "ЧИСТІ СЕРЦЯ" допомагає 

продуктами нужденним у Миколаєві, Миколаївській та Херсонській областях. 

DRC підтримала роботу закладу завдяки фінансуванню від урядів Швейцарії 

та Великої Британії. 

◽️ «Ця допомога вкрай потрібна. До нас звертаються, наприклад, 

внутрішньо переміщені особи, які не можуть отримати виплати з різних 

причин. Також це ті, хто зараз без роботи, чи люди з інвалідністю», — 

розповідає Анастасія, керівник організації. 

Гранту вистачило на 550 пакунків вагою майже 20 кілограм ◽️ У них 

продукти і товари з довгим терміном придатності: крупи, консерви, олія, 

цукор, сіль тощо. 

«Рух Чисті серця» також доставляє продукти у населені пункти, які 

знаходяться дуже близько до зон бойових дій. Гуманітарна ситуація там 

критична, проте дехто з жителів залишається, тому що не хоче покидати 

тварин або мають родичів, які не можуть пересуватись. 

◽️ «Зазвичай ми доставляємо продукти сім’ям, тому загалом змогли 

допомогти близько 2000 людей», — розповідає Анастасія. 

… 

 

*** 

22.07.2022 

Вінниця.info 
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https://www.vinnitsa.info/news/u-vinnytsi-vidremontuyut-kukhni-

sanvuzly-ta-kimnaty-v-hurtozhytku-de-nyni-zhyvut-pereselentsi.html 

У Вінниці відремонтують кухні, санвузли та кімнати в гуртожитку, 

де нині живуть переселенці 

У Вінниці взялися за ремонт гуртожитку, в якому зараз проживають 

переселенці. Йдеться саме про ремонт 12 кімнат, санвузлів та дві кухні. 

Планують провести також інтернет, а для кожної кімнати куплять нові ліжка, 

тумбочки та шафи. 

Про це повідомив заступник Вінницького міського голови Андрій 

Очеретний27. 

«Вже почалися будівельні роботи в гуртожитку, де зараз проживають 

внутрішньо переміщені особи. Поліпшення умов проживання для людей, які 

тікали від рашистських обстрілів у Вінницю стало можливим завдяки 

співпраці вінницької міської влади з проєктом «Інтегрований розвиток міст 

в Україні ІІ», керівнику Еріку Швайкгардту та команді GIZ в Україні. 

Ремонт здійснюємо за рахунок грантових коштів від Deutsche 

Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit (GIZ) в сумі 120 тисяч євро. 

Йдеться про ремонт 12 кімнат , санвузлів та кухні на верхньому, дев’ятому 

поверсі. Сюди входить заміна вікон, дверей, підлоги, внутрішнє опоряження 

стін та проведення мережі Інтернет. Для кожної кімнати придбаємо меблі - 

нові ліжка, тумбочки, шафи тощо. Крім того, будівельники відремонтують 

покрівлю будинку», – йдеться у повідомленні. 

Наразі в гуртожитку проживають 160 вимушених переселенців. На 

період виконання робіт мешканці гуртожитку переселяться на нижчі поверхи. 

Там забезпечене безперебійне електро- та водопостачання. 

 

Міжнародні та вітчизняні державні чи недержавні 

организації 
 

20.07.2022 

IOM Ukraine 

https://ukraine.iom.int/uk/news/biznes-pid-chas-viyny-relokovani-

pidpryyemstva-diznavalysya-retsepty-uspikhu-na-forumi-mom 

Бізнес під час війни: релоковані підприємства дізнавалися рецепти 

успіху на форумі МОМ 

П’ятдесят представників мікро-, малого і середнього бізнесу стали 

учасниками форуму Go-Adapt, організованого Міжнародною організацією з 

міграції (МОМ) в Україні. Його мета — підтримати релоковані бізнеси та 

допомогти у їх відновленні. Бізнес-форум передбачав восьмигодинний 

                                                           
27 Див.:  
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid02JpL4D7cQs4iMSf2tUn4RmJxRbQmAGaNk4gJGEwcG
moBbZGstZQM5ZazE57CzQcJal&id=100010336927527  
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теоретичний і практичний тренінг, де учасники обговорювали з експертами та 

однодумцями виклики та нові бізнес-моделі в умовах війни. 

Захід пройшов у Закарпатській області, поблизу Ужгорода. Сьогодні на 

територію області переїхали 305 підприємств з різних куточків країни, що 

становить майже 50% від усіх релокованих по Україні. Бізнес-форум 

організовано у партнерстві з Центром підтримки підприємців Дія.Бізнес в 

Ужгороді. Захід відбувся в рамках проекту МОМ «Розвиток МСП: 

економічна інтеграція внутрішньо переміщених осіб та відновлення 

бізнесу». Цей проект, що фінансується Федеральним міністерством 

економічного співробітництва та розвитку Німеччини (BMZ) через 

Німецький банк розвитку (KfW), спрямований на підтримку економічного 

відновлення під час та після війни шляхом надання фінансування та технічної 

підтримки постраждалим підприємствам. 

«Через повномасштабну війну загальні прямі збитки малого та 

середнього бізнесу оцінюються у 85 мільярдів доларів. Наразі лише 6% 

підприємств адаптувалися до нових умов і змогли побудувати стратегію та 

бізнес-план. Завдяки цьому проекту МОМ підтримує бізнес у 16 регіонах 

України. Подібні форуми є платформою для нетворкінгу, пошуку партнерів і 

налагодження зв’язків з владою в регіонах», – зазначив Станіслав 

Підперигора, менеджер проєкту «Розвиток МСП» Представництва МОМ 

в Україні. 

