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ОФІЦІЙНА ІНФОРМАЦІЯ  

Центральні органи влади 

 
25.07.2022 

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини 

https://ombudsman.gov.ua/news_details/robocha-zustrich-shchodo-

nadannya-dopomogi-vpo-kiyivskoyu-miskoyu-organizaciyeyu-tovaristva-

chervonogo-hresta-ukrayini 

Робоча зустріч щодо надання допомоги ВПО Київською міською 

організацією Товариства Червоного Хреста України 

Заступник начальника Відділу регіонального представництва в 

північних областях Секретаріату Уповноваженого Верховної Ради 

України з прав людини Олександр Яковлєв провів робочу зустріч з головою 

Київської міської організації Товариства Червоного Хреста України 

Тетяною Гоєнко та волонтерами цієї організації. 

Під час зустрічі обговорено питання надання гуманітарної допомоги 

внутрішньо переміщеним особам, які наразі зареєстровані в 

Шевченківському та Голосіївському районах міста Києва, а також іншим 

мешканцям цього району, які потребують допомоги, зокрема людям I та II 

групи інвалідності, багатодітним сім’ям та одиноким громадянам літнього 

віку. 

Олександр Яковлєв поінформував про роботу, яка проводиться Офісом 

Омбудсмана, у тому числі регіональним представництвом в північних 

областях щодо захисту прав людини у період дії воєнного стану та 

проблеми, з якими внутрішньо переміщені особи звертаються до 

Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини. Серед них є 

звернення, що стосуються надання гуманітарної допомоги продуктами 

харчування, засобами гігієни, медикаментами, іншими речами, право на 

отримання якої передбачено Законом України «Про забезпечення прав і 

свобод внутрішньо переміщених осіб». 

Зі свого боку, керівник Київської міської організації Товариства 

Червоного Хреста повідомила щодо можливостей надання гуманітарної 

допомоги громадян та наявні для цього ресурси. Тетяна Гоєнко зазначила, 

що будь-яка людина, яка потрапила у скрутну ситуацію через хворобу, 

втрату родинних зв’язків через збройний конфлікт тощо може звернутися 

безпосередньо до працівників Товариства Червоного Хреста з метою 

вирішення проблеми. Також вона розповіла, що на сьогодні першочергово 

надається допомога внутрішньо переміщеним особи з неповнолітніми 

дітьми, багатодітним сім’ям, особам з інвалідністю та особам літнього віку 

65+, які попередньо зареєструвались через телефон оператора 044-235-80-00 

з подальшим отриманням інструкції щодо дня та часу отримання 

гуманітарної допомоги тощо. 



3 
 

Учасники зустрічі окреслили подальші напрями співпраці. 

 

*** 

25.07.2022 

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини 

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

vpo-na-pensijne-zabezpechennya-u-golovnomu-upravlinni-pfu-u-kirovogradskij-

oblasti 

Моніторинг додержання права ВПО на пенсійне забезпечення у 

Головному управлінні ПФУ в Кіровоградській області 

Регіональний представник Уповноваженого Верховної Ради України 

з прав людини у Кіровоградській області Олександр Жученя та 

регіональний координатор взаємодії з громадськістю Уповноваженого 

Віктор Жученя здійснили безвиїзну перевірку Головного управління 

Пенсійного фонду України в Кіровоградській області щодо забезпечення 

прав внутрішньо переміщених осіб на пенсійне забезпечення, зокрема в 

умовах воєнного стану. 

На пенсійному обліку у Головному управлінні перебувають 3300 осіб з 

числа ВПО. З 24.02.2022 із заявами про взяття на облік звернулось 219 ВПО. 

Виплату пенсії призупинено 335 ВПО, зокрема через виїзд за кордон, 

закінчення терміну виплати пенсії; до з’ясування; зняття з обліку в зв’язку з 

тривалою неоплатою. 

До суду з позовними заявами щодо несвоєчасної виплати пенсії 

звернулось 90 осіб з числа ВПО. 

У Головному управлінні фонду існує заборгованості перед 138 ВПО, 

яким не виплачена пенсія за період до місяця відновлення їх виплати, у сумі 

5 596,01 тисяч гривень, з них заборгованість за рішенням суду – 2 802,47 

тисяч гривень. 

Результати безвиїзної перевірки засвідчили, що у зв’язку з 

незатвердженням бюджету Пенсійного фонду України на 2022 рік не 

реалізується право пенсіонерів на отримання пенсійного забезпечення 

відповідно до Порядку виплати пенсій (щомісячного довічного 

грошового утримання), не виплачених за період до місяця відновлення їх 

виплати, внутрішньо переміщеним особам та особам, які відмовилися 

відповідно до пункту 1 частини першої статті 12 Закону України «Про 

забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб» від довідки про 

взяття на облік внутрішньо переміщеної особи і зареєстрували місце 

проживання та постійно проживають на контрольованій Україною 

території», затвердженого постановою Кабінету міністрів України від 

10.11.2021 № 1165. 

Головному управлінню Пенсійного фонду України в Кіровоградській 

області надано рекомендації щодо недопущення порушення прав пенсіонерів 

з числа ВПО на отримання пенсійного забезпечення. 
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*** 

25.07.2022 

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини 

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

socialnih-prav-vnutrishno-peremishchenih-osib-yuryivskoyu-selishchnoyu-

radoyu-dnipropetrovskoyi-oblasti 

Моніторинг додержання соціальних прав внутрішньо переміщених 

осіб Юр’ївською селищною радою Дніпропетровської області 

Регіональний представник Уповноваженого Верховної Ради України 

з прав людини в Дніпропетровській області Владислав Онищенко здійснив 

безвиїзний моніторинг забезпечення соціальних прав внутрішньо 

переміщених осіб Юр’ївською селищною радою. 

За результатами аналізу інформації, отриманої від Юр’ївської 

селищної ради, встановлено, що загальна чисельність осіб, які 

перемістилися до Юр’ївської об’єднаної територіальної громади з 

24.02.2022 по сьогодні становить 1651, з них дітей віком до 18 років – 433, 

осіб літнього віку – 182, осіб з інвалідністю – 21. 

За отриманням допомоги на проживання, передбаченої Постановою 

КМУ від 20.03.2022 № 332 «Деякі питання виплати допомоги на 

проживання внутрішньо переміщеним особам» (далі – Постанова № 332 

від 20 березня 2022), до Юр’ївської селищної ради звернулися 1083 особи. 

Територіальною громадою створено місця компактного проживання 

ВПО на базі однієї зі шкіл та гуртожитку. Створено гуманітарний 

координаційний центр, надається гуманітарна допомога - продукти 

харчування, одяг, взуття, гігієнічні засоби, речі першої необхідності. 

Водночас під час моніторингу офіційного сайту Юр’ївської селищної 

ради встановлено, що інформаційні матеріали стосовно реалізації прав ВПО 

на соціальний захист відсутні. Зокрема, не розміщено контактів Відділу 

соціального захисту, а також інформації щодо міжнародної цільової 

грошової допомоги ВПО. 

За результатами моніторингу будуть надані рекомендації Відділу 

соціального захисту та охорони здоров’я виконавчого комітету 

Юр’ївської селищної ради. 

 

*** 

25.07.2022 

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини 

https://ombudsman.gov.ua/news_details/prosvitnickij-zahid-dlya-vpo-yaki-

peremistilisya-z-doneckoyi-ta-luganskoyi-oblastej-do-bolehivskoyi-teritorialnoyi-

gromadi-na-ivano-frankivshchini 
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Просвітницький захід для ВПО, які перемістилися з Донецької та 

Луганської областей до Болехівської територіальної громади на Івано-

Франківщині 

Представник Уповноваженого з дотримання прав жителів 

Донецької та Луганської областей Костянтином Черніковим та 

працівники Управління регіонального представництва в Донецькій та 

Луганській областях Секретаріату Уповноваженого Верховної Ради 

України з прав людини Вікторія Бібля та Наталя Юдіна провели 

одночасно в офлайн та онлайн режимі просвітницький захід «Особливості 

забезпечення прав і свобод людини і громадянина в умовах воєнного 

стану. Права внутрішньо переміщених осіб» для людей, які 

перемістилися з Донецької та Луганської областей до Болехівської 

територіальної громади Івано-Франківської області. 

Захід відбувся у приміщені Болехівського ліцею № 1 «Академічний», в 

якому організовано компактне проживання внутрішньо переміщених осіб. 

Учасників поінформовано про особливості конституційного 

регулювання прав і свобод людини і громадянина під час воєнного стану. 

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

обмеженими та на тих, які задля безпеки держави та більш ефективної 

мобілізації ресурсів держави в умовах збройної агресії, можуть 

обмежуватися.    

Обговорено законодавчі акти України щодо забезпечення реалізації 

прав внутрішньо переміщених осіб на зайнятість, соціальні послуги, освіту, 

інші права. Надано роз’яснення щодо порядку реєстрації та обліку громадян, 

які є внутрішньо переміщеними особами. Роз’яснено державні та 

міжнародні гарантії для громадян даної категорії, порядок перетину 

державного кордону України в умовах воєнного стану, процедуру 

відновлення втрачених документів. 

Оскільки серед учасників заходу були такі, у яких внаслідок воєнних 

дій зруйновано та пошкоджено житло, окремо було наголошено на питанні 

компенсації за таке житло: сума такої компенсації встановлюється згідно з 

опосередкованою вартістю житла у регіоні, але не більше 300 тисяч гривень. 

Заява про компенсацію можна подати протягом дії воєнного стану та 

протягом 90 днів після його закінчення. Важливим є фото, відео або інше 

фіксування факту пошкодження або зруйнування житла. 

Внутрішньо переміщеним особам надано контакти гарячої лінії 

Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, представника 

Уповноваженого з дотримання прав жителів Донецької та Луганської 

областей, органів державної влади України та онлайн-сервісів. 
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*** 

25.07.2022 

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини 

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

zabezpechennya-prav-vpo-v-umovah-voyennogo-stanu-dlya-uchasnikiv-go-

luganska-oblasna-molodizhna-rada 

Просвітницький захід щодо забезпечення прав ВПО в умовах 

воєнного стану для учасників ГО «Луганська обласна молодіжна рада» 

Представник Уповноваженого з дотримання прав жителів 

Донецької та Луганської областей Костянтин Черніков та співробітники 

Управління регіонального представництва в Донецькій та Луганській 

областях Секретаріату Уповноваженого Верховної Ради України з прав 

людини провели просвітницький захід «Особливості забезпечення прав і 

свобод людини і громадянина в умовах воєнного стану. Права 

внутрішньо переміщених осіб» для учасників громадської організації 

«Луганська обласна молодіжна рада». 

Під час заходу надано роз’яснення щодо основних положень та понять, 

визначених Законом України «Про Уповноваженого Верховної Ради 

України з прав людини». 

Учасників заходу ознайомлено з законодавством України щодо дії 

воєнного стану, особливостями реалізації прав і свобод громадян, 

механізмом його запровадження та скасування. 

Учасникам заходу роз’яснили механізм забезпечення реалізації прав 

внутрішньо переміщених осіб на зайнятість, пенсійне забезпечення, 

загальнообов’язкове державне соціальне страхування, соціальні послуги, 

освіту, інші права передбачені Законом України «Про забезпечення прав і 

свобод внутрішньо переміщених осіб» та інших законодавчих актів 

України. 

Надано інформацію щодо функціонування «гарячої лінії» 

Уповноваженого та алгоритму звернення до Уповноваженого. 

Представники громадської організації  отримали консультації з 

питань реалізації прав громадян на отримання гуманітарної допомоги, 

пенсійне забезпечення, соціальні виплати в умовах воєнного часу та 

потрапляння на тимчасово непідконтрольну територію за нагальної потреби 

(хвороба/смерть родичів, інше). 

 

*** 

25.07.2022 

Урядовий портал 

https://www.kmu.gov.ua/news/iryna-vereshchuk-prahnemo-shchob-

iakomoha-bilshe-vpo-znaishly-robotu 

Ірина Верещук: Прагнемо, щоб якомога більше ВПО знайшли 

роботу 
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Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій 

України, опубліковано 25 липня 2022 року о 15:58 

Віце-прем'єр-міністр України - Міністр з питань реінтеграції 

тимчасово окупованих територій Ірина Верещук в ефірі національного 

телемарафону нагадала, що працевлаштування внутрішньо переміщених 

осіб – одна з ключових тем для Уряду. 

Наразі кількість зареєстрованих з 24 лютого внутрішньо переміщених 

осіб складає 3,4 млн українців. Загалом, за даними Міжнародної організації 

з міграції (МОМ), за 8 років російської військової агресії в Україні з’явилося 

понад 6,2 млн ВПО. Це близько 14% від загального населення України. 

Значна частина з них – працездатні люди. 

“Ми всіляко підтримуємо ВПО у пошуку роботи. Це одна з ключових 

задач влади. Наприклад, діє програма єРобота – за її допомогою вже 

працевлаштувалися тисячі людей», – повідомила Ірина Верещук. 

За її словами, наразі долучаються також міжнародні структури з 

програмами створення робочих місць для українців, які мусили покинути 

свої домівки та залишились без роботи. 

 

*** 

25.07.2022 

Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих 

територій України 

https://www.minre.gov.ua/news/iryna-vereshchuk-pragnemo-shchob-

yakomoga-bilshe-vpo-znayshly-robotu 

Ірина Верещук: Прагнемо, щоб якомога більше ВПО знайшли 

роботу 

Опубліковано 25 Липня 2022 року, о 15:24 

Віцепрем’єрка Ірина Верещук в ефірі національного телемарафону 

нагадала, що працевлаштування ВПО – одна з ключових тем для Уряду. 

Наразі кількість зареєстрованих з 24 лютого внутрішньо переміщених осіб 

складає 3,4 млн українців. Загалом, за даними МОМ, за 8 років російської 

військової агресії в Україні з’явилося понад 6,2 млн ВПО. Це близько 14% 

від загального населення України. Значна частина з них – працездатні люди. 

“Ми всіляко підтримуємо ВПО у пошуку роботи. Це одна з ключових 

задач влади. Наприклад, діє програма єРобота – за її допомогою вже 

працевлаштувалися тисячі людей», – повідомила Ірина Верещук. 

За її словами, наразі долучаються також міжнародні структури з 

програмами створення робочих місць для українців, які мусили покинути 

свої домівки та залишились без роботи. 
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*** 

25.07.2022 

Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих 

територій України 

https://www.minre.gov.ua/news/iryna-vereshchuk-ukrayinci-shcho-

vtratyly-abo-zalyshyly-domivky-mayut-zymuvaty-v-tepli 

Ірина Верещук: Українці, що втратили або залишили домівки, 

мають зимувати в теплі 

Опубліковано 25 Липня 2022 року, о 16:58 

Віцепрем’єрка Ірина Верещук в ефірі національного телемарафону 

розповіла, що майже 1 млн українців втратив домівку через російську 

агресію. Зараз ударними темпами будуються модульні містечка, втім, 

забезпечити таку кількість людей згаданим житлом до початку осінньо-

зимового періоду складно. Разом з тим, ВПО повинні зустріти зиму в 

утеплених прихистках, придатних до проживання у холодну пору року. 

“Опалювальний сезон буде складним, але ми його пройдемо! Йде 

реконструкція, утеплення приміщень. Робимо все необхідне, щоб українці, 

які втратили або покинули свої домівки, перезимували в теплі”, - зазначила 

Ірина Верещук. 

 

*** 

25.07.2022 

Міністерство охорони здоров'яУкраїни 

https://moz.gov.ua/article/news/majzhe-6000-scheplen-zrobili-vnutrishno-

peremischenim-osobam-u-8-regionah-ukraini-za-pidtrimki-vooz- 

Майже 6000 щеплень за червень зробили внутрішньо переміщеним 

особам у 8 регіонах України за підтримки ВООЗ 

Обласні Центри контролю та профілактики хвороб МОЗ України у 

восьми регіонах здійснили в червні 5 747 щеплень внутрішньо переміщеним 

особам, 2 689 з них – проти COVID-19. Імунізація ВПО здійснюється за 

підтримки ВООЗ в Україні.  

«Для захисту українців від вакцинокерованих інфекцій маємо 

використовувати всі можливості. Наразі це один із пріоритетів політики у 

сфері охорони здоров’я, адже війна – ідеальне середовище для поширення 

інфекційних захворювань», – заявив заступник міністра охорони здоров’я – 

головний державний санітарний лікар Ігор Кузін.  

Інфекційні захворювання, такі як кір, краснуха, поліомієліт, дифтерія, 

кашлюк, можуть швидко поширюватись. Єдиний спосіб захиститися від них 

та запобігти розвитку небезпечних ускладнень – щеплення. Всі вакцини за 

національним календарем щеплень доступні та безоплатні.  

«Зараз вкрай важливо забезпечити людей захистом від 

вакцинокерованих інфекційних захворювань, зокрема COVID-19. Через 

розміщення ВПО в місцях компактного проживання зростають ризики, і 
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вчасна профілактика може вберегти їхні життя та здоровʼя», – зауважив 

доктор Ярно Хабіхт, голова ВООЗ в Україні.  

Активну роботу з вакцинації ВПО за підтримки ВООЗ розгорнули 

Львівська, Рівненська, Волинська, Закарпатська, Чернівецька, 

Кіровоградська, Вінницька та Тернопільська області.  

«У період війни небезпека інфекцій зростає. Внутрішньо переміщені 

особи є найбільш уразливі. Допомогти їм зрозуміти це і скористатися дієвим 

засобом профілактики – вакцинацією, це і є завданням команди фахівців 

ЦКПХ МОЗ та закладів охорони здоров'я, яке ми виконуємо за підтримки 

ВООЗ», – прокоментувала цю роботу Наталія Іванченко, голова ДУ 

«Львівський ЦКПХ МОЗ України».  

Вакцинація ВПО здійснюється за підтримки ВООЗ в партнерстві з 

Європейським Союзом та USAID. 

 

*** 

26.07.2022 

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини 

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

vpo-na-otrimannya-socialnogo-ta-timchasovogo-zhitla-vikonavchim-komitetom-

mirgorodskoyi-miskoyi-radi-na-poltavshchini 

Моніторинг додержання права ВПО на отримання соціального та 

тимчасового житла виконавчим комітетом Миргородської міської ради 

на Полтавщині 

Регіональним представництвом Уповноваженого Верховної Ради з 

прав людини у Полтавській області здійснено моніторинг дотримання 

права внутрішньо переміщених осіб (ВПО) на отримання соціального та 

тимчасового житла відповідно до законодавства виконавчим комітетом 

Миргородської міської ради. 

Загальна кількість ВПО, що перебуває на обліку в Єдиній 

інформаційній базі даних про внутрішньо переміщених осіб у 

Миргородській міській територіальній громаді -9793 осіб, з них: 

працездатного віку – 4161; дітей до 18 років – 1983; осіб з інвалідністю – 499; 

пенсіонерів – 2859; обліковано сімей – 7689, у місцях компактного 

проживання (МКП) проживає 297осіб. МКП ВПО належать до: державної 

форми власності - 3;  комунальної власності обласної ради - 2; комунальної 

власності міста – 1; приватної форми власності -1 та мають статус 

функціонуючих будівель, 6 з них мають задовільний стан, одна будівля 

потребує капітального ремонту. В кімнатах розміщено по 2-6 осіб. 

У Миргородській міській територіальній громаді сформовано 

житловий фонд соціального призначення на підставі рішення виконавчого 

комітету Миргородської міської ради від 14.03.2018 року №84 «Про 

створення житлового фонду соціального призначення». Загальна кількість 

громадян (сімей), які перебувають на соціальному квартирному обліку – 10 
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осіб (сімей) з числа дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування 

та осіб з їх числа. 

Проте, за інформацією міської ради станом на 25.07.2022, заяв від ВПО 

про постановку на облік для отримання житла з фонду житла для 

тимчасового проживання не надходило, що може свідчити про недостатню 

поінформованість населення. 

Інформація про загальну кількість випадків проживання ВПО у МКП 

понад 3 роки на момент проведення моніторингу в Миргородській міській 

раді відсутня. Також міська рада не володіє інформацією, щодо загальної 

кількості договорів про проживання, які укладено адміністрацією МКП. 

Відсутня інформація щодо механізму формування ціни за проживання та 

наявність проблем із заборгованістю за комунальні послуги та оренду у 

МКР.  

Наразі виконавчим комітетом Миргородської міської ради не 

затверджено жодної міської цільової Програми будівництва (придбання) 

доступного житла в м. Миргород. Не розроблено Порядок здешевлення 

вартості іпотечних кредитів для забезпечення доступним житлом громадян, 

які потребують поліпшення житлових умов, за рахунок коштів бюджету 

міста. 

Формальний підхід до забезпечення реалізації права внутрішньо 

переміщених осіб (ВПО) на отримання соціального та тимчасового житла 

виконавчим комітетом Миргородської міської ради може призвести до 

порушень зазначених прав. 

Звіт та рекомендації щодо усунення виявлених під час моніторингу 

недоліків буде направлено керівнику Миргородської міської ради. 

 

*** 

26.07.2022 

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини 

https://ombudsman.gov.ua/news_details/robocha-zustrich-z-kerivnikom-

centru-pidtrimki-pereselenciv-ya-mariupol-na-hmelnichchini 

Робоча зустріч з керівником центру підтримки переселенців «Я – 

Маріуполь» на Хмельниччині 

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 центру підтримки переселенців «Я – Маріуполь» 

Євгеном Мазуром та командою центру. 

Центр підтримки переселенців, розташований у м. Хмельницький, 

розпочав свою діяльність з 24 червня, на сьогодні 1253 переселенці з 

м.Маріуполя зареєстровано в Центрі та отримують різні види допомоги, 

зокрема медичну, психологічну, юридичну та гуманітарну. У приміщенні 
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Центру облаштовано кабінет психолога, медичний кабінет, а також дитячий 

майданчик, де з дітьми працює вихователь центру. 

Під час зустрічі обговорили проблемні питання, з якими найчастіше 

звертаються вимушені переселенці в сфері соціального захисту, охорони 

здоров’я, працевлаштування, поновлення втрачених документів, пошуку 

житла та інше. 

Оксана Кізаєва поінформувала 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, зокрема в сфері дотримання 

прав внутрішньо переміщених осіб, роз’яснила порядок звернення до 

Уповноваженого, а також надала контактну інформацію Секретаріату 

Уповноваженого та регіонального представництва в Хмельницькій 

області. 

Домовлено про співпрацю з метою поновлення та захисту  прав і 

свобод внутрішньо переміщених осіб на території  Хмельницької області,  

сприяння в реалізації ними своїх прав і законних інтересів. 

 

*** 

26.07.2022 

Урядовий портал 

https://www.kmu.gov.ua/news/naiblyzhchym-chasom-bude-pohodzheno-

pershi-500-hrantiv-za-prohramoiu-ierobota-denys-shmyhal 

Найближчим часом буде погоджено перші 500 грантів за програмою 

єРобота, — Денис Шмигаль 

Департамент комунікацій Секретаріату Кабінету Міністрів України, 

опубліковано 26 липня 2022 року о 17:22 

Від початку запуску програми безповоротних грантів для створення 

нового бізнесу єРобота вже надійшло більше 5 тисяч заявок. Про це 

повідомив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні Уряду 26 липня… 

Прем’єр-міністр зауважив, що також продовжується програма 

виплат по 6,5 тисячі гривень за наймання на роботу внутрішньо 

переміщених осіб. За його словами, близько 9 тисяч людей вже 

працевлаштовані за цією програмою… 

 

*** 

26.07.2022 

Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих 

територій України 

https://www.minre.gov.ua/news/uryad-kompensuvav-zakladam-

komunalni-vytraty-za-bezoplatne-rozmishchennya-vpo 
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Уряд компенсував закладам комунальні витрати за безоплатне 

розміщення ВПО 

Опубліковано 26 Липня 2022 року, о 22:29 

Компенсацію за розміщення ВПО у квітні надали закладам, 

підприємствам, установам та організаціям державної і комунальної форми 

власності, а також приватним закладам освіти. Відповідне розпорядження 

Кабмін затвердив 26 липня за поданням Мінрегіону. На це спрямовано понад 

126 млн гривень.   

Своєю чергою, віцепрем’єрка  Ірина Верещук доручила розглянути 

розширення переліку закладів, яким нададуть компенсацію. Це дозволить 

створити більше місць для ВПО.  

Нагадаємо, на початку липня Ірина Верещук ініціювала заборону 

виселення ВПО з закладів освіти напередодні навчального року без надання 

альтернативного прихистку та наголосила на неприпустимості стягування 

закладами з ВПО орендної плати, зауваживши, що це є грубим порушенням 

порядку надання компенсації на оплату ЖКП за розміщення ВПО. Згаданий 

документ затверджений постановою Кабміну № 261 від 11 березня цього 

року. 

 

*** 

26.07.2022 

Міністерство розвитку громад та територій України 

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

spryamuvav-ponad-126-mln-grn-na-kompensacziyu-komunalnyh-vytrat-za-

kviten-gromadam-yaki-pryhystyly-pereselencziv/ 

Олексій Чернишов: Уряд спрямував понад 126 млн грн на 

компенсацію комунальних витрат за квітень громадам, які прихистили 

переселенців 

Уряд виділив з резервного фонду Держбюджету понад 126,2 млн грн на 

відшкодування комунальних витрат за квітень громадам, які безоплатно 

прихистили переселенців у комунальних та державних закладах, а також 

приватних закладах освіти. Відповідне розпорядження прийняв Уряд під час 

засідання 26 липня.   

Про це повідомив Міністр розвитку громад та територій України 

Олексій Чернишов. 

«Уряд продовжує системну підтримку громад, які надали прихисток 

тим, хто був змушений тікати від війни. Йдеться про компенсацію за 

спожиті комунальні послуги у школах, дитячих садках, будинках культури, 

які перетворили на тимчасове житло для вимушених переселенців. У квітні 

по всій країні таких закладів було близько 6,4 тисячі», — зазначив Олексій 

Чернишов. 

Проєкт розпорядження розроблений на основі узагальненої 

Мінрегіоном інформації, отриманої від обласних військових адміністрацій 



13 
 

та шести профільних міністерств. У квітні для розміщення тимчасово 

переміщених осіб було задіяно 6398 закладів, з них понад 3,4 тисячі  — 

освітні. 

Компенсація від держави йде на покриття витрат на воду, світло, газ, 

вивезення сміття, а також купівлю дров, пелет і вугілля. 

Нагадаємо, раніше Міністр розвитку громад та територій Олексій 

Чернишов повідомив, що на відшкодування комунальних витрат громадам 

за березень з державного бюджету було спрямовано понад 243 млн грн. 

 

*** 

27.07.2022 

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини 

https://ombudsman.gov.ua/news_details/robocha-zustrich-shchodo-

nadannya-dopomogi-vpo-kiyivskoyu-oblasnoyu-organizaciyeyu-tovaristva-

chervonogo-hresta-ukrayini 

Робоча зустріч щодо надання допомоги ВПО Київською обласною 

організацією Товариства Червоного Хреста України 

Регіональним представництвом в північних областях Секретаріату 

Уповноваженого проведено робочу зустріч з Київською обласною 

організації Товариства Червоного Хреста України. 

Під час зустрічі обговорено питання надання гуманітарної допомоги 

внутрішньо переміщеним особам, які наразі зареєстровані в Київській 

області, а також іншим мешканцям області, які потребують допомоги, 

зокрема багатодітним сім’ям, одиноким громадянам похилого віку та особам 

з інвалідністю. 

Регіональним представництвом в північних областях 
поінформовано про роботу, яка проводиться Офісом Омбудсмана, у тому 

числі регіональним представництвом в північних областях Секретаріату 

Уповноваженого щодо захисту прав людини у період дії воєнного стану та 

проблеми, з якими звертаються до Уповноваженого Верховної Ради України 

з прав людини внутрішньо переміщені особи. Серед них є звернення, що 

стосуються надання гуманітарної допомоги продуктами харчування, 

засобами гігієни, медикаментами, іншими речами, право на отримання якої 

передбачено  Законом України «Про забезпечення прав і свобод 

внутрішньо переміщених осіб». 

У свою чергу, керівник Київської обласної організації Товариства 

Червоного Хреста Ігор Прокопенко повідомив щодо можливостей надання 

гуманітарної допомоги громадян та про наявні для цього ресурси по 

територіальним громадам Київщини, зокрема в Білоцерківському, 

Броварському, Бучанському, Вишгородському, Обухівському районах. 

Налагоджується робота щодо створення додаткових центрів у 

Бориспільському та Фастівському районах. Заступник керівника обласної 

організації Анастасія Чіркова надала інформацію щодо вжитих заходів по 
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відновленню житла постраждалих мешканців Київщини та стан взаємодії з 

органами державної влади та місцевого самоврядування за напрямками 

роботи Товариства. 

Крім того, керівником Київської обласної організації Товариства 

Червоного Хреста зазначено, що будь-яка людина, яка потрапила у скрутну 

ситуацію через хворобу, втрату родинних зв’язків із-за збройного конфлікту 

тощо може звернутися безпосередньо до працівників Товариства Червоного 

Хреста з метою вирішення проблеми, що постала на  життєвому шляху. 

Також розповів що на даний час першочергово надається допомога всім 

внутрішньо переміщеним особам, особам з неповнолітніми дітьми, 

багатодітним сім’ям, особам з інвалідністю та особам похилого віку, які 

попередньо зареєструвалися та за номерами телефонів +38 (063) 390 22 34 

або 044-234-16-96 отримали інформацію щодо дня, часу та місця отримання 

гуманітарної допомоги тощо. 

Під час зустрічі окреслено напрями подальшої співпраці. 

 

*** 

27.07.2022 

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини 

https://ombudsman.gov.ua/news_details/zustrich-z-vpo-v-centri-nadannya-

gumanitarnoyi-dopomogi-kiyivskoyi-miskoyi-organizaciyi-tovaristva-

chervonogo-hresta-ukrayini 

Зустріч з ВПО в центрі надання гуманітарної допомоги Київської 

міської організації Товариства Червоного Хреста України 

Працівники регіонального представництва в північних областях 
зустрілися з внутрішньо переміщеними особами в центрі надання 

гуманітарної допомоги Київської міської організації Товариства 

Червоного Хреста України. Обговорили проблеми, що найбільше хвилюють 

ВПО, - грошові виплати, проживання, працевлаштування тощо. 

Внутрішньо переміщених осіб поінформовано про механізми 

забезпечення реалізації їхніх прав на зайнятість, соціальні послуги, освіту 

тощо. Надано роз’яснення щодо порядку реєстрації та обліку громадян, які є 

внутрішньо переміщеними особами. Роз’яснено державні та міжнародні 

гарантії для громадян даної категорії, порядок перетину державного кордону 

України в умовах воєнного стану, процедуру відновлення втрачених 

документів. 

Громадянам роз’яснено, що Порядком надання допомоги на 

проживання внутрішньо переміщеним особам, затвердженим постановою 

Кабінету Міністрів України від 20.03.22 № 332, визначено, що починаючи з 

травня 2022 року допомога надається ВПО, які перемістилися з тимчасово 

окупованої території Автономної Республіки Крим і м. Севастополя, 

території територіальних громад, що розташовані в районі проведення 

воєнних (бойових) дій або які перебувають у тимчасовій окупації, оточенні 
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(блокуванні), а також ВПО, житло яких зруйноване або непридатне для 

проживання внаслідок пошкодження і які подали до 20.05.22 заявку на 

відшкодування відповідних втрат, зокрема через Єдиний державний 

вебпортал електронних послуг, або за умови подання документального 

підтвердження від органів місцевого самоврядування факту 

пошкодження/знищення нерухомого майна внаслідок бойових дій, 

терористичних актів, диверсій, спричинених російською збройною агресією. 

З переліком територіальних громад, які розташовані в районі 

проведення воєнних (бойових) дій або які перебувають в тимчасовій 

окупації, оточенні (блокуванні), можна ознайомитися на сайтах 

Мінреінтеграції або єДопомога. 

Допомога на проживання не надається ВПО, які були обліковані як 

ВПО до 24.02.22 у регіонах, що не включені до переліку, зазначеному в 

переліку адміністративно-територіальних одиниць, на території яких 

платникам єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне 

страхування, які перебувають на обліку на відповідній території, може 

надаватися допомога в межах програми «єПідтримка», затвердженому 

розпорядженням Кабінету Міністрів України від 6.03.22 № 204, за 

винятком осіб, які отримували щомісячну адресну допомогу ВПО для 

покриття витрат на проживання, зокрема на оплату житлово-комунальних 

послуг. 