«Ми провели дві теоретичні лекції та практичний тренінг, де підприємці 

мали змогу проаналізувати свій бізнес та спланувати його подальший розвиток 

у воєнний час. Крім тих підприємств, які вже переїхали в Закарпатську 

область, цей захід спрямований і на ті бізнеси, які тільки планують це 

зробити», – пояснила Леся Кайнер, керівниця центру підтримки 

підприємців Дія.Бізнес в Ужгороді. 

В рамках практикуму релоковані підприємці створили план конкретних 

маркетингових цілей, обговорили можливі варіанти франшизи, підібрали 

актуальну для себе фінансову модель, пройшли тренінг з продажів та 

дізналися, як вийти на закордонний ринок. 

«Бізнес-форум Go-Adapt став чудовим місцем для нетворкінгу. Люди з 

різних сегментів економіки та бізнес ніш спілкувалися та знаходили точки 

перетину. Наприклад, виробник кондитерських виробів та я домовились, що 

моя компанія може консультувати щодо дієтичної лінії. Дуже вдячний всім 

організаторам!» — ділиться враженнями харків’янин Олексій Калмиков, 

власник бізнесу у медичній сфері. 

Приділяючи особливу увагу підприємствам, які переїхали з найбільш 

постраждалих регіонів України, МОМ також прагне підтримувати бізнеси, 

які виробляють критично важливі товари та послуги, закривають потреби в 

логістиці та транспортуванні, впроваджують соціальні ініціативи, а також ті, 

що роблять внесок у екологічне відновлення та етичне ведення бізнесу. 

 

*** 
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21.07.2022 

IOM Ukraine 

https://ukraine.iom.int/uk/news/mom-ta-humanitarnyy-fond-dlya-

ukrayiny-dopomahayut-likarnyam-u-rehionakh-z-velykoyu-kilkistyu-

peremishchenykh-osib 

МОМ та Гуманітарний Фонд для України допомагають лікарням у 

регіонах з великою кількістю переміщених осіб 

Міжнародна організація з міграції (МОМ) посилює реагування на 

кризову ситуацію в Україні, надаючи життєво необхідні медичні засоби 

закладам охорони здоров’я як у постраждалих від війни районах, так і в 

регіонах, що прихистили велику кількість внутрішньо переміщених осіб 

(ВПО).  

У партнерстві з неурядовою організацією «Комітет медичної 

допомоги Закарпаття» МОМ доправила понад пів тонни медикаментів та 

витратних матеріалів до центральної лікарні Косова, розташованого у гірській 

місцевості Івано-Франківщини. Ця допомога, що фінансується Гуманітарним 

фондом для України (Ukraine Humanitarian Fund), включала препарати, які 

найчастіше призначають хворим, зокрема антибіотики, швидкі знеболювальні 

та засоби для лікування найбільш поширених захворювань. 

Косівська центральна районна лікарня першою отримала цю допомогу, 

яку також буде надано ще чотирьом медичним закладам у Дніпропетровській, 

Житомирській та Чернігівській областях. 

Відколи у лютому почалася повномасштабна війна, лікарня в Косові 

забезпечила амбулаторне лікування понад 3 600 внутрішньо переміщених 

осіб, які знайшли тимчасовий прихисток у громаді. Також заклад влаштував 

на роботу трьох лікарів, які були змушені покинути власні домівки у 

найбільш постраждалих районах, зокрема на Харківщині та у передмістях 

Києва. Також у тутешньому пологовому відділені за останні п’ять місяців 

народилися 19 дітей, чиї батьки зазнали переміщення. 

«З приїздом ВПО нам довелося задіяти всі можливі ресурси, аби 

надавати послуги більшість кількості пацієнтів. Надана допомога забезпечує 

наші потреби у медикаментах та інших засобах терміном до двох місяців. 

Оскільки може розпочатися нова хвиля COVID-19, краще бути готовими 

заздалегідь, особливо з огляду на суттєве зростання кількості наших 

пацієнтів», — зазначив директор лікарні Дмитро Микитюк. 

Окрім консультацій та лікування у закладі, лікарня також опікується 

кількома центрами колективного проживання ВПО на території громади, 

яка налічує понад 40 населених пунктів. 

«Війна вплинула на систему охорони здоров’я в Україні, спричинивши 

зростання потреб у багатьох громадах. Поповнюючи медичні запаси закладів 

первинної медичної допомоги, ми запобігаємо дефіциту, з яким ці заклади 

можуть зіткнутися в умовах масштабного переміщення в Україні», — сказала 

Тетяна Гойдаш, медична координаторка «Комітету з питань медичної 

допомоги Закарпаття». 



123 
 

У межах проєкту МОМ також прагне забезпечити безперервний догляд 

для осіб з інвалідністю, пацієнтів з неінфекційними захворюваннями, людей, 

що живуть з ВІЛ, та хворих на туберкульоз під час війни. 