Допомога на проживання для ВПО, зареєстрованих до 24.02.2022, 

призначається автоматично без подання додаткового звернення ВПО, які 

станом на 01.03.22 отримували щомісячну адресну допомогу ВПО для 

покриття витрат на проживання, зокрема на оплату житлово-комунальних 

послуг, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 01.10.14 

«Про надання щомісячної адресної допомоги внутрішньо переміщеним 

особам для покриття витрат на проживання, зокрема на оплату 

житлово-комунальних послуг». Виплата допомоги ВПО за місяці, коли 

вони отримували щомісячну адресну допомогу ВПО для покриття витрат на 

проживання, зокрема на оплату житловокомунальних послуг, не 

здійснюється. 

Для отримання виплат від міжнародних організацій необхідно 

заповнити заявку на онлайн-платформі єДопомога. Наразі немає потреби 

звертатися до всіх організацій окремо, достатньо заповнити відповідну 

заявку на онлайн-платформі єДопомога. 

На виплати можуть розраховувати громадяни, які перебувають на 

тимчасово окупованих, деокупованих територіях чи територіях, на яких 

ведуться активні бойові дії, а також ВПО. Для цього на порталі потрібно 

заповнити персональні дані, відповісти на деякі запитання та вказати IBAN 

(міжнародний номер банківського рахунку). 

Під час зустрічі також поінформовано ВПО про напрями діяльності 

Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини та надано 

правопросвітницькі матеріали - поліграфічну продукцію, в тому числі щодо 
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порядку звернення до Уповноваженого у разі порушення конституційних 

прав та свобод. Було наголошено на тому, що право громадян на звернення, 

передбачене статтею 40 Конституції України, не може бути обмежене 

під час дії воєнного стану, що прямо передбачено частиною 2 статті 64 

Конституції України. 

 

*** 

28.07.2022 

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини 

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

vnutrishno-peremishchenih-osib-na-zaporizhzhi-do-vsesvitnogo-dnya-protidiyi-

torgivli-lyudmi 

Інформаційний захід для внутрішньо переміщених осіб на 

Запоріжжі до Всесвітнього дня протидії торгівлі людьми 

Регіональний представник Уповноваженого Верховної Ради України 

з прав людини у Запорізькій області Ірина Карпенко взяла участь в 

інформаційному заході «Кожен постраждалий від торгівлі людьми має 

право на допомогу» для внутрішньо переміщених осіб. Його провели 

представники Головного управління Державної праці у Запорізькій 

області разом з інспекторами міграційної та ювенальної поліції ГУНП у 

Запорізькій області. Захід приурочено до Всесвітнього дня протидії торгівлі 

людьми. 

Щороку, починаючи з 2014-го, 30 липня відзначається Всесвітній день 

протидії торгівлі людьми, проголошений Генеральною Асамблеєю ООН у 

2013-му році для підвищення рівня поінформованості населення про цю 

глобальну проблему та привернення уваги до тяжкого становища тих, хто 

став жертвами цього злочину. 

Широкомасштабна збройна агресія РФ змусила українських громадян 

шукати прихисток у безпечних регіонах, і потік вимушених переселенців з 

тимчасово окупованих територій і територій, де ведуться активні бойові дії, 

до Запоріжжя не припиняється. Внутрішньо переміщені особи перебувають 

у зоні ризику потрапити в трудову експлуатацію чи навіть рабство. 

Вимушеним переселенцям розповіли про те, як, шукаючи роботу на 

новому місці, уникнути примусової праці, їм роздали інформаційні 

матеріали, повідомили, куди звертатися, якщо є ризик потрапляння в 

ситуацію з торгівлями людьми. 

Регіональний представник Уповноваженого надала роз’яснення щодо 

державної підтримки особам, які постраждали від торгівлі людьми, зокрема, 

соціальної, медичної, правової, матеріальної. 

 

*** 

28.07.2022 
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Уповноважений Верховної Ради України з прав людини 

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

vpo-na-pensijne-zabezpechennya-v-gu-pfu-v-odeskij-oblasti 

Моніторинг додержання права ВПО на пенсійне забезпечення в ГУ 

ПФУ в Одеській області 

Регіональний представник Уповноваженого Верховної Ради України 

з прав людини в Одеській області Тарас Кошевий здійснив безвиїзну 

перевірку Головного управління Пенсійного фонду України в Одеській 

області щодо додержання права внутрішньо переміщених осіб на пенсійне 

забезпечення в умовах воєнного стану. 

На пенсійному обліку в Головному управлінні ПФУ в Одеській 

області перебувають 8669 тисяч осіб, ВПО, які зареєструвалися з 

24.02.2022 року та перебувають на пенсійному обліку в органі, -  285 осіб. 

Загальна чисельність ВПО, які звернулись до органу для призначення пенсії 

вперше, - 1015 осіб з них, призначено пенсію 823 особам. 

При призначенні пенсії, а саме під час прийому документів або наданні 

консультацій виникають складнощі: відсутні оригінали документів, які 

необхідні для призначення пенсії (трудова книжка, свідоцтво про зміну 

прізвища, диплом, військовий квиток) або знищені/втрачені обов’язкові 

документи, наприклад, паспорт громадянина України та реєстраційний номер 

облікової картки платника податків. Також немає можливості зробити 

необхідний запит щодо витребування підтверджувальних документів, 

оскільки на території тривають бойові дії або територія перебуває під 

окупацією. 

Заборгованість по пенсійних виплатах ВПО, що зареєстровані на 

обліку в Головному управлінні після 24.02.2022, відсутня. 

За результатами моніторингу, до Головного управління надано 

рекомендації посилити роботу його підрозділами щодо інформування 

громадян, які переміщуються з тимчасово окупованих територій, задіяти 

консультативні та інформаційні «гарячі лінії», заходи з пенсійного 

забезпечення, задіяти до висвітлення питань засоби масової інформації, 

здійснювати реєстр та облік всіх звернень громадян - вимушених 

переселенців, а також надати практичну допомогу для відновлення виплати 

пенсії за місцем тимчасового перебування таких осіб. 

 

*** 

28.07.2022 

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини 

https://ombudsman.gov.ua/news_details/pravoprosvitnickij-zahid-dlya-

kursantiv-doneckogo-derzhavnogo-universitetu-vnutrishnih-sprav 

Правопросвітницький захід для курсантів Донецького державного 

університету внутрішніх справ 
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Начальник Управління регіонального представництва у Донецькій 

та Луганській областях Секретаріату Уповноваженого Верховної Ради 

України з прав людини Олександр Дворнік спільно із заступником 

начальника Управління Олександром Дубіною та головним спеціалістом 

Денисом Гоменюком провели правопросвітницькій захід «Інститут 

Омбудсмана в національній системі захисту прав людини» для курсантів 

Донецького державного університету внутрішніх справ. Захід відбувся в 

онлайн-режимі за участю 30 осіб. 

Олександр Дворнік поінформував учасників про історичні факти та 

історію розвитку інституції Омбудсмана у світі та безпосередньо в Україні, 

про повноваження, покладені на інститут Уповноваженого Верховної Ради 

України з прав людини, зокрема щодо здійснення парламентського 

контролю за додержанням конституційних прав і свобод людини і 

громадянина та захист прав кожного на території України. 

Зі свого боку, Денис Гоменюк приділив увагу особливостям організації 

діяльності Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини та 

основні напрями його діяльності. Курсантам були доведені статистичні дані 

щодо діяльності інституції та доведено практичні приклади ефективної 

роботи Уповноваженого у сфері захисту прав поліцейських, 

військовослужбовців, ветеранів та членів їхніх сімей. 

Олександр Дубіна розповів про реалізацію та особливості застосування 

національного превентивного механізму Уповноваженим, який передбачає 

здійснення моніторингових візитів до місць несвободи з метою посилення 

захисту осіб, які позбавлені волі, від катувань та інших жорстоких, 

нелюдських або таких, що принижують гідність, видів поводження та 

покарання. Учасникам наголосили на особливій відповідальності, яка 

покладена на курсантів як на майбутніх працівників правоохоронних органів, 

та необхідності суворого дотримання ними Конституції України та чинного 

законодавства, задля забезпечення додержання прав і свобод людини і 

громадянина. 

Наприкінці заходу учасники мали можливість поставити запитання та 

отримати відповіді. Переважна кількість з них є внутрішньо 

переміщеними особами, тому їх цікавили питання забезпечення 

безкоштовним тимчасовим житлом, реалізації права на вступ до закладів 

вищої освіти, права на соціальні виплати в умовах воєнного часу, 

компенсації за пошкодження, зруйноване житло, звернення до державних 

органів, органів місцевого самоврядування. На всі запитання надані 

обґрунтовані роз’яснення відповідно до чинного законодавства. 

 

*** 

28.07.2022 

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини 
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https://ombudsman.gov.ua/news_details/prosvitnickij-zahid-shchodo-

zabezpechennya-prav-vpo-dlya-spivrobitnikiv-lisichanskoyi-miskoyi-vijskovoyi-

administraciyi 

Просвітницький захід щодо забезпечення прав ВПО для 

співробітників Лисичанської міської військової адміністрації 

Спеціалісти Управління регіонального представництва в Донецькій 

та Луганській областях Секретаріату Уповноваженого Верховної Ради 

України з прав людини Вікторія Бібля та Наталія Юдіна провели 

просвітницький захід «Особливості забезпечення прав і свобод людини і 

громадянина в умовах воєнного стану. Права внутрішньо переміщених 

осіб» для співробітників структурних підрозділів Лисичанської міської 

військової адміністрації Сєвєродонецького району Луганської області. 

Учасників ознайомлено із законодавчим регулюванням дії воєнного 

стану, механізмом його введення та скасування, особливостями реалізації 

прав і свобод громадян. Більш детально зупинилися на правах і свободах 

людини і громадянина, які не можуть обмежуватися протягом дії воєнного 

стану, зазначені у статті 64 Конституції України. 

Надано роз’яснення щодо порядку реєстрації та обліку громадян, які є 

внутрішньо переміщеними особами, наявні державні та міжнародні гарантії 

для громадян даної категорії, порядку перетину державного кордону України 

в умовах воєнного стану, процедури відновлення втрачених документів, 

питання компенсації за пошкоджене житло. 

Учасники заходу мали можливість отримати індивідуальне 

консультування з питань реалізації їхніх прав. Обговорено питання допомоги 

людям, які перемістилися із зони бойових дій та втратили документи, через 

що не мали можливості отримати соціальні послуги та виплати у разі втрати 

паспорта. Роз’яснено щодо нарахувань та реєстрації ВПО, які зможуть 

використати документи з додатку «Дія», зокрема «єДокумент», або довідку 

про те, що особа звернулася за оформленням паспорта до Державної 

міграційної служби. Поінформовано про алгоритм дій у випадку визнання 

особи зниклої безвісти та надано відповідні контакти. 

 

*** 

28.07.2022 

Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих 

територій України 

https://www.minre.gov.ua/news/kompensaciyu-na-prozhyvannya-vpo-

vyplachuvatymut-regulyarno 

Компенсацію на проживання ВПО виплачуватимуть регулярно 

Опубліковано 28 Липня 2022 року, о 16:50 

Збій у виплатах ВПО подолано – переселенців, які отримують 

державну фінансову допомогу, стає дедалі більше. Про це свідчать 

інформація від самих ВПО та офіційна статистика. 
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За даними Мінсоцполітики, станом на 27 липня понад 2,8 млн ВПО 

вже отримали виплати. На це з держбюджету скеровано понад 22,7 млрд грн. 

Нагадаємо, Віцепрем’єр-міністр Ірина Верещук взяла під контроль 

ситуацію з виплатою ВПО – підставою стали численні звернення 

переселенців на цілодобову гарячу лінію Мінреінтеграції з кризових 

питань 15-48. Посадовиця наголосила, що виплати цій категорії населення 

повинні надходити без зволікань і з причиною кожної затримки у відомстві 

будуть розбиратися окремо. 

 

*** 

29.07.2022 

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини 

https://www.ombudsman.gov.ua/news_details/na-rivnenshchini-vidbulas-

robocha-zustrich-z-pitan-timchasovogo-peremishchennya-osib-yaki-prozhivayut-

u-zakladah-riznih-tipiv-poblizu-kordonu-z-respublikoyu-bilorus 

На Рівненщині відбулась робоча зустріч з питань тимчасового 

переміщення осіб, які проживають у закладах різних типів поблизу 

кордону з Республікою Білорусь 

З метою запобігання порушенням прав громадян, які перебувають у 

закладах інституційного догляду, розташованих поблизу Державного 

кордону України з Республікою Білорусь, регіональний представник 

Уповноваженого в Рівненській області Олександр Сєрих та регіональний 

координатор взаємодії з громадськістю Сергій Іллюк провели робочу 

зустріч з керівниками Служби у справах дітей, Департаменту соціальної 

політики за участі Національної соціальної сервісної служби в Рівненській 

області. 

Через наявні ризики обстрілів або бойові дії з боку суміжної держави 

обговорили питання визначення закладів на безпечній території, до яких, у 

разі нагальної потреби, могли б евакуюватись зазначені заклади задля 

збереження життя і здоров’я підопічних у разі ескалації конфлікту. 

Варто зазначити, що питання тимчасового переміщення (евакуації) та 

забезпечення умов для перебування на території України, де не ведуться 

бойові дії, або за межами України дітей та осіб, які проживають або 

зараховані до закладів різних типів, форм власності та підпорядкування на 

цілодобове перебування врегульовано Постановою Кабінету Міністрів 

України №385 від 27.03.2022. 

Під час зустрічі також обговорили умови перебування тимчасово 

переміщених дітей Рівненщини, а також проблемні питання, пов’язані з 

евакуацією, облаштуванням інженерно-технічних заходів цивільного захисту 

населення. Відзначили необхідність доопрацювання порядку повернення 

дітей та осіб, яких було переміщено до безпечних регіонів, в частині надання 

права обласним ОВА приймати рішення про повернення в Україну дітей-
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сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, до закінчення воєнного 

стану (за умови дотримання певних умов щодо їх безпеки).   

Регіональний представник Уповноваженого в Рівненькій області 

Олександр Сєрих наголосив, що питання дотримання прав дітей та осіб, які 

проживають або зараховані до закладів різних типів, форм власності та 

підпорядкування на цілодобове перебування, у тому числі евакуйовані за 

кордон або до безпечних регіонів України, перебувають на постійному 

контролі Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини. 

 

*** 

29.07.2022 

Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих 

територій України 

https://minre.gov.ua/news/yaku-dopomogu-ukrayincyam-proponuyut-

mizhnarodni-gumanitarni-organizaciyi 

Яку допомогу українцям пропонують міжнародні гуманітарні 

організації? 

Опубліковано 29 Липня 2022 року, о 15:00 

Крім державної фінансової допомоги, наші співгромадяни можуть 

скористатися підтримкою відомих міжнародних організацій. 

В Україні працюють їх програми підтримки. 

Пропонується разова або щомісячна допомога на строк до 3 місяців – з 

розрахунку від 2220 до 2500 грн на кожного члена сім’ї на місяць. 

Після подання заявки за 1 – 6 тижнів кошти надходять до учасників 

програм. Їх можна отримати як на особисті банківські рахунки, так і готівкою 

в державних банках чи на Укрпошті. 

На сьогодні вже близько мільйона українців скористалися допомогою 

від різних міжнародних програм. 

Зараз активні чотири програми, що реалізуються спільно з Урядом 

України. Їх мета – підтримка внутрішньо переміщених осіб та громадян, 

яким сьогодні найважче. Нагадаємо, в Мінреінтеграції взяли під контроль 

ситуацію з державними виплатами ВПО на проживання та з міжнародною 

фінансовою допомогою українцям. 
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Місцеве самоврядування 
 

 

25.07.2022 

Вінницька обласна військова адміністрація 

http://www.vin.gov.ua/news/ostanni-novyny/48745-za-m4ynulu-dobu-na-

vinnychchyni-tranzytom-rozmishcheno-60-osib-2 

За минулу добу на Вінниччині транзитом розміщено 60 осіб 

За попередню добу у Вінницькій області транзитом розміщено 60 осіб, 

з них 53 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 177 848 біженців, з 

них 1 337 - маломобільних та 56 860 дітей. Вільних місць для розміщення 

внутрішньо переміщених осіб - 1129. 

Станом на 10:00 25.07.2022 органами соціального захисту 187 342 

особам видані довідки про взяття на облік як внутрішньо переміщених 

осіб, з них 9 605 довідок скасовано у зв’язку з поверненням на постійне місце 

проживання. 