 

*** 

 

16.07.2022 (матеріал не увійшов до попереднього випуску) 

Громадський Простір 

https://www.prostir.ua/?news=pereselentsi-u-lvivskij-ta-zakarpatskij-

oblastyah-mozhut-otrymaty-bezoplatni-posluhy-z-pratsevlashtuvannya-ta-

psyholohichnoho-suprovodu  

Переселенці у Львівській та Закарпатській областях можуть 

отримати безоплатні послуги з працевлаштування та психологічного 

супроводу 

Протягом наступних шести місяців ГО “Центр зайнятості Вільних 

людей” (ЦЗВЛ)28 буде виконавцем проєкту “Розширення можливостей для 

працевлаштування ВПО у Львівській та Закарпатській областях”. Він 

створить нові можливості працевлаштування для людей, які вимушено 

евакуювалися на захід України, і тепер шукають роботу у Львівській та 

Закарпатській областях.  

Серед активностей, якими можуть скористатися внутрішньо 

переміщені особи безпосередньо у регіоні свого проживання:   

індивідуальні та групові консультації за вузькими темами щодо 

кар`єрного розвитку;  

індивідуальні та групові психологічні консультації;   

вебінари, спрямовані на вдосконалення навичок пошуку роботи та 

підвищення впевненості у собі.  

Зареєструватись на безкоштовні психологічні та кар’єрні консультації: 

https://cutt.ly/vKMuavh   

Під час консультацій переселенці зможуть:  

пропрацювати індивідуальний психологічний, або кар’єрний запит;  

дізнатися, де шукати та як знайти роботу за спеціальністю у регіоні 

проживання;  

дізнатися про особливості ринку праці регіону, в якому перебуваєте, 

його актуальні вакансії, а також про вимоги роботодавців;  

отримати інструменти для ефективного пошуку роботи;  

зрозуміти свої сильні сторони, як їх правильно прописати в резюме та 

презентувати роботодавцю;  

дізнатися про можливості перекваліфікації та актуальні сфери.  

                                                           
28 Див.:   https://www.facebook.com/czvl.staff 

https://www.prostir.ua/?news=pereselentsi-u-lvivskij-ta-zakarpatskij-oblastyah-mozhut-otrymaty-bezoplatni-posluhy-z-pratsevlashtuvannya-ta-psyholohichnoho-suprovodu
https://www.prostir.ua/?news=pereselentsi-u-lvivskij-ta-zakarpatskij-oblastyah-mozhut-otrymaty-bezoplatni-posluhy-z-pratsevlashtuvannya-ta-psyholohichnoho-suprovodu
https://www.prostir.ua/?news=pereselentsi-u-lvivskij-ta-zakarpatskij-oblastyah-mozhut-otrymaty-bezoplatni-posluhy-z-pratsevlashtuvannya-ta-psyholohichnoho-suprovodu
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Ми, команда ГО ЦЗВЛ, ще з 2014 року підтримуємо та допомагаємо 

українцям, які через війну змушені були залишити свої домівки й переїхати 

в нові регіони, в пошуку роботи, навчання та перекваліфікації.  

За цей час ми надали понад 30 000 кар’єрних та психологічних 

консультацій, понад 8500 українців пройшли наші програми навчання та 

розвитку, ми сприяли запуску понад 500 стартапів серед переселенців.  

Запрошуємо скористатись такою можливістю та розпочати свою кар’єру 

на новому місці.   

Стежити за актуальною інформацією та активностями проєкту можна на 

офіційній сторінці ГО ЦЗВЛ у фейсбуку: 

 https://www.facebook.com/czvl.staff   

Для довідок  

За детальною інформацією щодо проєкту звертайтеся до 

комунікаційного відділу  ГО “Центр зайнятості Вільних людей”.  

czsl.staff@gmail.com 

 

*** 

19.07.2022  

Благодійний фонд «Стабілізейшен Суппорт Сервісез» 

https://sss-ua.org/news/spilnyj-proyekt-z-uvkb-oon-shho-my-vzhe-zrobyly/ 

Спільний проєкт з УВКБ ООН: що ми вже зробили 

Робота над новим проєктом підтримки системи соціального захисту 

населення у розпалі. Ми впроваджуємо його разом з Aгентством ООН у 

справах біженців в Україні, щоб пришвидшити реєстрацію ВПО в різних 

регіонах. 

Розповідаємо, що вже зробила наша команда на цей момент: 

Ми провели детальну оцінку потреб кожного департаменту для 

розширення технічних можливостей реєстрації ВПО. Зараз маємо 

деталізовану інформацію по кожній громаді, що бере участь у проєкті, та 

готуємо для них набори технічної допомоги. 

Аналізуємо процедуру реєстрації ВПО у відібраних громадах. Протягом 

наступних чотирьох місяців регіональні команди проведуть семінари з питань 

реєстрації та захисту ВПО для установ місцевого рівня. Перші заходи на тему 

«Призначення допомоги на проживання для ВПО» відбудуться вже цього 

тижня. 

Ми надаємо індивідуальні консультації щодо процесу реєстрації, 

соціальних пслуг та захисту прав ВПО. Щоб мати більше інформації, 

розробили зручну форму для запитів на допомогу. Наші регінальні команди 

збирають і аналізують усі заявки, що нам надходять. 

 Ось що каже про проєкт Карен Вайтінг, заступниця Голови 

представництва УВКБ ООН: «Зважаючи на усі виклики, які постали перед 

Україною, УВКБ ООН в Україні прагне посилити технічну спроможність 

системи соціального захисту України реєструвати внутрішньо переміщених 
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осіб. Важливо, що спільно з партнерами ми не обмежуємося наданням 

технічної допомоги. Навчання для працівників органів соціального захисту та 

інформаційна кампанія серед внутрішньо переміщених осіб, з нашої точки 

зору, призведуть до посилення захисту переміщених осіб, сприятимуть 

виявленню їхніх потреб та покращать доступ до допомоги». 

 

 

*** 

19.07.2022  

Громадський Простір 

https://www.prostir.ua/?news=zavershujetsya-prohrama-pidtrymky-

hromadskyh-aktyvistivvpo-v-ramkah-projektu-eu4csos-emergency-actions 

Завершується програма підтримки громадських активістів/ВПО в 

рамках проєкту EU4CSOs Emergency Actions 

Програма впроваджувалась заради підтримки громадських активістів, 

які вимушені були змінити місце проживання в Україні внаслідок війни. 

Лише у перший тиждень після оголошення про програму підтримки 

громадських активістів/ВПО, БО «Мережа 100 відсотків життя Рівне» 

отримала дужу велику кількість заявок, покриття більшості з яких, вичерпає 

бюджет програми підтримки громадських активістів/ВПО в рамках проєкту 

EU4CSOs Emergency Actions29. Тому організатори вимушені зупинити 

прийом заявок на отримання допомоги. 

Заявки, що будуть надіслані протягом сьогоднішнього дня (19.07.2022 

до 23:59) будуть розглянуті. 

Наразі конкурсна комісія працює над підбиттям підсумків та невдовзі 

оголосить результати на сторінці проєкту у Фейсбук. 

З повагою, команда проєкту EU4CSOs Emergency Actions. 

Програма підтримки громадських активістів/ВПО проходить у 

рамках проєкту EU4CSOs Emergency Actions, що реалізується БО «Мережа 

100 відсотків життя Рівне» за фінансової підтримки Європейського Союзу. 

#StandWithUkraine #ПрямуємоРазом #EU4CSOsEmergencyActions 

 

 

 

 

*** 

20.07.2022  

Громадський Простір 

                                                           
29 Див.:  https://www.prostir.ua/?grants=pryjom-zayavok-na-uchast-u-prohrami-pidtrymky-hromadskyh-
aktyvistivvpo  
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https://www.prostir.ua/?news=na-dnipropetrovschyni-vymusheni-

pereselentsi-otrymuyut-humanitarnu-dopomohu 

На Дніпропетровщині вимушені переселенці отримують 

гуманітарну допомогу 

У червні та липні волонтери ГО «Фонд підтримки демократичних 

ініціатив Придніпров’я» розповсюджували гуманітарну допомогу для ВПО, 

що постраждали від війни. Це були продуктові та гігієнічні набори для потреб 

громадян, що перебувають у Павлограді та Дніпрі. 

Нині допомогу вже отримали більше 400 осіб. Це в переважній 

більшості люди з інвалідністю, самотні літні люди, мами, які виховують двох 

та більше дітей. Люди, які отримують допомогу, дуже вдячні та кажуть, що 

така підтримка вкрай важлива сьогодні. 

Також, хочемо нагадати що у червні за ініціативи ГО «Фонд підтримки 

демократичних ініціатив Придніпров’я» розпочала роботу гаряча лінія “На 

межі”. Спеціалістами ГО надається допомога для ВПО з таких питань, але 

не обмежуються цим переліком: 

консультаційна допомога – пошук житла, контакти соціальних служб, 

допомога в евакуації та перетині кордону; 

консультації юриста. 

А також оперативне інформування громадян за такими напрямками: 

актуальна ситуація на лінії зіткнення (робота транспортних коридорів, 

перебіг бойових дій, зв’язок, шляхи виїзду тощо); 

гуманітарна, медична допомога 

робота органів влади, громадських об’єднань, волонтерських пунктів; 

робота нових програм підтримки ВПО та мешканців непідконтрольної 

території; 

Спеціалісти ГО надають по Skype, Viber, Facebook і за телефонами 

гарячої лінії: 

+380961552726 

Проект здійснюється за підтримки Міжнародного фонду 

«Відродження» та CARE Deutschland в рамках Грантової гуманітарної 

програми «Гуманітарна солідарність». 

 

*** 

20.07.2022  

Благодійний фонд «Стабілізейшен Суппорт Сервісез» 

https://sss-ua.org/nashi-proekty/v-chernivczyah-stvoryly-pershu-z-24-

lyutogo-radu-vpo/ 

В Чернівцях створили першу з 24 лютого Раду ВПО 

За сприяння нашого фонду в Чернівцях було створено першу з початку 

повномасштабної війни координаційну Раду ВПО! Вона діятиме при 

виконавчому комітеті міської ради. 

Чому це важливо і які функції виконуватиме цей орган? 
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Сьогодні лише в Чернівецькій області зареєстровано понад 60 тисяч 

переселенців. Ми не вважаємо, що ці люди — лише суб’єкти допомоги: вони 

повинні впливати на місцеві політики і брати активну участь в житті 

приймаючої громади, в першу чергу, щоб захищати власні права і свободи. 

Ради ВПО є інструментами для реалізації таких прав.  

Отже, Чернівці стали першим українським містом, де було 

зареєстровано раду ВПО після 24 лютого 2022 року. До її складу увійшов 

юрист проєкту «Єднання заради дії» з команди нашого фонду. На першому 

засіданні, яке відбулось 15 липня, були присутні Юрій Лесюк, заступник 

міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради; 

представники департаменту соціальної політики міської ради і 

представники благодійних фондів: «Стабілізейшен Суппорт Сервісез», 

«Право на захист», «КримSOS» та інших. Положення про діяльність ради 

ВПО розробили юристи_ки нашої організації.  