 

*** 

25.07.2022 

Волинська обласна державна адміністрація 

https://voladm.gov.ua/new/v-oblasti-rozselili-ponad-70-tisyach-

vnutrishnih-pereselenciv/ 

В області розселили понад 70 тисяч внутрішніх переселенців 

З початку війни Волинь прийняла 70 тисяч 422 внутрішніх 

переселенців. Найбільше у Луцькому районі, найменше – в Камінь-

Каширському. 

Згідно Єдиної інформаційної бази даних ВПО обліковано 60 тис. 001 

осіб. Це становить 42 тис. 050 сімей у яких 18 тис. 647 – діти. 

Наразі в області можливо додатково розмістити ще понад 4 тисячі 

вимушено-евакуйованих громадян з інших регіонів(приватний сектор, 

готелі, комунальні заклади, хостели, тощо). 

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

садочки,  заклади культури, амбулаторії, релігійні споруди, комунальні 

приміщення, тощо). 

Нагадаємо! При ОВА працює цілодобово гаряча лінія для розміщення 

переміщених осіб. Тому, якщо ви потребуєте поселення, або можете 
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запропонувати місця для внутрішніх переселенців телефонуйте – 066 65 709 

15. 

Допомагаємо та перемагаємо! 

 

*** 

25.07.2022 

Донецька обласна державна адміністрація 

https://dn.gov.ua/news/u-habi-ya-mariupol-fahivci-centru-zajnyatosti-

dopomagayut-pereselencyam-znajti-robotu 

У хабі "Я - Маріуполь" фахівці центру зайнятості допомагають 

переселенцям знайти роботу 

Сьогодні життєво важливим стає питання працевлаштування 

внутрішньо переміщених осіб, що спонукає Маріупольський міський 

центр зайнятості, який працює дистанційно, шукати нові шляхи побудови 

комунікаційних зв’язків з маріупольцями. Один з них – взаємодія з 

центрами підтримки переселенців «Я - Маріуполь», які відкриваються по 

всій країні і вже діють у Києві, Дніпрі, Вінниці, Запоріжжі, Одесі, 

Хмельницькому та інших містах. 

Ще вчора врятувавшись з маріупольського пекла, сьогодні ці люди 

розпочинають нове життя в більш безпечних містах країни. 

Працевлаштування - у ТОПі запитів до центрів “Я - Маріуполь”. Першу 

зустріч шукачів роботи з фахівцем Маріупольського міського центру 

зайнятості було організовано у м. Вінниця. Начальник відділу рекрутингу 

Сергій Лазько розповів про сучасні можливості служби зайнятості, зручні 

дистанційні форми взаємодії з клієнтами, надав інформацію щодо актуальних 

вакансій, у тому числі, в інших містах України, зокрема, з наданням житла. 

Також відповів на чисельні запитання учасників зустрічі, надав змістовні 

консультації: що робити, якщо людина не звільнена з попереднього місця 

роботи, чи можна працювати за сумісництвом та багато інших. 

Під час зустрічі було з’ясовано потребу маріупольців у 

працевлаштуванні, поінформовано про переваги взаємодії з центром 

зайнятості. З керівництвом вінницького хабу «Я - Маріуполь» обговорені 

подальші можливості співпраці з урахуванням з’ясованих перспективних 

потреб маріупольців у підборі роботи. 

За матеріалами Донецької обласної служби зайнятості 

 

*** 

25.07.2022 

Донецька обласна державна адміністрація 

https://dn.gov.ua/news/slovyanske-serce-dopomoglo-evakuyuvatisya-

majzhe-devyati-tisyacham-meshkanciv-donechchini 

"Слов’янське серце" допомогло евакуюватися майже дев`яти 

тисячам мешканців Донеччини 
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Опубліковано 25 липня 2022 року, 16:19 , Управління сім’ї, молоді та 

масових заходів національно-патріотичного виховання 

облдержадміністрації 

У 2014 році із невеличкої ініціативи, що об'єднала внутрішньо 

переміщених осіб, які на собі відчули, що таке війна, був створений 

Благодійний фонд «Слов'янське серце», який об'єднав волонтерів, що з 

перших днів війни допомагали евакуювати людей із небезпечних місць, 

забезпечували потребуючих продуктами харчування, надавали психологічну 

та юридичну підтримку, що допомогло врятувати не одну тисячу життів 

цивільного населення, в чий дім прийшла війна, … розповідають в 

Управлінні сім’ї, молоді та масових заходів національно-патріотичного 

виховання облдержадміністрації. 

За вісім років в партнерстві з міжнародними організаціями  фонд 

реалізував більше 50 проєктів,, спрямованих на покращення якості життя 

мешканців Донецької та Луганської областей.  

Так, молодіжний центр, який було відкрито в Святогірську у 2015 році 

завдяки підтримці UNICEF, дав поштовх до дій талановитій та активній 

молоді. Саме там дівчата та хлопці отримали  досвід реалізації своїх 

ініціатив, планування майбутнього.  

Завдяки взаємодії з органами місцевого самоврядування, обласними 

адміністраціями та іншими державними органами, організації навчання  

було запроваджено дієві механізми щодо допомоги вразливим сім’ям із 

дітьми шляхом психосоціального супроводу, фінансової підтримки.   

Створення Громадських центрів та безпечних просторів дозволило 

покращити психологічний стан дітей, які мешкали вздовж лінії 

розмежування і постійно перебували у небезпеці. Сучасні методи роботи, 

нове обладнання, дружня до дітей команда – все це в комплексі дало 

прекрасні результати.  

Більше 7000 дітей було охоплено тренінгами з мінної безпеки. 

Впевнено можна казати, що ці знання допомогли дітям зберегти життя.  

Літні люди мали можливість отримувати допомогу від волонтерів, 

спілкуватися один з одним, ділитись досвідом демонструвати свої таланти, 

навіть навчатися роботі з комп’ютером та смартфонами. 

Багато проєктів було спрямовано на активізацію жіночого руху,  

запобігання, протидію та реагування на випадки гендерно зумовленого 

насильства. Юридичну, соціальну та психологічну допомогу жінки 

отримували 24\7. Завдяки цій роботі багато з них змогли вийти з кола 

насильства та почати нове життя. Деякі змогли отримати гранти для навчання 

новій професії або започаткування бізнесу. 

У період пандемії Covid-19 «Слов’янське серце» разом із партнерами 

надавали необхідну допомогу вразливим сім’ям із дітьми. Не дивлячись на 

можливі ризики, обмеження, команда забезпечила необхідними засобами для 

захисту тих, хто потребував у населених пунктах Донецької та Луганської 

областей вздовж лінії розмежування. 
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З 24.02.2022, коли почалось повномасштабне вторгнення РФ, команда 

благодійного фонду не змінила своєї місії і продовжує надавати допомогу. 

Необхідність перемістити людей у безпечне місце – одне з головних 

завдань для команди. Ризикуючи власним життям, під ворожими 

обстрілами команда евакуювала з місць активних бойових дій вже 8870 

людей. Ця робота продовжується, бо з різних куточків області надходять 

прохання по допомогу.  

Після переміщення багато сімей із дітьми стикаються з 

психологічними, соціальними проблемами, які фонд допомагає вирішувати. 

Зараз у місцях, де перебуває велика кількість переміщених осіб, 

здійснюється психосоціальна підтримка дітей, обладнуються місця 

компактного мешкання. Відкриті Громадський центр та безпечні простори, 

де діти почувають себе затишно, комфортно і добре проводять свій час. Ігри, 

творчі та інтелектуальні заняття, психологічні тренінги – все це дає 

можливість відновитись нашим дітям та відволіктись від трагічних подій. 

Надання багатоцільової грошової допомоги, продуктів харчування, засобів 

гігієни, одягу допомагає сім’ям з дітьми забезпечити базові потреби. 

За матеріалами Управлінні сім’ї, молоді та масових заходів 

національно-патріотичного виховання облдержадміністрації 

 

*** 

25.07.2022 

Житомирська обласна державна адміністрація 

https://oda.zht.gov.ua/news/derzhava-garantuye-kozhnomu-vpo-nalezhnu-

medychnu-dopomogu/ 

Держава гарантує кожному ВПО належну медичну допомогу 

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; 

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!» https://bit.ly/meddopomoha22. 
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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! 

 

*** 

25.07.2022 

ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

https://www.zoda.gov.ua/news/62119/za-minuliy-tizhden-iz-zoni-boyovih-

diy-abo-timchasovo-okupovanih-teritoriy-vijihalo-ponad-10-tisyach-ljudey.html 

ЗА МИНУЛИЙ ТИЖДЕНЬ ІЗ ЗОНИ БОЙОВИХ ДІЙ АБО 

ТИМЧАСОВО ОКУПОВАНИХ ТЕРИТОРІЙ ВИЇХАЛО ПОНАД 10 

ТИСЯЧ ЛЮДЕЙ 

У етері телеканалу “Суспільне” очільник ЗОВА Олександр Старух 

розповів про стан справ в області, перебіг евакуації та оптимізацію прийому 

громадян, що рятуються від війни… 

Люди продовжують покидати тимчасово окуповані території. За 

минулий тиждень виїхало понад 10 тисяч людей. Це не тільки жителі 

Запорізької області, це також сусіди з Маріуполя, великим потоком 

евакуюються херсонці, щоб мати можливість вижити. Окупанти 

ускладнювали виїзд, збирали сотні автомобілів під Василівкою, робили 

живий щит, коли вони можуть постріляти і не турбуватися, що наші військові 

нанесуть удар у відповідь, бо там стоять наші співгромадяни, - заявив 

очільник ЗОВА. 
Попри все, обласна влада працює. На минулому тижні відкрили хаби 

для кожного з районів. До Мелітопольського хабу тепер також додались  

Бердянський, Василівський та Пологівський. Там працюють представники 

всіх громад, міські голови, їх заступники. Там зустрічають людей та 

намагаються швидко вирішити їх проблеми. 

Переглянути відео можна за посиланням: 

https://www.youtube.com/watch?v=tomJHmDAv74 

 

*** 

25.07.2022 

Івано-Франківська обласна державна адміністрація 

https://www.if.gov.ua/news/pidtrymka-do-vpo-maie-nadkhodyty-bez-

zvolikan 

Підтримка до ВПО має надходити без зволікань 
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опубліковано 25 липня 2022 року о 10:07 

Про це говорили на міжвідомчій нараді, яка пройшла під головуванням 

віцепрем’єрки Ірини Верещук. Обговорювали, як можна налагодити вчасну 

виплату допомоги на проживання ВПО та спростити подачу заяв через 

мобільний додаток Дія.  
Вирішили: Мінсоцполітики та Мінцифри спільно вдосконалять 

функціонал Дії. А саме: щоб ВПО могли через цей застосунок знятись з 

обліку та змінити адресу фактичного місця проживання при повторному 

переміщенні.  

Крім того, ВПО, які подавали заяви через Дію до 30 квітня 2022 р. та 

не отримали довідку і допомогу, в разі повторного подання документів до 

органу соціального захисту або ЦНАПу зможуть отримати і те, й інше – з 

дати подачі заяви в Дії. 

«Затримка виплат ВПО неприпустима. Люди, які перебувають у 

скрутному становищі, залишились без домівок та підтримки близьких, не 

повинні чекати місяцями», – наголосила Ірина Верещук. 

 

*** 

25.07.2022 

Івано-Франківська обласна державна адміністрація 

https://www.if.gov.ua/news/kozhen-ukrainets-mozhe-otrymaty-

mizhnarodnu-dopomohu 

Кожен українець може отримати міжнародну допомогу 

опубліковано 25 липня 2022 року о 15:17 

Через війну мільйони українців втратили свої домівки, були вимушені 

тікати зі свої міст. Майже три мільйони громадян України вимушено стали 

внутрішньо переміщеними особами . Багато людей втратили роботу та 

засоби для існування. Звісно, ще з початку війни держава почала розробляти 

план заходів для допомогти своїм громадянам у цей складний період. 

Результатом стало створення платформи єДопомога , завдяки якій українці, 

що потребують допомоги, можуть швидко подати заявку, а тисячі волонтерів 

по всій Україні допомогти нужденним. 

Докладніше про успіхи роботи платформи, а також як держава 

допомагає українцям під час війни, в інтерв'ю "Апострофу" розповів 

заступник Міністра соціальної політики України з питань цифрового 

розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Костянтин 

Кошеленко. 

 

 – Давайте поговоримо про результати платформи єДопомога. 

Скільки зареєстровано благодійників, скільки людей подали заявку на 

отримання допомоги, скільки отримало і яка загальна сума допомоги на цей 

момент? 
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– З початком війни кількість українців, які потребують соціальної 

підтримки і гуманітарної допомоги, зросла моментально. Зі свого боку 

цифрова команда Мінсоцу зробила все, щоб українці безперебійно і в 

повному обсязі отримували соціальні виплати, але ми розуміли, що важливо 

збільшити розмір допомоги. Саме тому ми почали працювати над тим, щоб 

додатково підтримати тих, хто цього потребує. 

З цього почалася історія платформи єДопомога, другою функцією якої, 

після інформації про виплати і допомогу від держави, стала можливість 

надання та отримання волонтерської допомоги. Завдяки цій функції кожен 

українець, який потребує допомогу, отримав можливість подати заявку, 

залишити контактні дані та вказати, що саме йому необхідно: їжа, ліки, одяг 

та інше. А, з іншого боку, ті, хто спроможний допомагати, отримали 

можливість зареєструватися на платформі як волонтери та благодійні 

організації. 

Отже на платформі люди стали запитувати про допомогу, а волонтери - 

забезпечувати тими необхідними речами, які є в наявності, передаючи їх з 

рук в руки, або поштою. 

Згодом ми розширили доступність "єДопомоги", надавши можливість 

підтримувати українців онлайн. Це стало можливим завдяки співпраці з 

великими торговельними та аптечними мережами. 

 

- Як це працює? 

 

- Це схоже на подарунковий сертифікат - люди, навіть з-за кордону, 

можуть оплатити якісь продукти чи ліки тим, кому це необхідно. Далі 

заявнику на допомогу надходить смс-повідомлення з кодом і вказаною 

сумою, яку він може витратити в магазині чи аптеці, які беруть участь у 

партнерській програмі. На касі потрібно просто показати цей код і нічого не 

потрібно платити. Таким чином люди з усього світу отримали змогу 

допомагати українцям. 

Наразі громадяни вже 26 країн долучилися до нашої платформи, а ми 

надалі працюємо над її розвитком. Підтримала нашу ініціативу і платіжна 

система Mastercard, яка від себе збільшує суму допомоги при сплаті їхніми 

картками. 

На платформі зареєстровано вже понад 970 волонтерів. Але хочу 

уточнити, що реєструються також волонтерські організації, в яких працює 

багато людей. Тобто тих, хто допомагає через платформу єДопомога, 

набагато більше за кількість реєстрацій. 

 

- А які обсяги допомоги? 

 

- Наразі ми маємо понад 20 тисяч активних заявок від людей із різних 

регіонів України. У свою чергу допомога надана на понад 2 800 заявок. І 

важливо зазначити, що за заявками стоять не люди, а цілі домогосподарства, 
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тобто вже близько шести тисяч людей отримали понад 20 тисяч позицій 

різних продуктів завдяки нашій платформі. 

Неможливо виміряти у грошах те, що людям приносять волонтери 

особисто з рук в руки, але завдяки "допомозі онлайн" вже перераховано 

більше 850 тисяч гривень на продукти та ліки. 

 

– Чи можна просто переказати кошти, щоб людина сама могла 

витратити їх будь-де? 

 

– Ні, ми не займаємося організацією переказів коштів. Люди, в 

принципі, самі можуть знайти тих, хто потребує, та допомагати грошима. Це 

адресна допомога продуктами і ліками. 

 

– Чи буде розширення переліку товарів, які можна буде придбати 

через функцію "онлайн допомога"? 

 

– Так, окрім продуктів та ліків ми працюємо над тим, щоб додати 

можливість купувати пальне. 

 

– Які ще функції є на платформі єДопомога? 

 

– На цій платформі також можна знайти всю інформацію про допомогу 

від держави для постраждалих від війни. Тобто інформацію про усі можливі 

допомоги, виплати, компенсації. Тут і інформація про адресну допомогу 

внутрішньо переміщеним особам для покриття витрат на проживання або ж 

як подати заявку про пошкодження майна та про все, що держава зараз 

підготувала для людей у цей важкий період. І ця інформація регулярно 

оновлюється. 

 

– Мінсоцполітики також запустило можливість отримання грошової 

допомоги від міжнародних організацій через платформу єДопомога. Скільки 

організацій беруть участь, скільки заявок отримано, чи вже почалися 

виплати? 

 

– Дійсно, є така функція. На платформі можна швидко заповнити 

заявку на грошову допомогу від міжнародних організацій. Далі вона 

верифікується у Мінсоцполітики. Тобто дані заявника перевіряються, 

використовуючи державні інформаційні реєстри та бази даних, що дозволяє 

нам отримувати перевірену інформацію про особу та підтвердити її соціальні 

статуси, які вона зазначила в заяві. Якщо людина вказує, що вона пенсіонер, 

але такою не є, ми це звіримо і покажемо. 

Така інформація зберігається та консолідується для того, щоб потім за 

запитом надавати її міжнародним організаціям. Зараз ми співпрацюємо із 

шістьма такими організаціями, наприклад, з місією Міжнародного 
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Комітету Червоного Хреста в Україні, товариством Червоного Хреста, 

компанією Red Rose, яка сприяє виплаті готівкою за підтримки 

Міжнародної Федерації Товариств Червоного Хреста і Червоного 

Півмісяця, ЮНІСЕФ, Всесвітньою продовольчою програмою ООН та 

Управлінням Верховного комісара ООН у справах біженців. 

Завдяки цій співпраці люди, які подали заявку, зможуть отримати 

гроші просто собі на картку, або у вигляді міжнародного переказу через 

Western Union або MoneyGram. Але, важливо, це відбувається на розсуд 

міжнародної організації. 

 

– Вони самі вирішують, скільки та кому вони можуть переказати 

кошти? 

 

– Так, враховуючи їхні пріоритети. Завдяки підписаним меморандумам 

про співпрацю, близько 1,8 млн українців зможуть отримати підтримку. Але 

якщо говорити про пріоритети, то організації насамперед мають на увазі 

найбільш незахищені верстви населення. При цьому кожна організація має 

свій пріоритетний напрямок, наприклад, ЮНІСЕФ насамперед опікується 

сім'ями з дітьми. 

Є розуміння, що зараз більшість українців можна назвати соціально 

вразливими. Але міжнародні організації, звісно, дивляться і по ситуації в 

регіонах, де велися бойові дії, які тимчасово окуповані, також дивляться, чи є 

людина внутрішньо переміщеною особою, чи залишається вдома. Тобто це 

вже аналітична робота на стороні міжнародних організацій, після якої вони 

приймають рішення щодо того, кому надається допомога. 

Наразі на платформі вже зареєстровано понад 2,5 млн людей, які 

бажають отримати таку допомогу. За останні тижні ми передали 40 тисяч 

заявок до організації Red Rose. Це люди з інвалідністю, пенсіонери та ВПО. 

Вони обрали для себе такий сегмент громадян для підтримки. Також 

передали більше 62 тисяч заяв для виплати грошової допомоги Управлінню 

Верховного комісара ООН у справах біженців. Перелік включає літніх 

людей, які не є переміщеними особами і подали заяви на допомогу через 

соціальну платформу єДопомога. 

 

– Скільки приблизно часу минає з моменту подачі заявки до можливої 

виплати? 

 

– Не можна сказати, що є якийсь визначений термін для кожної заявки. 

Адже саме міжнародні організації визначають категорії населення кому вони 

готові допомогти, звертаються до нас і ми передаємо реєстр з 

верифікованими заявками згідно запиту в рамках укладеного меморандуму. 

Тож виплата може бути через місяць, два або більше. Зі свого боку ми 

докладаємо максимальних зусиль задля збільшення кількості міжнародних 
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організацій, що можуть надати грошову допомогу українцям, що 

постраждали від війни. 

 

– Тобто якщо заявка подана, перевірена Мінсоцполітики та передана 

до міжнародної організації, це не означає, що виплати будуть 100%? 

 

– Звісно, організації намагаються задовольнити всі заявки, але у всіх 

обмежені бюджети. А також варто зазначити, що міжнародні організації 

здійснюють перевірку щодо виплат, які вони робили раніше, роблять 

дедублікацію заяв на виплати. 

 

– Хотілося б поговорити про державну допомогу внутрішньо 

переміщеним особам. Знаю, що є скарги від громадян про затримки з 

виплатами. Багато пишуть, що ті, хто подав заявку ще у квітні, досі не 

отримали допомогу. У чому причина затримки і коли будуть виплачені 

кошти? 

 

– Найбільше людей реєструвалось як ВПО у березні-квітні, що 

викликало значні черги в регіонах. Але завдяки оптимізації процесів, надання 

можливості подати заявку через застосунок "Дія" - це питання з чергами 

вирішилось. Так на сьогодні ми маємо понад 2,9 млн людей, що стали на 

облік як ВПО з 24 лютого поточного року. Загальна ж кількість ВПО понад 

4,4 млн. 

Хочу підкреслити, що ми робимо нарахування, далі передаємо реєстри 

і вже після фінансування відбуваються виплати управліннями соціального 

захисту адресно. 

Саме нарахування відбувається вчасно, але є декілька факторів. По-

перше, документи можуть бути ще у процесі обробки, тому що вони 

направляються до управлінь соцзахисту та опрацьовуються. Інколи в 

документах робляться помилки при заповненні, і соцпрацівники 

розбираються із цим, виправляють ці помилки, зв'язуються з людьми. 

По-друге, це пріоритизація видатків, бувають випадки коли нам 

доводиться пріоритизувати ті кошти, які ми можемо собі дозволити 

профінансувати у конкретний день і тут звичайно перевага віддається 

спочатку фінансування сектору безпеки і оборони. 

Але у будь-якому разі соціальні видатки безумовно в пріоритеті у 

держави і вони будуть профінансовані в повному обсязі. Треба розуміти, що 

Мінсоцполітики тільки робить нарахування, далі передаються реєстри, а 

потім, після фінансування, відбуваються виплати управліннями соцзахисту за 

адресами перебування людей. І це також навантаження на регіональні 

управління соцзахисту. 

Але робота триває, і ті, хто ще не отримав виплати, обов'язково їх 

отримають. Наразі вже виплачено понад 22 млрд гривень. 
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– Зрозуміло з тими, хто оформляв допомогу офлайн і могли зробити 

помилки. Але ж "Дія" підтягує всі дані автоматично? Ці дані також йдуть 

до управлінь соцзахисту, хіба обробка не відбувається автоматично? 

 

– Справа в тому, що були технічні проблеми з опрацювання пакетів 

документів. Ці складнощі були в перші два тижні подачі заяви на 

оформлення допомоги ВПО онлайн, але наразі всі ці питання вирішені, а ті 

помилки, що були надіслані з деякими пакетами документів, 

опрацьовуються. 

 

– Якщо людина отримала статус ВПО, але за деякий час повернулася 

додому, вона має закрити цей статус? 

 

– Так, людина, яка перестала бути ВПО, має звернутися до органу 

соцзахисту та повідомити про це. І зараз ми працюємо над тим, щоб 

запустити цю можливість онлайн. 

 

– А якщо людина не відмовилася та продовжує отримувати виплати, 

чи є за це якесь покарання? 

 

– Прямого покарання законом не передбачено. Але чітко написано, що 

"у разі виявлення подання внутрішньо переміщеною особою завідомо 

неправдивих відомостей для отримання довідки про взяття на облік, 

відшкодувати фактичні витрати, понесені за рахунок державного та місцевих 

бюджетів у результаті реалізації прав, передбачених цим законом". 

… 

– Які наразі є плани з подальшої цифровізації послуг? Що нового ми 

зможемо побачити найближчим часом? 

 

– Ми продовжуємо впровадження Єдиної інформаційної системи 

соціальної сфери (ЄІССС) навіть під час війни. В пілотних регіонах 

Житомирської та Рівненської області, вона вже знаходиться у дослідній 

експлуатації. Ця система активно використовується у деяких сервісах, 

зокрема, частково задіяна при реєстрації ВПО, повністю задіяна при видачі 

довідок людям з інвалідністю для перетину кордону, і цю систему ми 

розвиваємо. 

Її головна мета – зробити усі соціальні послуги зручними, швидкими та 

доступними в онлайн та офлайн режимах. Основою ЄІССС є Єдиний 

соціальний реєстр (ЄСР), в якому сконцентрована інформація про кожного, 

хто має право, отримує чи колись отримував будь-який вид державної 

соціальної підтримки… 

 

*** 
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25.07.2022 

Івано-Франківська обласна державна адміністрація 

https://www.if.gov.ua/news/za-initsiatyvy-ofisu-prezydenta-ukrainy-ta-

pidtrymky-dytiachoho-fondu-oon-iunisef-a-takozh-i-spryiannia-ivano-

frankivskoi-oda-provodytsia-opytuvannia-dlia-vpo 

За ініціативи Офісу Президента України та підтримки Дитячого 

фонду ООН (ЮНІСЕФ), а також за сприяння Івано-Франківської ОДА 

проводиться опитування для ВПО 

опубліковано 25 липня 2022 року о 13:26 

Україна рухається до перемоги. Ми залучаємо підтримку всього 

цивілізованого світу, допомагаємо один одному, гуртуємось та працюємо. І 

незалежно від того, де саме перебувають тимчасово переміщені громадяни 

України, знаємо, що Україна впевнено рухається до перемоги над жорстоким 

та підступним ворогом. 

Сьогодні і щодня країні важливо, як кожен українець відчуває 

сьогодення і бачить майбутнє держави. Важлива думка кожного з нас. 

Пропонуємо пройти опитування, яке проводиться за підтримки 

Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ), а також за ініціативи Офісу Президента 

України і сприяння Івано-Франківської обласної військової адміністрації. 

Дякуємо за увагу та ваші відповіді! 

Взяти участь у всеукраїнському опитуванні можна за цим посиланням: 

https://s.polls.team/s3/unicef 
 

 

*** 

25.07.2022 

Івано-Франківська обласна державна адміністрація 

https://www.if.gov.ua/news/svitlana-onyshchuk-vystupyla-v-efiri-

teleradiokompanii-rai 

Світлана Онищук виступила в ефірі телерадіокомпанії «РАІ» 

Управління інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю 

ОДА, опубліковано 25 липня 2022 року о 14:08 

Голова обласної військової адміністрації Світлана Онищук в ефірі 

програми «Новий погляд» розповіла, як живе Прикарпаття в умовах воєнного 

стану та про підтримку внутрішньо переміщених людей. 

Зокрема, під час спілкування у студії йшлося про соціальні виплати 

жителям області,  реалізацію програми «Прихисток». Також говорили про 

оздоровлення  дітей та організацію дозвілля для переселенців… 

Більше – у відео нижче. 

 

*** 

25.07.2022 

ЛУГАНСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 
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ОБЛАСНА ВІЙСЬКОВО-ЦИВІЛЬНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

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

a_dlya_pereselenciv_z_luganshchini 

У Дніпрі надається правова допомога для переселенців з Луганщини 

Внутрішньо переміщені особи з Луганської області можуть отримати 

безоплатну первинну правову допомогу не тільки звернувшись на 

електронну адресу управління з питань нормативно-правової роботи та 

децентралізації облдержадміністрації (lawdeploda@ukr.net), але і 

завітавши до вільного креативного простору «Coworking Space» в Дніпрі. 

У Coworking Space можна отримати правову інформацію, консультації 

і роз’яснення з правових питань, допомогу у складенні заяв, скарг та інших 

документів правового характеру, в забезпеченні доступу до вторинної 

правової допомоги. 

Обов‘язкова форма реєстрації за посиланням для відвідування: 

https://forms.gle/hjkxGUfrPpPcrNLv7 
Простір працює з понеділка по п’ятницю з 09:00 по 17:00 за адресою: 

м. Дніпро, вул. Воскресенська 41, офіс 401. 

Орієнтуйтесь по вказівникам Coworking Space у приміщенні. 

 

*** 

25.07.2022 

ЛУГАНСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

ОБЛАСНА ВІЙСЬКОВО-ЦИВІЛЬНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

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

snoyi_spravi_dlya_pereselenciv 

Оголошено конкурс на підтримку власної справи для переселенців 

У межах проєкту BackHomeUA оголошений конкурс заявок на 

підтримку старту власної справи. 

Проєкт фокусується на двох групах громадян: 

1) ВПО або громадяни, які повертаються з-за кордону та стають ВПО, 

оскільки не можуть проживати вдома через бойові дії, окупацію чи 

руйнування; 

2) мешканці деокупованих або постраждалих від бойових дій громад, 

які зазнали людських або матеріальних втрат. 

Основними критеріями відбору заявок є мотивація до підприємницької 

діяльності, готовність навчатися та опановувати нові навички, розуміння 

інвестиційних потреб бізнесу та наявність запиту в громадах на 

запропонований тип мікробізнесу. 

Заявки розглядаються по мірі надходження. Перший етап проєкту 

триватиме до 31 грудня 2022 року. 

Заявку можна подати тут: https://is.gd/Hqsxwm 

Інформація про проєкт: https://is.gd/ic9Cgi 
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*** 

25.07.2022 

Львівська обласна військова адміністрація 

https://loda.gov.ua/news/35550 

Очільник Львівщини розповів представникам Національної 

інвестиційної ради про ключові проблеми, з якими стикається 

релокований бізнес 

Департамент економічної політики 

На Львівщину вже релокувалось 180 підприємств, 130 підприємств 

запустили роботу. 

…25 липня, начальник Львівської ОВА Максим Козицький зустрівся з 

представниками Національної інвестиційної ради при Президентові 

України. Секретар ради Галина Янченко разом з колегами здійснюють 

робочі візити у різні області, в тому числі ті, куди релокувались підприємства 

із територій активних бойових дій.  

Мета таких візитів – залучити бізнес до обговорення  та виявити 

ключові проблеми, щоб підняти їх на найвищому політичному рівні задля 

їхнього вирішення – у Кабміні, Національному банку України, Верховній 

Раді України. 

На Львівщину вже релокувалось 180 підприємств, 130 підприємств 

запустили роботу.  

Відтак, серед проблемних питань з якими звертаються релоковані 

підприємства: постачання сировини, виїзд за кордон для бізнесових 

зустрічей, повернення ПДВ, можливість іпотеки під житло для персоналу, 

бронювання працівників. 

Проговорили і питання індустріальних парків та залучення інвестицій.  

Як зазначив Максим Козицький, для розвитку індустріальних парків 

важливим є питання плати за приєднання до мереж.  

«Сьогодні, щоб, для прикладу, інвестору підключитись до 

електромережі, потрібно заплатити за резервування обсягу електричної 

енергії. Ти можеш ще нічого не робити, але за кожен кіловат енергії вже 

мусиш платити від 1 до 3 тис гривень залежно від локації. Якщо ми говоримо 

про залучення інвестицій і інвестклімат, то треба чітко розуміти, що 

необхідно відмовитись від плати за приєднання», – зазначив очільник 

Львівської ОВА.  

Розповів Максим Козицький і про ситуацію з внутрішньо 

переміщеними особами. Зараз на Львівщині проживає лише офіційно 

зареєстрованих більш як 240 тисяч українців, які вимушено покинули свої 

домівки.  

Цьогоріч в області затвердили нову обласну Програму реалізації 

пріоритетних інфраструктурних проєктів, в межах якої визначили 

фінансування 20 закладів професійно-технічної, вищої освіти та закладів 

соціального захисту. У перелік увійшли проєкти, які при мінімальних 
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капіталовкладеннях у найближчій перспективі зможуть забезпечити 

розгортання понад 2 тисяч додаткових ліжко-місць для ВПО. Зараз 

тривають роботи на 16 об’єктах. 

Опісля зустрічі з очільником області представники Національної 

інвестиційної ради при Президентові України взяли участь у круглому 

столі із представниками великого бізнесу Львівської області.  

Основними ініціативами, які  розглядає Національна інвестиційна 

рада при Президентові України, є:  

- Державно-приватне партнерство:  

Бізнес отримує ділянку, стабільне фінансування, цікавий проект. 

Держава – інвестиції та готові будівлі. Ключове завдання – максимальне 

спрощення чинних процедур в межах ДПП. А разом з ними, і часу на 

підготовку проектів – його скоротять вдвічі. Бюрократію та корупційні 

ризики зведуть до мінімуму або ліквідують.  

- Страхування інвестицій під час війни:  

Бізнес та міжнародні інвестори зберігають інтерес до вкладання грошей 

в економіку України. Механізм страхування будівництва та виробництва 

топовими гравцями на ринку дозволить почати відновлення вже зараз, не 

чекаючи закінчення війни.  