«На засіданні зокрема піднімалося болюче питання розселення місць 

компактного поселення. Проте тепер ми можемо впливати на подібні 

рішення місцевої ради і захищати інтереси ВПО. Також наша організація 

планує увійти до складу робочих груп, що будуть лобіювати права 

переселенців на освіту і медичну допомогу на рівні з місцевими мешканцями», 

— пояснює Артем Мусієнко, юрист БФ «ССС» і член ради ВПО в 

Чернівцях. 

Крім того, було запропоновано створити експериментальну процедуру: 

представники міжнародних та громадських організацій будуть чергувати у 

ЦНАПІ, де надаються послуги з реєстрації ВПО. Так ми та наші партнери 

зможемо оперативно допомагати переселенцям і бути в курсі їхніх потреб. 

Ми продовжуємо працювати над створенням рад ВПО і в інших 

українських містах, що активно приймають у себе внутрішньо переміщених 

осіб. Цей проєкт є одним із найпріоритетніших у діяльності БФ «ССС». 

Дякуємо нашим партнерам — Управлінню Верховного комісара ООН у 

справах біженців та БФ «Право на захист». 

Хочете посприяти створенню ради ВПО у вашому регіоні? Пишіть нам 

на info@radnyk.org. 

— 

Ця діяльність стала можливою в рамках програми «Єднання заради 

дії», що впроваджується IREX in Ukraine разом з Благодійною організацією 

«Благодійний фонд «Стабілізейшен суппорт сервісез» та за підтримки 

Державного департаменту США. 

 

*** 

20.07.2022  

Громадський Простір 

https://www.prostir.ua/?news=servis-dopomohy-mykolajiv-otrymav-it-

obladnannya-dlya-miskoho-kol-tsentru 
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Сервіс допомоги: Миколаїв отримав ІТ-обладнання для міського кол-

центру 

Миколаїв отримав партію сучасного ІТ-обладнання для технічного 

переоснащення міського кол-центру, який щоденно обробляє понад 3500 

заявок про допомогу та аварійні ситуації від мешканців міста. 

Техніку придбали за підтримки міжнародних партнерів. 

«Для допомоги мешканцям та вимушеним переселенцям у місті працює 

кол-центр, який обробляє близько 3500 заявок щодня. Запити про допомогу 

надходять також і від жителів Миколаївщини. Для того щоб збільшити 

кількість опрацьованих звернень, наша команда технічно оновлює сервіс 

допомоги миколаївцям. Це може вдвічі збільшити ефективність роботи 

міських служб. І ми продовжуємо над цим працювати», – каже Анна Ганжул, 

координаторка проекту. 

Мережеве устаткування, пристрої безперебійного живлення, професійна 

гарнітура та інші необхідні девайси для зв’язку через IP-телефонію для роботи 

10 операторів будуть передані міській службі з обробки звернень громадян. 

Окрім запитів про допомогу служба опрацьовує звернення щодо усунення 

аварійних ситуацій та скарги від громадян. 

«Аварійні вимкнення та робочий процес 24/7 стали доброю перевіркою 

для обладнання відділу обробки звернень громадян. Дякуємо міжнародним 

партнерам за допомогу, що надали все необхідне. Це дозволить нам 

повноцінно виконувати свої функціональні обов’язки та бути корисними 

мешканцям Миколаєва», – зазначає Олена Булавка, начальник відділу 

обробки звернень громадян «Колцентр 1588» Департаменту ЖКГ 

Миколаївської міської ради. 

Ініціативу реалізує Ресурсний центр громадських ініціатив у 

партнерстві з Агенцією розвитку Миколаєва. 

В рамках проекту також запланований запуск чат-боту в Viber та 

Telegram, який допомагатиме містянам та гостям міста усунути аварійну 

ситуацію чи вирішити іншу проблему. Новий інструмент також підкаже, де 

знайти актуальну інформацію про гуманітарну та медичну допомогу, питну 

воду, евакуацію або розташування бомбосховищ. 

 

*** 

20.07.2022 

Ресурсний центр ГУРТ 

https://gurt.org.ua/news/informator/79523/  

На Дніпропетровщині вимушені переселенці отримують 

гуманітарну допомогу 

У червні та липні волонтери ГО «Фонд підтримки демократичних 

ініціатив Придніпров’я» розповсюджували гуманітарну допомогу для ВПО, 

що постраждали від війни. Це були продуктові та гігієнічні набори для потреб 

громадян, що перебувають у Павлограді та Дніпрі. 

https://gurt.org.ua/news/informator/79523/
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Нині допомогу вже отримали більше 400 осіб. Це в переважній 

більшості люди з інвалідністю, самотні літні люди, мами, які виховують двох 

та більше дітей. Люди, які отримують допомогу, дуже вдячні та кажуть, що 

така підтримка вкрай важлива сьогодні. 

Також, хочемо нагадати що у червні за ініціативи ГО «Фонд підтримки 

демократичних ініціатив Придніпров’я» розпочала роботу гаряча лінія “На 

межі”. Спеціалістами ГО надається допомога для ВПО з таких питань, але 

не обмежуються цим переліком: 

- консультаційна допомога – пошук житла, контакти соціальних служб, 

допомога в евакуації та перетині кордону; 

- консультації юриста. 