- Business-SOS: ініціатива допомоги бізнесу, який постраждав від 

бойових дій. Збір інформації, підрахування збитків та допомога в отриманні 

компенсацій. 

 

*** 

25.07.2022 

Львівська обласна військова адміністрація 

https://loda.gov.ua/news/35454 

До Миколаївської громади прибула допомога від International Medical 

Corps 

Пресслужба ОДА 

Представники Міжнародного Медичного Корпусу (International 

Medical Corps) передали до Миколаєва 249 наборів із засобами гігієни для 

внутрішньо переміщених осіб. 
"Ці набори отримають ті внутрішньо переміщені особи, які знайшли 

свій прихисток у Миколаївській громаді. Зараз на Миколаївщині проживає 

близько двох тисяч осіб, серед яких діти та люди похилого віку. Волонтери 

Міжнародного Медичного Корпусу надають допомогу переселенцям 

Львівщини вже не вперше", - повідомили у громаді. 

Представники Миколаївської громади подякували волонтерам за 

небайдужість та допомогу. 

Зазначимо, що Міжнародний Медичний Корпус є глобальною 

службою швидкого реагування, яка надає невідкладну медичну допомогу та 

пов’язані з нею послуги тим, хто постраждав від конфліктів, катастроф і 
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захворювань, незалежно від того, в якій точці світу перебувають потерпілі. 

Організація була заснована в 1984 році лікарями та медсестрами — 

волонтерами. Нині медичний корпус налічує близько 7500 співробітників по 

всьому світу. 

 

*** 

25.07.2022 

Львівська обласна військова адміністрація 

https://loda.gov.ua/news/35456 

Наблизити перемогу: молодь Львівщини запрошують на дводенні 

тренінги з волонтерства 

Управління молоді та спорту 

У 18 областях України проведуть дводенні тренінги для волонтерів 

від проєкту «Одне Серце: Сила Молоді». 

Навчання триватиме до кінця літа. Проєкт втілюється за підтримки 

програми СИЛА (Єднання через спільні дії молоді) Української 

академією лідерства, яка реалізує програми для молоді із проактивним 

волонтерським напрямком вже понад 8 років. 

На Львівщині заплановане проведення трьох тренінгів. Регіональними 

партнерами є управління молоді та спорту Львівської ОВА та хаб 

«СпівДія», діяльність якого координує Львівський обласний молодіжний 

центр. Перший тренінг триває вже цими днями, 25-26 липня. Триває 

реєстрація на тренінги, що відбудуться 28-29 липня та 3-4 серпня.  

Мета цього проєкту — об'єднати молодь через добрі справи та 

сформувати ефективні команди волонтерів, які наближатимуть нас до 

перемоги. Це також допоможе інтегрувати молодь, яка змушена покинути 

свої домівки, та допоможе їй втілювати соціальні та громадські 

ініціативи.  
У командній роботі із тренерами, учасники розберуть: 

як влаштована робота волонтерів зсередини і яких помилок слід 

уникати новачкам; 

отримають дієві поради, як втілювати соціальні та громадські 

ініціативи; 

принципи людяності: підходи в роботі волонтера; 

базову психологічну допомогу; 

 роботу з командами: як зберегти свій ресурс в кризових умовах; 

 мистецтво комунікацій та медіація конфліктів.  

Тренінги вже пройшли більше сотні волонтерів Полтави, Рівного, Сум, 

Тернополя, Черкас, Києва та Запоріжжя. Зареєструватись можна за 

посиланням: https://forms.gle/HC2SE45BeD8SRmYHA 

 

*** 

25.07.2022 
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Полтавська обласна військова адміністрація 

https://www.adm-pl.gov.ua/news/predstavniki-poltavskogo-oblasnogo-

centru-socsluzhb-vzyali-uchast-u-treningu-po-roboti-z-vnutri 

ПРЕДСТАВНИКИ ПОЛТАВСЬКОГО ОБЛАСНОГО ЦЕНТРУ 

СОЦСЛУЖБ ВЗЯЛИ УЧАСТЬ У ТРЕНІНГУ ПО РОБОТІ З 

ВНУТРІШНЬО ПЕРЕМІЩЕНИМИ ОСОБАМИ 

Представники Полтавського обласного центру соцслужб взяли участь 

у тренінгу по роботі з внутрішньо переміщеними особами 

Підвищення професійної кваліфікації та набуття нових знань процес 

невпинний, а в умовах воєнного стану – потребує швидкої адаптації до нових 

ситуацій та вимог. 

На базі Полтавського обласного центру громадського здоров'я за 

експертної підтримки Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) 

відбувся тренінг для представників територіальних громад та соціальних 

служб, які працюють із внутрішньо переміщеними особами. Участь у заході 

на тему «Важливі навички з подолання стресу» взяли психологи 

Полтавського обласного центру соціальних служб. 

Під час виконання завдань, учасники опанувати кращі світові практики 

посилення ролей загальнолюдських цінностей та доброти на противагу 

зацикленості на почуттях гніву та негативних думках. 

Начальник Центру психічного здоров'я Обласного закладу з надання 

психіатричної допомоги, психолог Наталія Супруненко, яка виступила 

навчальним тренером, зосередила увагу на небезпеці тривалої поведінки типу 

«рух від» та важливість швидкого подолання «емоційної бурі». Разом з 

учасниками також була опрацьована методика «заземлення», яка має 

допомогти сконцентруватися на важливому (сім'ї, дружбі, хобі, щоденних 

ритуалах, які приносять задоволення) й відійти від негативних та шокуючих 

спогадів. 

Окрім сертифікатів про проходження курсу, представники 

Полтавського обласного центру соцслужб отримали й методичні матеріали 

від Європейського офісу ВООЗ, які стануть в нагоді при роботі з уразливими 

категоріями населення та внутрішньо переміщеними особами, які в першу 

чергу зазнали стресових ситуацій та негативних наслідків у сучасних умовах. 

Департамент  соціального захисту населення  

Полтавської ОВА 

   

*** 

25.07.2022 

Полтавська обласна військова адміністрація 

https://www.adm-pl.gov.ua/news/u-kremenchuci-monitoryat-miscya-

prozhivannya-vimushenih-pereselenciv 

У КРЕМЕНЧУЦІ МОНІТОРЯТЬ МІСЦЯ ПРОЖИВАННЯ 

ВИМУШЕНИХ ПЕРЕСЕЛЕНЦІВ 
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У Кременчуці моніторять місця проживання вимушених переселенців 

Спеціалісти відділу державного нагляду за дотриманням 

санітарного законодавства Кременчуцького районного управління 

Головного управління Держпродспоживслужби в Полтавській області з 

15.07.22р. по 21.07.2022р. перевірили 10 місць тимчасового перебування осіб, 

які вимушено покинути місця постійного проживання у зв’язку з 

військовою агресією російської федерації. 

У Міністерстві охорони здоров’я розробили вимоги1 до проживання 

переселенців. 
З працівниками вказаних закладів проведена роз’яснювальна робота по 

дотриманню вище викладених вимог, профілактиці виникнення інфекційних 

хвороб та харчових отруєнь. 

Бережіть себе! Все буде Україна! 

Головне управління держпродспоживслужби 

в Полтавській області 

 

*** 

25.07.2022 

Рівненська обласна державна адміністрація 

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

reiestratsiia-pereselentsiv-dlia-otrymannia-dopomohy 

На Рівненщині продовжується реєстрація переселенців для 

отримання фінансової допомоги 

опубліковано 25 липня 2022 року о 13:29 

Географія надання фінансової допомоги для ВПО розширюється. 

На Рівненщині БФ «Право на Захист» спільно з чеською 

міжнародною організацією People in need (Людина в біді) та органами 

соцзахисту області продовжують реєструвати переселенців для одержання 

підтримки. 

Фінансова допомога становитиме 2220 грн. 

Додалися нові населені пункти області: 

25 липня (13.00-17.00) - Рафалівка, Селищна рада вул. 1 травня, 12; 

26-27 липня (8.00-17.15) - м.Вараш, ЦНАП, приміщення 104, м-р 

Будівельників, 25; 

28 липня (9.00-16.00) - смт Володимирець на базі пансіонатів вул. 

Миру, 2 та вул. Горького, 2. 

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

(ЦНАП). 

Раніше ВПО могли зареєструватися у Сарнах, Зарічному, Висоцьку, 

Милячах та Дубровиці. 
                                                           
1 Див.:  https://moz.gov.ua/article/ministry-mandates/nakaz-moz-ukraini-vid-10032022--458pro-zatverdzhennja-
minimalnih-vimog-schodo-zabezpechennja-sanitarnogo-ta-epidemichnogo-blagopoluchchja-naselennja-pid-chas-
ekstrenogo-oblashtuvannja-misc-timchasovogo-?preview=1  
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Нагадаємо, при собі необхідно мати документи, що посвідчують особу. 

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

кожного члена родини, які переїхали з ним. 

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. 

 

*** 

25.07.2022 

Рівненська обласна державна адміністрація 

https://www.rv.gov.ua/news/na-rivnenshchyni-planuiut-buduvaty-zhytlo-

dlia-pereselentsiv 

На Рівненщині планують будувати житло для переселенців 

опубліковано 25 липня 2022 року о 15:05 

Начальник Рівненської ОВА Віталій Коваль підписав Меморандум 

про співпрацю із представниками Благодійного фонду розвитку Emerland. 

Ініціатива полягає у розбудові населених пунктів Рівненщини для 

подальшого поселення людей, які втратили житло через війну.  

Під час зустрічі із представниками фонду обговорили напрямки 

співпраці, соціальну та економічну складову проекту. Йшлося про варіанти 

локацій.  

«Рівненщина стала надійним тилом для понад 50 тисяч переселенців. 

Нам важливо їх підтримати і соціалізувати. Тому завжди готові до співпраці, 

як з українськими, так і закордонними фондами, організаціями», - зауважив 

Віталій Коваль.  
Як розповів Президент Благодійного фонду Emerland Володимир 

Воронов, благодійний фонд розвитку Emerland був створений в 2021 році і 

мав на меті ініціювати економічний і соціальний розвиток в Східній Україні. 

Війна внесла свої корективи, фонд переформатував свою роботу та зараз 

займається гуманітарною допомогою та розвитком на території України. 

 

*** 

25.07.2022 

Тернопільська обласна військова адміністрація 

https://oda.te.gov.ua/news/kudy-zvertatys-batkam-ditei-iz-trudnoshchamy-

rozvytku-ta-invalidnistiu-u-tomu-chysli-tym-khto-zalyshyv-svoiu-domivku 

Куди звертатись батькам дітей із труднощами розвитку та 

інвалідністю, у тому числі тим, хто залишив свою домівку 
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опубліковано 25 липня 2022 року о 11:03 

Особливо вразливими в умовах війни є родини з дітьми з труднощами 

розвитку або інвалідністю, зокрема ті, хто вимушені були покинути рідну 

домівку.  

Куди звернутися по консультацію психолога, логопеда або вчителя-

реабілітолога? 

Як записатися до лікаря на новому місці? 

Як потрапити на навчання в інклюзивному класі чи групі? 

Де отримати колісне крісло або слуховий апарат для дитини? 

На яку іншу допомогу можуть розраховувати сім’ї з дітьми з 

труднощами розвитку або інвалідністю? 

ЮНІСЕФ зібрали відповіді на ці та інші запитання в одній брошурі. 

Завантажуйте та користуйтесь! Довідка.pdf ( .pdf , 5.13 Мб )2 

 

*** 

25.07.2022 

Хмельницька обласна рада 

https://km-oblrada.gov.ua/nebajduzhi-hmelnychany-doluchayutsya-do-

gumanitarnoyi-dopomogy-pereselenczyam/ 

Небайдужі хмельничани долучаються до гуманітарної допомоги 

переселенцям 

Вже понад чотири місяці невпинно працює Центр видачі 

гуманітарної допомоги Хмельницької обласної ради. Небайдужі жителі 

міста Хмельницький вкотре долучились до підтримки внутрішньо 

переміщених осіб та принесли до Центру найнеобхідніше для людей, яким у 

зв´язку з військовими діями наша область стала другою домівкою. 

Так, жителька Хмельницького Світлана Юрчук з радістю принесла для 

потреб ВПО саме той одяг, якого наразі вони найбільше потребують. 

Також жест доброї волі зробила пенсіонерка обласного центру Галина 

Закордонець, яка не могла стояти осторонь, коли тисячі людей потребують 

допомоги. Саме тому пані Галина принесла до Центру чимало різноманітного 

одягу та передала його працівникам… 

З допомогою  прийшов до Центру й мешканець Краматорська Артур 

Шкребець, який з березня проживає у Хмельницькому. З такими ж 

намірами принесли необхідний одяг Наталія Колісник з Харкова та Марія 

Фурман і Галина Примачук з Херсону, які через військові дії змушені 

були переїхати в обласний центр. Своїми вчинками вони 

продемонстрували співпереживання та добродушність, адже, як ніхто, 

розуміють наскільки жахливо залишитися без житла, одягу та речей першої 

необхідності… 

                                                           
2 Див.:   https://oda.te.gov.ua/storage/app/sites/26/uploaded-
files/%D0%94%D0%BE%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%BA%D0%B0.pdf 
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Небайдужі хмельничани з радістю долучаються до будь-якої допомоги, 

на яку вони спроможні, адже, за їхніми словами, ми – одна нація, одна 

родина, і кожен має право на повноцінне життя на території будь-якої області 

нашої держави. Стверджують, що наша сила саме в єдності і взаємодопомозі, 

тому разом нас не здолати. 

Працівники Центру співпереживають усім, хто був змушений покинути 

свої рідні домівки і шукати спокійного життя деінде. Люди із різних куточків 

України розповідають працівникам Центру гуманітарної допомоги чимало 

історій, які, на жаль, не наповнені щастям та посмішками, а лише сумом, 

болем і розчаруванням. Причиною цього є безжальна війна, яка день за днем 

наносить все сильніші удари по нашій Батьківщині, залишаючи глибокі рани 

в серцях українців. 

Переселенка Тетяна, рідним краєм якої є Донеччина, була змушена 

покинути рідний дім і вже протягом чотирьох місяців проживає у 

Хмельницькому та неодноразово звертається до Центру за необхідною 

допомогою. Пані Тетяна щиро дякує голові обласної ради Віолеті 

Лабазюк, за ініціативи якої було створено Центр видачі гуманітарної 

допомоги, за те, що вона робить для усіх переселенців на Хмельниччині, за 

забезпечення усім найнеобхіднішим для  комфортних умов проживання. 

Також внутрішньо переміщені особи залишають подяки у вигляді 

листів,  у яких описують усю свою вдячність обласній раді, працівникам 

центру та усім небайдужим людям, які допомагають пережити їхнє горе. «Від 

всього серця хочеться подякувати за вашу безкорисливу працю… Своїм 

ставленням до нас ви допомагаєте відволіктися від того, що відбувається в 

наших рідних містах» – йдеться у залишеному на столі реєстрації листі. 

 

*** 

25.07.2022 

Донецький обласний центр зайнятості 

https://don.dcz.gov.ua/novyna/u-habi-yamariupol-fahivci-centru-

zaynyatosti-dopomagayut-pereselencyam-znayty-robotu 

У хабі "ЯМаріуполь" фахівці центру зайнятості допомагають 

переселенцям знайти роботу 

В умовах військового стану ринок праці країни стрімко змінюється, 

окреслюючи нові реалії роботи служби зайнятості. Сьогодні життєво 

важливим стає питання працевлаштування внутрішньо переміщених осіб, 

що спонукає Маріупольський міський центр зайнятості, який працює 

дистанційно, шукати нові шляхи побудови комунікаційних зв’язків з 

маріупольцями. Один з них – взаємодія з центрами підтримки переселенців 

«ЯМаріуполь», які відкриваються по всій країні і вже діють у Києві, Дніпрі, 

Вінниці, Запоріжжі, Одесі, Хмельницькому та інших обласних центрах. 
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Ще вчора врятувавшись з маріупольського пекла, сьогодні ці люди 

розпочинають нове життя в більш безпечних містах країни. 

Працевлаштування - у ТОПі запитів до центрів “ЯМаріуполь”. 

Першу зустріч шукачів роботи з фахівцем Маріупольського міського 

центру зайнятості було організовано у м. Вінниця. Начальник відділу 

рекрутингу Сергій Лазько розповів про сучасні можливості служби 

зайнятості, зручні дистанційні форми взаємодії з клієнтами, надав 

інформацію щодо актуальних вакансій, у тому числі в інших містах України, 

зокрема з наданням житла. Також відповів на чисельні запитання учасників 

зустрічі, надав змістовні консультації: що робити, якщо людина не звільнена 

з попереднього місця роботи, чи можна працювати за сумісництвом та багато 

інших. 