А також оперативне інформування громадян за такими напрямками: 

- актуальна ситуація на лінії зіткнення (робота транспортних коридорів, 

перебіг бойових дій, зв’язок, шляхи виїзду тощо); 

- гуманітарна, медична допомога 

- робота органів влади, громадських об’єднань, волонтерських пунктів; 

-робота нових програм підтримки ВПО та мешканців непідконтрольної 

території; 

Спеціалісти ГО надають по Skype, Viber, Facebook і за телефонами 

гарячої лінії:   +380961552726 

«Проект здійснюється за підтримки Міжнародного фонду 

«Відродження» та CARE Deutschland в рамках Грантової гуманітарної 

програми «Гуманітарна солідарність» 

Контакти 

+380961552726 

  гуманітарна  допомога  

20.07.2022    Андрій Фролов 

 

*** 

20.07.2022  

Громадський Простір 

https://www.prostir.ua/?news=konsultatsiji-z-pytan-poshuku-zhytla-ta-

roboty-dlya-vymushenyh-pereselentsiv-z-hersonskoji-oblasti-v-mykolajevi 

Консультації з питань пошуку житла та роботи для вимушених 

переселенців з Херсонської області в Миколаєві 

Громадська організація “ХЕРСОНСЬКИЙ ЦЕНТР ПРАВ ЛЮДИНИ” 
в рамках роботи консультаційної гарячої лінії “На захисті ВПО 24/7” для 

вимушених переселенців з Херсонської області надає допомогу в пошуку 

тимчасового житла для вимушених переселенців з Херсонської області та 

пошуку роботи у Миколаївській області. 

Експерти проєкту надають консультації з питань пошуку роботи, 

оформлення резюме, готують щотижневу розсилку актуальних вакансій для 

ВПО, які звертались до ГО за допомогою. 
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Нагадаємо, що громадська організація “ХЕРСОНСЬКИЙ ЦЕНТР 

ПРАВ ЛЮДИНИ” запустила роботу консультаційної гарячої лінії “На 

захисті ВПО 24/7” для вимушених переселенців з Херсонської області. 

Мета – захистити права та надати екстрену гуманітарну допомогу в умовах 

військових дій. 

Напрями консультацій: 

соціальні питання – контакти органів влади, оформлення соціальної 

допомоги, правила перетину кордону та поновлення документів; 

гуманітарна допомога – точки розповсюдження, збір запитів від 

населення; 

Консультації будуть проходити онлайн по Skype, Zoom, Viber і за 

телефонами гарячої лінії. 

Отримати допомогу та консультації спеціалістів центру можна за 

телефоном гарячої лінії та онлайн на сторінці організації: 

+380 73 671 32 94 

https://www.facebook.com/khhrcngo 

Проект здійснюється за підтримки Міжнародного фонду 

«Відродження» та CARE Deutschland в рамках Грантової гуманітарної 

програми «Гуманітарна солідарність». 

 

                                                      *** 

20.07.2022 

Благодійний фонд «Право на захист» 

https://r2p.org.ua/dopomagayemo-pereselenczyam-na-lvivshhyni/ 

Допомагаємо переселенцям у Трускавецькій громаді 

Цього разу монітори Львівського регіонального офісу БФ “Право на 

захист” завітали до Трускавця та зустрілись із заступником міського голови 

Олександром Ткаченком, аби обговорити умови співпраці та надання 

допомоги вимушеним переселенцям, які залишаються у місті. 

Під час візиту відвідали 3 найбільші МКП міста, де проживає понад 400 

переселенців з усієї України. Це прихистки “Джерельний”, “Карпатські луки” 

та “Джерело”.  

Завдяки співпраці в межах проєкту HelpAge International  вдалося 

надати прихисткам продуктові набори для тих родин, що потребують цього 

найбільше – це люди похилого віку, особи з інвалідністю, багатодітні родини. 

Запас продуктів (майже 38 кг!) у кожному боксі розрахований задовольнити 

харчові потреби людини на два місяці. 

Трускавецька громада отримала вже 500 таких продуктових наборів для 

ВПО від Благодійного фонду “Право на захист”. Також наші спеціалісти 

надали юридичні консультації людям щодо виїзду за кордон, отримання 

соціальних виплат та довідки ВПО, поновлення документів тощо. 

 

*** 
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20.07.2022  

Громадський Простір 

https://www.prostir.ua/?news=yakoji-dopomohy-potrebuyut-postrazhdali-

vid-vijny 

Якої допомоги потребують постраждалі від війни? 

Вже майже чотири місяці в 11 областях України працюють 

мультидисциплінарні мобільні команди, що надають комплексну підтримку 

постраждалим від війни. Шляхом особистих, телефонних та 

відеоконсультацій послугами 50 мобільних команд вже скористалося більш як 

93 тисячі людей.  

З якими запитами найчастіше звертаються постраждалі та які виклики 

постають перед фахівцями — поділились члени Львівської міської мобільної 

команди. 

«Тематика звернень наших клієнтів залежить від того, скільки людина 

живе у новому місті, а також від локації, де працює наша команда», — 

коментує керівниця команди Неля Бєляєва. — «Наприклад, коли ми надаємо 

допомогу при мобільних точках СПІЛЬНО від Дитячого фонду ООН 

(ЮНІСЕФ), отримуємо більше запитів щодо дітей. Батьки приводять малечу 

на захід, а самі ставлять питання щодо того, як підтримати емоційний стан 

дитини, куди відправити, поки дорослі зайняті відновленням документів тощо. 