Під час зустрічі було з’ясовано потребу маріупольчан у 

працевлаштуванні,  поінформовано про переваги взаємодії з центром 

зайнятості, а саме індивідуальний рекрутинговий підхід у напрямку 

вирішення питання зайнятості. З керівництвом вінницького хабу 

«ЯМаріуполь» були обговорені подальші можливості співпраці з 

урахуванням з’ясованих перспективних потреб маріупольців у підборі 

підходящої роботи. 

Всеукраїнська база вакансій на Telegram каналі «Робота зараз: 

Державна служба зайнятості» worknowdcz - https://bit.ly/38Z2E6I. 

Чат-бот Донецької обласної служби зайнятості у месенджері Telegram - 

https://bit.ly/2UnnJwh. 
Телефони «гарячих ліній» центрів зайнятості Донеччини 

https://bit.ly/3rLgZtT. 

 

*** 

25.07.2022 

Закарпатський обласний центр зайнятості 

https://zak.dcz.gov.ua/novyna/120-robotodavciv-oblasti-otrymayut-

kompensaciyu-vytrat-za-pracevlashtuvannya-vpo 

120 роботодавців області отримають компенсацію витрат за 

працевлаштування ВПО 

Закарпатський обласний центр зайнятості продовжує розгляд заяв 

від роботодавців на отримання компенсації витрат на оплату праці за 

працевлаштування внутрішньо переміщених осіб внаслідок проведення 

бойових дій під час воєнного стану в Україні. 

З початку дії програми 120 роботодавців області отримали позитивне 

рішення Закарпатського центру зайнятості на працевлаштування 289 

внутрішньо переміщених осіб. 

Роботодавці, які подають заявки на компенсацію, працюють в галузях 

переробної промисловості, оптової та роздрібної торгівлі, охорони здоров’я 
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та надання соціальної допомоги, тимчасового розміщення й організації 

харчування та ін. 

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

звернутися до будь-якого центру зайнятості. 

Додаткову інформацію можна отримати у відділі організації надання 

послуг роботодавцям Закарпатського ОЦЗ, тел. 031-2-64-98-31. 

Гаряча лінія для роботодавців 095-426-11-58. Наш Телеграм-канал - 

Державна служба зайнятості https://t.me/+EMOeELVlILE2MWZi. 

 

*** 

25.07.2022 

Кіровоградський  обласний центр зайнятості 

https://kid.dcz.gov.ua/novyna/mayzhe-2-mln-gryven-vidshkoduvaly-

robotodavcyam-kirovogradshchyny-za-pracevlashtuvannya 

Майже 2 млн гривень відшкодували роботодавцям Кіровоградщини 

за працевлаштування переселенців 

Чимало українців тимчасово виїхали зі своїх помешкань за кордон та в 

інші області України у зв’язку з активними бойовими діями. Наразі 

важливим завданням держави є надання цим людям підтримки. У тому числі, 

Державна служба зайнятості не залишається осторонь та нагадує, що 

роботодавці можуть отримати компенсацію витрат на оплату праці за 

працевлаштування осіб із числа внутрішньо переміщених. 

Слід зазначити, що компенсація витрат надається роботодавцю 

упродовж 2 місяців у розмірі 6.500 грн (щомісячно) за кожну 

працевлаштовану особу на умовах строкового або безстрокового трудового 

договору (контракту), гіг-контракту, зокрема за сумісництвом. 

Так, з початку дії програми 206 роботодавців подали пакети документів 

для отримання компенсації витрат за працевлаштування переселенців. 128 

роботодавців Кіровоградщини отримали відшкодування у розмірі       

1.826.500 грн за працевлаштування 221 внутрішньо переміщеної особи. 

Наразі уже здійснено замовлення на суму 2.125.500 грн для надання 

компенсації 75 роботодавцям. 

Довідково. Для одержання додаткової інформації щодо отримання 

такої фінансової допомоги від держави, представникам бізнесу необхідно 

звернутись до центрів зайнятості або філій обласного центру зайнятості за 

місцем їх реєстрації як платника єдиного внеску на загальнообов’язкове 

державне соціальне страхування. 

Інструкція з отримання компенсації витрат роботодавцю на оплату 

праці за працевлаштування переселенців тут:  https://cutt.ly/JJULj1G. 

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

Крім того, пропонуємо доєднатися до чат-боту Державної служби 

зайнятості у Telegram https://t.me/DCZWorkNowBbot, за допомогою якого 

можна отримати додаткову інформацію з поширених питань. 
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*** 

25.07.2022 

НОВОВОЛИНСЬКА МІСЬКА РАДА 

https://nov-rada.gov.ua/2022/07/25/u-novovolynskomu-miskomu-

istorychnomu-muzei-fiksuiut-spohady-pereselentsiv/ 

У Нововолинському міському історичному музеї фіксують спогади 

переселенців 

Внутрішньо переміщених осіб просять поділитися спогадами про 

пережите від початку повномасштабної війни росії проти України. 

Свої історії можна записати від руки, виклавши інформацію у довільній 

формі. Напишіть трохи про себе, свою діяльність, як ваша родина пережила 

перші дні вторгнення, виїзд з рідного міста чи села, враження від 

перебування у Нововолинську. 

Усі матеріали внесуть до фондів Нововолинського міського 

історичного музею та будуть використовувати для історичних наукових 

досліджень. 

Історія кожної вимушено переміщеної родини – це зброя.  Усі разом 

мусимо зберегти правдиву хронологію подій, зафіксувати усі спогади 

очевидців російсько-української війни, щоб наші нащадки точно знали хто 

наш ворог та яка ціна свободи. 

Співробітники історичного музею просять приносити записані спогади 

до 20 серпня 2022 року за адресою проспект Дружби, 27, м. Нововолинськ, 

Волинська область (приміщення міської ради). 

При виникненні питань телефонуйте: +380688835785. 

 

*** 

26.07.2022 

Вінницька обласна військова адміністрація 

http://www.vin.gov.ua/news/ostanni-novyny/48759-kerivnyky-vinnytskoi-

raionnoi-administratsii-provely-vyiznyi-pryiom-hromadian-dlia-meshkantsiv-ta-

vymushenykh-pereselentsiv-nemyrivskoi-terhromady 

Керівники Вінницької районної адміністрації провели виїзний 

прийом громадян для мешканців та вимушених переселенців Немирівської 

тергромади 

25 липня, за дорученням Начальника обласної військової 

адміністрації Сергія Борзова, заступники керівника Вінницької РВА 

Тетяна Каменщук та Олена Футуймас провели виїзний прийом громадян у 

Немирівській громаді. 

"П'ять місяців як залишили свої домівки",  - з такими словами 

звертаються внутрішньо переміщені особи чи не в кожному населеному 

пункті. 
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Представники влади у зручному форматі поспілкувалися з місцевими 

мешканцями та вимушеними переселенцями в місті Немирів, а також у 

селах: Ковалівка, Чуків та Мухівці - у цих населених пунктах їх проживає 

найбільше. 

Люди охоче діляться своїми переживаннями та думками, мають багато 

запитань щодо свого майбутнього. Варто відмітити, що при зустрічах 

вдається вирішувати питання щодо пошуку роботи через Центр 

зайнятості. Люди отримують нову інформацію щодо змін у пенсійному чи 

соціальному законодавстві. Зокрема, перерахунок пенсій та переведення їх на 

карткові рахунки - вирішити ці питання допомогли представники пенсійного 

фонду. 

Про переваги медичного обслуговування, сезонні та профілактичні 

щеплення, отримання безкоштовних ліків та багато інших питань доповів 

присутнім фахівець в галузі сімейної медицини. 

Сім’ї вимушених переселенців отримали розширену інформацію про 

умови безоплатної правової допомоги. Всі, хто отримав статус ВПО, мають 

право на безоплатну правову допомогу за рахунок держави. А це і складення 

будь-яких процесуальних документів, звернення до суду та інше. 

Внутрішньо переміщені особи також отримали продуктові набори від 

обласного гуманітарного штабу Вінницької обласної військової 

адміністрації. 

Такі зустрічі необхідні та є цінними для людей, адже вони мають 

відчувати турботу про себе та своїх рідних, їхніми домівками тепер стали 

наші громади і ми несемо відповідальність за їхній добробут. Та багато із них 

розуміють, що не мають куди повертатися, дехто – очікує на щасливі дзвінки 

рідних зі своїх міст, інші – планують майбутнє своїх дітей тут. Більшість 

готується до зими. Також їх  турбує питання про новий навчальний рік в 

наших освітніх закладах за місцем проживання. І найголовніше - усі дякують 

місцевим жителям сіл за допомогу, турботу та розуміння. 

Інформацію про виїзні прийоми громадян начальника Вінницької 

районної військової адміністрації Віталія Урдзіка можна дізнатися на 

офіційному сайті та  фейсбук-сторінці Вінницької районної державної 

адміністрації, або зателефонувавши за номером телефону 67-01-93. 

 

*** 

26.07.2022 

Волинська  обласна державна адміністрація 

https://voladm.gov.ua/new/minuloyi-dobi-mayzhe-70-pereselenciv-

znayshli-prihistok-na-volini/ 

Минулої доби майже 70 переселенців знайшли прихисток на Волині 

Вчора в області розселили 68 внутрішньо-переміщених осіб з інших 

регіонів. Загалом Волинь прийняла 70 тис. 490 внутрішніх переселенців. 
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Наразі в області можливо додатково розмістити ще понад 4 тисячі 

осіб. Також в регіоні 40 тисяч місць зарезервовано для можливої евакуації. 

Слід зазначити, що статус ВПО отримали 59 тис. 919 громадян. Це 

становить 42 тис. 034 сімей, у яких 18587 – діти. 

Зверніть увагу! Якщо ви внутрішньо-переміщена особа, запрошуємо 

пройти опитування �https://s.polls.team/s3/unicef. Це допоможе нам краще 

зрозуміти проблеми, з якими стикаються переселенці та сприяти їх 

вирішенню.                                                    

Також при Волинській ОВА цілодобово працює «гаряча лінія» для 

поселення переміщених осіб (тел.066 65 709 15). 

Спільними діями до перемоги! 

 

*** 

26.07.2022 

Житомирська обласна державна адміністрація 

https://oda.zht.gov.ua/news/u-zhytomyri-tryvaye-robota-oseredku-

pidtrymky-ta-rozvytku-ditej-spilno-dytyachogo-fondu-oon-unicef-video/ 

У Житомирі триває робота осередку підтримки та розвитку дітей 

«Спільно» Дитячого фонду ООН UNICEF. ВІДЕО 

Співпраця Дитячого фонду ООН UNICEF та Житомирської 

військової адміністрації триває. За підтримки UNICEF, українські 

спеціалісти – соціальні працівники, психологи, юристи об’єдналися для 

допомоги сім’ям, які були змушені покинути свої домівки, аби вберегтися 

від війни. 

Так, у Житомирі діє осередок підтримки та розвитку дітей 

«Спільно» Дитячого фонду ООН UNICEF. 

Тут малеча може побавитися м’ячиком, зліпити щось із пластиліну, 

пограти у іграшки, намалювати малюнок — поринути в спокійне дитинство, 

а батьки тим часом можуть вирішити свої справи, або ж, за бажанням, 

залишатися із дітьми. Також сім’ї, які перебувають в скрутному життєвому, 

становищі можуть отримати допомогу у вигляді засобів гігієни та дитячого 

харчування. В осередку спеціалісти також консультують громадян щодо 

надання грошової допомоги за програмою «Допомога для багатодітних 

сімей». Також для дітей та батьків готують різноманітні майстер-класи, щоб 

кожен міг відволіктися від теперішніх реалій війни в країні. 

Всі послуги в просторі «Спільно» – безкоштовні й надаватимуться 

відповідно до графіку — щодня із 10:00 до 19:00. 

 Програма «Спільно» буде тривати до початку жовтня. Детальніше з 

програмою можна ознайомитися у Телеграм-каналі @unicefspilnozhitomir. 

 

*** 

26.07.2022 

ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСНА ВІЙСЬКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ 
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Офіційний веб-сайт Закарпатської обласної військової 

адміністрації 

https://carpathia.gov.ua/news/na-zakarpatti-stvoryly-pershyi-v-ukraini-

zemelnyi-bank-dlia-relokatsii-biznesu-ta-budivnytstva-zhytla-dlia-vpo 

На Закарпатті створили перший в Україні «земельний банк» для 

релокації бізнесу та будівництва житла для ВПО 

опубліковано 26 липня 2022 року о 20:35 

На Закарпатті створили та зареєстрували перший в Україні «земельний 

банк» для релокації підприємств і будівництва житла для ВПО. Про це на 

своїй сторінці у фейсбуці повідомив очільник області Віктор Микита. 

За його словами, 25 березня усі обласні військові адміністрації 

отримали чітке завдання від Президента – знайти й виділити землю для 

переміщених компаній та під зведення тимчасового житла для вимушених 

переселенців і розпочати підготовчі роботи щодо реалізації відповідної 

програми підтримки.  

«Це завдання виконано в повному обсязі та у встановлені строки», – 

прокоментував голова Закарпатської ОВА. 

Так, «земельний банк» формує три основні напрямки використання: 

- земельні ділянки під будівництво тимчасового житла для ВПО; 

- земельні ділянки, об’єкти та приміщення для релокованих 

підприємств і технопарків; 

- земельні ділянки під сільськогосподарський кластер. 

«Наша команда провела велику роботу, щоб знайти, проаналізувати й 

акумулювати необхідні земельні ділянки державної та комунальної форми 

власності в регіоні, які надалі можуть бути використані для релокації і 

зведення багатоквартирного житла для потреб ВПО», – зауважив очільник 

області. 

…під час зустрічі з керівництвом держави Віктор Микита 

повідомив, що зараз регіон готовий до другого етапу, котрий передбачає 

будівництво житла чи передачу готових об’єктів під заселення у квартири, а 

також – подальшу релокацію виробничих потужностей підприємств на 

Закарпаття.  

Джерелами фінансування в межах проєкту можуть бути державний 

бюджет, донорські/грантові кошти та інвестиції. 

«Тож ми використовуємо усі наявні можливості й шляхи для успішної 

реалізації програми підтримки релокованого бізнесу та ВПО на території 

Закарпатської області», – резюмував керівник ОВА. 

 

*** 

26.07.2022 

ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

https://www.zoda.gov.ua/news/62134/aktivni-programi-sluzhbi-

zaynyatosti--robotodavtsyam.html 
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АКТИВНІ ПРОГРАМИ СЛУЖБИ ЗАЙНЯТОСТІ – 

РОБОТОДАВЦЯМ 

Сьогодні, в умовах повномасштабної військової агресії проти нашої 

країни, служба зайнятості пропонує бізнесу та роботодавцям фінансову 

підтримку у вигляді активних програм підтримки та мікрогрантів.  

«Для нас важлива побудова ефективної діяльності і співпраці Служби 

зайнятості з роботодавцями з метою регулювання ринку праці відповідно до 

нових викликів, створення нових та збереження існуючих робочих місць, 

підтримки бізнесу під час війни, – наголошує директорка Запорізького 

обласного центру зайнятості Ірина Дуднік. - Зокрема, надаємо: 

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; 

… 

Постанова КМУ від 15.04.2013 №347: https://cutt.ly/FLBWV8D; 

компенсацію витрат на оплату праці роботодавцям, які 

працевлаштовують внутрішньо переміщених осіб протягом 6 місяців (не 

вище середнього розміру по регіону). А якщо внутрішньо переміщена особа 

відноситься до соціально вразливих верств населення, така компенсація може 

виплачуватись до 1 року. Постанова КМУ від 8 вересня 2015 р. №696: 

https://cutt.ly/fLBEADX;… 

За матеріалами ОЦЗ 

 

*** 

26.07.2022 

Івано-Франківська обласна державна адміністрація 

https://www.if.gov.ua/news/svitlana-onyshchuk-zustrilasia-iz-ofitsiinoiu-

delehatsiieiu-z-chekhii-iaka-pryvezla-na-prykarpattia-humanitarnu-dopomohu 

Світлана Онищук зустрілася із офіційною делегацією з Чехії, яка 

привезла на Прикарпаття гуманітарну допомогу 

Управління інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю 

ОДА, опубліковано 26 липня 2022 року о 08:40 

Сьогодні на Прикарпатті перебувала делегація Пльзенського краю 

Чеської Республіки на чолі з гетьманом краю Рудольфом Шпотаком. 