Натомість коли ми працюємо при координаційному центрі, куди люди 

потрапляють одразу після евакуаційного поїзда — частіше потрібна перша 

психологічна допомога, тимчасове розміщення, оформлення статусу 

внутрішньо переміщених осіб». 

Завдяки тому, що до складу мобільних команд входять психолог, 

соціальний працівник, юрист та медик, за одне звернення людина може 

закрити одразу кілька нагальних питань. Серед послуг, які можуть отримати 

клієнти команди:  

екстрений виїзд фахівців до постраждалих на власному авто; 

надання першої психологічної допомоги та психологічної підтримки; 

юридичне консультування; 

соціальна підтримка та соціальне обслуговування; 

медична допомога (консультування, онлайн зв’язок з лікарями, 

перенаправлення до інших фахівців); 

надання гуманітарних наборів та інформаційних матеріалів.  

«За період нашої роботи вже помітна зміна у потребах людей. Якщо 

раніше часто цікавилися можливістю виїхати за кордон, специфікою статусу 

біженця — то зараз переважають соціально-побутові питання. А люди, які у 

березні поселилися в місцеві школи, тепер шукають постійне житло, 

цікавляться працевлаштуванням. На жаль, починає більшати і звернень щодо 

домашнього насильства — ми пов’язуємо це з економічними труднощами та 

пережитими травматичними подіями», — говорить психолог команди Юрій.  
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Залежно від запиту, допомога клієнту може не обмежуватися однією 

зустріччю — нерідко постраждалі звертаються за повторними консультаціями, 

або ж підтримують подальший зв’язок з командою у месенджерах.  

Фахівчиня з соціальної роботи Анастасія ділиться: попри те, що 

більшість переселенців звертаються з подібними проблемами, кожна історія 

унікальна.  

«Наприклад, нещодавно довелося працювати з жінкою, котра не мала 

реєстрації у місті, з якого приїхала — а тому не могла оформити статус ВПО. 

Довелося шукати підтвердження досить неочевидними способами: 

зв’язуватися з сусідами, що виступили б свідками, звертатися до медичних 

записів, які вели у місцевій лікарні, збирати фотодокази. Зрештою, нам все 

вдалося».   

Наразі 50 мультидисциплінарних мобільних команд працюють у 

Вінницькій, Волинській, Дніпропетровській, Закарпатській, Житомирській, 

Івано-Франківській, Львівській, Рівненській, Тернопільській, Хмельницькій та 

Чернівецькій областях.  

Проєкт «Інтегрована підтримка через міждисциплінарні мобільні 

команди»  реалізується МБФ «Українська фундація громадського здоров’я» 

у співпраці з Дитячим фондом ООН (ЮНІСЕФ) в Україні у межах 

СПІЛЬНО — програми реагування на війну Дитячого фонду ООН 

(ЮНІСЕФ), покликаної об’єднати зусилля з урядом, місцевими органами 

влади, громадським сектором та бізнес-партнерами для надання 

мультисекторальної допомоги сім’ям з дітьми. 

 

*** 

21.07.2022 

Ресурсний центр ГУРТ 

https://gurt.org.ua/news/informator/79561/ 

Понад 1 000 людей в Запорізькій області отримали допомогу 

Запорізька область, 20 липня 2022 р. – Протягом червня та липня 

волонтери ГО «Запорізька правозахисна група» розповсюджували 

гуманітарну допомогу для місцевих мешканців та ВПО, що постраждали від 

війни. Це були продуктові та гігієнічні набори для потреб громадян, що 

перебувають у місті Запоріжжя. 

Понад 1 000 людей, які постраждали від війни, отримали допомогу 

завдяки проєкту, серед них — люди з інвалідністю, самотні люди старшого 

віку, родини, які виховують двох та більше дітей тощо. 

«Коли ми надаємо допомогу, ми постійно отримуємо позитивні відгуки 

від місцевих мешканців та ВПО, які вдячні та кажуть, що така підтримка вкрай 

важлива сьогодні. Особливо в умовах складної безпекової ситуації та 

економічної кризи, коли фінансові ресурси людей старшого віку, ВПО, жінок 

з дітьми є дуже обмеженими», – коментує представник ГО Юрій Качанюк 
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Допомога надається в межах грантового проєкту «Варто завжди 

допомагати», який ми впроваджуємо за сприяння Програми розвитку ООН 

у межах Програми ООН із відновлення та розбудови миру за фінансування 

Європейського Союзу. 
Також, хочемо нагадати що ГО «Запорізька правозахисна група», також 

за сприяння ПРООН, запустила гарячу лінію. Вона є безкоштовною і доступна 

для громадян, постраждалих від війни в Запорізькій, Донецькій та Херсонській 

областях за номером: +380 50 630 41 11.  

На гарячій лінії надають консультаційні послуги інформаційного 

характеру щодо широкого кола питань стосовно гуманітарних потреб, 

можливостей евакуації в інші безпечніші області України, отримання 

гуманітарної допомоги, соціального та пенсійного забезпечення, доступу до 

освітніх, медичних і житлових програм, програм працевлаштування тощо.  

Гаряча лінія працює з 9:00 до 19:00 щодня. 

Проєкт «Варто завжди допомагати» реалізується ГО «Запорізька 

правозахисна група» за сприяння ПРООН у межах Програми ООН із 

відновлення та розбудови миру за фінансової підтримки Європейського 

Союзу. 

Програму ООН із відновлення та розбудови миру (UN RPP) реалізують 

чотири агентства ООН: Програма розвитку ООН (ПРООН), Структура 

ООН з питань гендерної рівності та розширення прав і можливостей жінок 

(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.  

Контакти 

+380 50 630 41 11. 

  гуманітарна  допомога  

21.07.2022    Андрій Фролов 

 

                                                      *** 

21.07.2022 

Благодійний фонд «Право на захист» 

https://r2p.org.ua/na-dnipropetrovshhyni-projshly-zustrichi-mobilnyh-

grup/ 

Днями відбулися зустрічі фахівців мобільних груп психосоціальної 

підтримки БФ «Право на захист» з представниками Жовтоводської та 

Новомосковської громад.  

Наші колеги з мобільних груп піклуються про те, щоб українські міста 

були достатньо укомплектовані засобами психічного здоров’я й 

психосоціальної підтримки для ВПО та інших уразливих груп. Все для того, 

аби населення було краще захищено від психологічної шкоди, спричиненої 
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війною. Для цього наші колеги надають допомогу та навчання місцевим 

зацікавленим сторонам у приймаючих громадах щодо психосоціальної 

підтримки в кризових ситуаціях. 

Зустрічі пройшли з чималою кількістю учасників. З боку 

Новомосковської громади були присутні керівники Управління праці та 

соціального захисту населення, Територіального центру соціального 

обслуговування, а також представники міської влади, а з боку Жовтоводської 

– співробітники: 

відділу підтримки сім‘ї та координації надання соціальних послуг 

Управління праці та соціального захисту населення; 

відділу освіти, відділ молоді та спорту Жовтоводської міської ради; 

КЗ «Центр надання соціальних послуг Жовтоводської міської ради»; 

Жовтоводського ліцею; 

ГО «Нове життя Жовті Води». 

“Ми обговорили шляхи співробітництва органів громад з фондом 

«Право на захист» в рамках проєкту, а також освітні потреби фахівців у 

громадах. Серед них, зокрема, такі актуальні запити як так зване «професійне 

вигорання» спеціалістів, спричинене збільшенням навантаження на них, 

робота з людьми в стані сильного стресу, особливості роботи з дорослими та 

дітьми-ВПО, допомога в адаптації до життя на новому місці тощо. Ми 

також обговорили проведення тренінгів із психосоціальної підтримки для 

представників вищезазначених установ”, – пояснює Олексій Істомін, 

координатор мобільних груп проєкту. 

Нагадаємо, мобільні групи психосоціальної підтримки у “Право на 

Захист” – команди фахівців, які надають профільну допомогу постраждалим 

від війни. Професійні психологи та соціальні працівники під керівництвом 

своїх координаторів активно працюють з травня цього року: разом вони вже 

здійснили понад триста виїздів у Дніпропетровській та Чернівецькій областях, 

приходячи на допомогу тим, хто її потребує. 

Мобільні групи діють в рамках проєкту БФ “Право на захист” у 

партнерстві з ACTED Ukraine «Підвищення cтійкості та спроможності до 

подолання труднощів найбільш вразливими домогосподарствами, що 

постраждали від конфлікту на Сході України». 

 

                                                      *** 

21.07.2022 

Благодійний фонд «Право на захист» 

https://r2p.org.ua/konsultuyemo-ta-dopomagayemo-pereselenczyam-

vinnychchyny/ 

Консультуємо та допомагаємо переселенцям Вінниччини! 

Продуктивна робота триває! Надаємо гуманітарну допомогу від 

партнерів та одночасно консультуємо переселенців з юридичних питань! 

Марія з родиною були змушені шукати прихистку в Вороновицькій 

громаді, що на Вінниччині. Сім’я приїхала з Запорізької області. Саме біля 
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їхнього рідного села зараз точаться запеклі бої. Як розповіла нам жінка, із 

собою вони взяли лише найнеобхідніші речі, тому в них є потреба в усьому, 

що робить життя більш-менш комфортним. Для родини Марії в нагоді стали 

матраци та кухонний набір посуду. 

Цю гуманітарну допомогу для жінки та сотен переселенців, що знайшли 

прихисток в громадах Вінниччини, надало UNHCR Ukraine – Aгентство 

ООН у справах біженців в Україні30, у партнерстві з яким від самого початку 

війни плідно працює Благодійний фонд “Право на захист” у задоволенні 

потреб переселенців. 

“Монітори та юристи нашого офісу при роботі в громадах не лише 

надавали консультації, але й Ми збирали від представників громади різні 

потреби для ВПО. Всі заявки передавали нашим міжнародним партнерам, 

зокрема, і до УВКБ ООН. Зараз триває роздача. Вже понад 1000 людей 

отримали кухонні набори, постільну білизну, ковдри, рушники, гігієнічні 

набори. Все це – товари першої необхідності для людей, що вимушено 

залишили рідні домівки”, – зазначила керівниця Вінницького офісу БФ 

“Право на захист” Наталія Шевченко (@Natalia Shevchenko). 

Монітори БФ “Право на захист” на цьому та минулому тижні 

займалися роздачею гуманітарної допомоги в Вороновицях, Гнівані, 

Хмільнику, Якушенцях, Тивриві та інших містах та селах Вінничини. 

Юристи фонду також виїжджали до громад, щоб консультувати 

переселенців з питань внутрішнього переміщення: поновлення документів, 

фіксування зруйнованого або пошкодженого житла, отримання довідки ВПО 

та соціальних виплат. 

 

 

                                                           
30 Див.:   https://www.facebook.com/UNHCRKyiv/ 