Чеські посадовці уже вдруге приїхали в область, адже напрацьовано 

меморандум про співпрацю між Івано-Франківщиною та Пльзенським 

краєм, який планується підписати найближчим часом. 

Із гостями зустрілася голова обласної державної адміністрації – 

начальник обласної військової адміністрації Світлана Онищук. 

«Друзі пізнаються у біді. Ми щиро вдячні нашим чеським колегам за 

підтримку та надання допомоги, - зазначила Світлана Онищук. - 
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Гуманітарні потреби наших громад зростають, адже Прикарпаття прихистило 

більше 145 тисяч внутрішньо переміщених громадян. Люди найбільш 

вразливих категорій й надалі продовжують до нас приїжджати. Тому нам 

необхідно забезпечити для них і умови проживання, і надати усе необхідне. 

Ми готуємо і медичні, і соціальні заклади щоби прихистити людей, які 

опинилися у складних життєвих обставинах. Тому допомога наших 

міжнародних донорів дуже важлива. Разом з вами ми наближаємо нашу 

перемогу. Економіка, особливо у нас, в тилу, повинна працювати. Тому наша 

співпраця у гуманітарній, соціальній, культурній сферах є надважливою». 

Представники чеської делегації передали для потреб громад області 

генератори, автомобіль швидкої допомоги, ліки, каремати, інший 

гуманітарний вантаж. 

За словами Рудольфа Шпотака, найближчим часом в область надійде 

черговий гуманітарний вантаж - 27 палет побутової електротехніки, до збору 

якої чеська сторона залучила своїх партнерів із Німеччини. 

Представники делегації зазначали, що парламент Чеської 

Республіки одностайний у підтримці України в її боротьбі проти агресора. 

Вони наголошували на необхідності налагодження подальшої співпраці, 

зокрема у сфері культури і туризму. 

«Ваші пропозиції є дуже цінними для нас, адже ваш край, як і 

Прикарпаття, мають багату історичну і культурну спадщину. Тому співпраця 

між нами буде поглиблюватися. Збройні сили України роблять все для 

Перемоги, яка буде дуже швидко!», - наголосила Світлана Онищук.  

Керівниця Прикарпаття за волонтерську діяльність вручила гостям 

подяки обласної державної адміністрації та цінні подарунки. 

 

*** 

26.07.2022 

Івано-Франківська обласна державна адміністрація 

https://www.if.gov.ua/news/dity-pereselentsi-zmozhut-doluchytysia-do-

zakhodiv-u-ramkakh-proiektu-iunisef-ta-shef-kukharia-ievhena-klopotenka 

Діти-переселенці зможуть долучитися до заходів у рамках проєкту 

ЮНІСЕФ та шеф-кухаря Євгена Клопотенка 

Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ) в Україні та ініціатива з 

покращення культури харчування Cult Food шеф-кухаря Євгена 

Клопотенка за підтримки Міністерства освіти України розпочали 

спільний проєкт «Спільно | твоя підтримка поруч», в рамках якого діти 

зможуть психологічно відновлюватися під час кулінарних майстер-класів. 

«Війна має особливо руйнівний вплив на дітей в Україні: десятки тисяч 

потребують психологічної та соціальної підтримки. Багато з них були 

змушені залишити свої домівки, інші були розлучені зі своїми родичами та 

безпосередньо зазнали впливу війни. Діти приголомшені від вибухів. Вони 

живуть під звуки повітряних сирен. Запускаючи цей проєкт, ми сподіваємося, 
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що нові кулінарні сесії та робота з психологами зможуть забезпечити дітям і 

їх вихователям певну нормалізацію та безпеку в ці важкі дні. Готуючи їжу та 

проводячи час разом, діти можуть покращити свої харчові звички, 

залишатися на зв’язку з сім’єю та близькими, а також покращити свій 

психосоціальний добробут та стійкість», – сказав Мурат Шахін, 

представник ЮНІСЕФ в Україні. 

Професійні кухарі будуть проводити майстер-класи для дітей та батьків 

разом із кваліфікованими психологами. Спільне приготування здорової їжі 

допоможе дітям відновити відчуття психологічного комфорту та зменшити 

рівень тривожності. 

У рамках медіа компонента проєкту, діти та їхні батьки отримають 

поради від команди психологів та нутриціологів як психологічно 

стабілізувати себе і дитину, як сформувати здорові харчові звички у 

приготуванні та споживанні їжі, а Євген Клопотенко поділиться порадами, як 

батькам та дітям через приготування їжі підтримувати один одного. 

«Стрес та непродумане харчування погіршують психологічний стан, а 

під час війни це особливо небезпечно. Психологічна підтримка та здорове 

харчування, що містить в собі всі необхідні для організму елементи, 

допомагає зберегти здоров’я та зміцнити націю», – говорить шеф-кухар 

Євген Клопотенко. 

Заходи будуть проводитися у 7 областях України, у яких 

зосереджена велика кількість переміщених сімей: Закарпатській, 

Львівській, Рівненській, Хмельницькій, Тернопільській, Івано-Франківській 

та Чернівецькій. 

Майстер-класи для дітей проходитимуть 2-3 рази на тиждень до кінця 

листопада. Загалом завдяки проєкту психосоціальну допомогу отримають 

понад 5 тис. дітей. 

Проєкт «Спільно | твоя підтримка поруч» створено в межах 

«СПІЛЬНО» – програми Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ), яка має на меті 

об’єднати зусилля з урядом, місцевими органами влади, громадським 

сектором та бізнес-партнерами, щоби надати мультисекторальну допомогу 

сім’ям із дітьми, що постраждали від війни. 

Посилання на форму реєстрації для дітей на майстер-класи 

https://forms.gle/YCvBypEuqCWDm9JZ7 
Джерело тут3. 

 

*** 

26.07.2022 

ЛУГАНСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

ОБЛАСНА ВІЙСЬКОВО-ЦИВІЛЬНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

                                                           
3 Див.:   https://klopotenko.com/ponad-5-000-ditej-zmozhut-doluchytysya-do-zahodiv-u-ramkah-proyektu-
yunisef-ta-yevgena-klopotenka/ 
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http://loga.gov.ua/oda/press/news/u_polshchi_vidkrili_ukrayinskiy_osvitni

y_hab 

У Польщі відкрили Український освітній хаб 

За підтримки Центральноєвропейської ініціативи відбулося 

відкриття Українського освітнього хабу у Варшаві. 

Заклад допоможе українським дітям продовжити навчання за 

українською державною програмою з нового навчального року. 

Крім того, опанувати актуальні IT-професії та найзатребуваніші 

навички на ринку праці в умовах війни зможуть громадяни України, які 

тимчасово виїхали за кордон. 

На українців у освітньому хабі Польщі чекає безліч безоплатних 

можливостей: 

- навчання в українській школі; 

- опанування IT-професій і гнучких навичок (soft skills); 

- навчання українській, польській і англійській мовам; 

- профорієнтація за допомогою штучного інтелекту; 

- сприяння у працевлаштуванні; 

- екскурсії. 

На базі Українського освітнього хабу в Польщі проводитиметься 

навчання також і для наших громадян з інших країн, де масово перебувають 

українці: Румунія, Словаччина, Угорщина, Німеччина, Чехія, Болгарія, 

Литва, Латвія, Естонія, Туреччина, США, Канада та Велика Британія. 

Сайт Українського освітнього хабу в Польщі за посиланням: 

http://poland.eduhub.org.ua 
 

*** 

26.07.2022 

ЛУГАНСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

ОБЛАСНА ВІЙСЬКОВО-ЦИВІЛЬНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

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

a_priymayuchih_gromad_na_hmelnichchini_0 

«ВПО – потужний ресурс, а не «тягар» для приймаючих громад», - 

на Хмельниччині стартував проєкт із соціалізації луганських 

переселенців 

Днями у Хмельницькому відбувся Форум «ТРИ RЕ-: REлокація, 

REінтеграція, REсоціалізація», який став майданчиком для прямого діалогу 

між переселенцями, зокрема, релокованого бізнесу, з Луганщини та влади 

Хмельниччини. 

Організатором заходу виступила ГО «Громадська ініціатива 

Луганщини» за фінансової підтримки міжнародного Фонду «Відродження» 

в рамках програми «Демократична практика». 

Керівниця організації Тетяна Кіріллова повідомила: «Форум – це 

старт значно більшого проєкту, спрямованого на дослідження потреб ВПО, 
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проблем та конфліктів, які виникають або можуть виникнути найближчим 

часом, та визначення шляхів їх попередження. Його головна ідея: довести, 

що ВПО – це потужний ресурс та нові бізнес-можливості, а не «тягар» для 

приймаючих громад». 

З цією метою буде складений соціальний портрет ВПО, які 

перемістились з Луганщини до Хмельниччини: стать, вік, сімейний стан, 

освіта, фах тощо. На його основі будуть розроблені рекомендації та 

пропозиції для керівництва приймаючих територіальних громад. 

Заплановані також заходи для медіації конфліктів в обраних громадах - 

запровадження вуличного університету «Хмельницька кава» для ВПО та 

місцевих жителів як діалогового майданчика, правової, соціальної та 

інформаційної підтримки мережі ВПО-хабів та гуманітарних штабів, а також 

проведення еко-уікендів «Громада нам рада»: прибирання річок, скверів, 

плоггінг тощо. 

Докладно про Форум «ТРИ RЕ-: REлокація, REінтеграція, 

REсоціалізація» у сюжеті «UA:Поділля». 

 

*** 

26.07.2022 

ЛУГАНСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

ОБЛАСНА ВІЙСЬКОВО-ЦИВІЛЬНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

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

stinskogo_rayonu_mozhut_zayaviti_pro_svoyi 

Переселенці територіальних громад Щастинського району можуть 

заявити про свої потреби – додано форму 

Триває збір інформації для можливості отримання допомоги ВПО та 

систематизації потреб у житлі переселенців, які внаслідок дій російського 

агресора покинули свої домівки, перемістилися на територію, підконтрольну 

Уряду України, та набули статус внутрішньо переміщених осіб. 

Нижче наведені посилання для заповнення Google форм для жителів 

територіальних громад Щастинського району Луганської області: 

1) 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfvWqtj5Y6c1gzWUrUG4bbGmUl6u

o5A... 
Форма для заповнення жителям Щастинської міської ТГ; 

2) 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSftWjVXBxpFwXKYW8b2It4eVyNO

XSoZ... 
Форма для заповнення жителям Новоайдарської селищної ТГ; 

3) https://forms.gle/yRxadkm6DUzZLL1F6 

Форма для заповнення жителям Нижньотеплівської сільської ОТГ; 

4) https://forms.gle/V1gELkTA84akNJ1V6 

Форма для заповнення жителям Широківської сільської ТГ; 
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5) https://forms.gle/1bbhjZGUxFQkNTdB9 

Форма для заповнення жителям Станично-Луганської селищної ТГ. 

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. 

 

*** 

26.07.2022 

ЛУГАНСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

ОБЛАСНА ВІЙСЬКОВО-ЦИВІЛЬНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

http://loga.gov.ua/oda/press/news/za_minuliy_tizhden_ponad_1_150_peres

elencyam_iz_lisichanska_nadana_gumanitarna 

За минулий тиждень понад 1 150 переселенцям із Лисичанська 

надана гуманітарна допомога у штабі в Дніпрі 

Про це повідомляють в Центрі надання адміністративних послуг у 

м. Лисичанськ. 

Так, із 20 по 23 липня Центром видана гуманітарна допомога 1 152 

особам. 

Із них 404 наразі проживають у Павлограді, 398 – в Дніпрі, 250 – в 

Кам’янському, 100 – у Першотравневську. 

Крім того, 73 особи звернулись з проблемних питань, з яких 48 

отримали консультаційну допомогу, а звернення 25 людей розглянуті 

фахівцями структурних підрозділів та відділів Лисичанської міської 

військової адміністрації. 

 

*** 

26.07.2022 

Львівська обласна військова адміністрація 

https://loda.gov.ua/news/35606 

Соціальних фахівців Львівщини навчають допомагати вимушеним 

переселенцям у кризових ситуаціях 

Пресслужба ОДА 

Навчання пройдуть 200 фахівців. 

На Львівщині стартували дводенні навчання для психологів-практиків 

та соціальних педагогів, які працюють в громадах області з внутрішньо 

переміщеними особами. Навчання охопить 200 фахівців. Перші 50 людей 

пройдуть курс упродовж 26-27 липня. 

Навчальну програму реалізують з ініціативи робочої групи Медико-

психосоціальної допомоги, яка діє при Львівській ОВА від початку 

повномасштабного вторгнення і спрямована на допомогу ВПО, у співпраці з 

Українським Католицьким Університетом, асоціацією EMDR – Україна 
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та за підтримки українсько-швейцарського проєкту «Психічне здоров’я 

для України». 

Під час семінарів тренери навчають правильно надавати 

психосоціальну підтримку людям, які опинились в кризових ситуаціях. 

До участі в навчанні відібрали фахівців, які вже мають досвід надання 

психологічних послуг.  

Під час першого дня навчань спільно з тренерами вони розглядають 

поняття стресу, те, як він виникає та його ознаки. Основне, чого навчаються 

– фахово надавати першу психологічну допомогу людям під час загострень 

емоційних станів – від ступору до паніки, від істерики до плачу.   

Під час другого дня навчань учасники отримають практичні поради для 

роботи з дітьми та сім’ями в стресових умовах.  

Здобуті знання та навички соціальні працівники й психологи зможуть 

застосувати під час роботи в консультаційно-координаційних центрах, які 

з ініціативи Львівської ОВА створять при усіх районних військових 

адміністраціях Львівської області. 

Нагадаємо, в області ініціювали проєкт соціальної відповідальності. 

Людей, які колись працювали чи працюють в освітній сфері, чи мають 

дотичність до соціальної допомоги закликають зголошуватись до 

волонтерства. Йдеться про підтримку, догляд та супровід вищезазначених 

категорій населення. Долучитись до ініціативи можна за посиланням4 

 

*** 

26.07.2022 

Львівська обласна військова адміністрація 

https://loda.gov.ua/news/35597 

Пів тисячі дітей-ВПО та дітей-сиріт взяли участь у проєкті 

Львівської ОВА «Літо без тривог» 

Пресслужба ОДА  Служба у справах дітей  Управління туризму та 

курортів 

Діти мають доступ до активного дозвілля та психоемоційної 

допомоги. 

Упродовж усього літа триває проєкт Львівської обласної військової 

адміністрації під назвою «Літо для дітей без тривог». Це ініціатива 

управління туризму та курортів у партнерстві зі Службою у справах 

дітей. 

Проєкт має на меті охопити якомога більшу кількість внутрішньо 

переміщених дітей, які евакуювались на Львівщину, а також дітей-сиріт, які 

проживають на теренах області, аби забезпечити їм активне дозвілля та 

психоемоційну допомогу. 
                                                           
4 Див.:   
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeh9SbeY_cxXklx8nn7HHqxCDvwAOklhdiHhFhxlvhWPsVxQQ/viewfor
m 
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«Літо без тривог» – це десяток мандрівок Львівщиною, під час яких 

юні відвідувачі зможуть активно провести час, вивільнитися від негативу та 

набратись позитивних емоцій. Йдеться про походи в гори, відпочинок на 

воді, відвідини агротуристичних локацій, інтерактивних музеїв тощо. 

Першою локацією став парк розваг «УРУРУ». 

«У довоєнний період Львівщина була одним з лідерів з-поміж усіх 

областей України в туристичному плані. Сьогодні ті об’єкти, які так 

приваблювали туристів, почали приймати в себе евакуйованих дітей і 

дарувати їм миті щастя та, звісно, літо без тривог. Різноманітні атракції та 

майстер-класи, відпочинок на воді – усе спрямоване на те, аби певним чином 

розвантажити психоемоційний стан дітей, які відчули на собі жахіття війни», 

– зауважила начальниця управління туризму та курортів Львівської ОВА 

Наталя Табака. 

Наступна мандрівка передбачає сходження на одну із вершин 

Сколівських Бескидів – гору Лопату, також відбудеться поїздка на 

агротерапію до виробничого кооперативу «Як бджола». 

«Під час заходів ми не лише влаштовуємо дозвілля для діток, але й 

проводимо благодійні аукціони. Наприклад під час одного із заходів діти 

підготували малюнки, які дорослі мали можливість придбати під час 

благодійного вечора. Чотири роботи продали за 18 тисяч грн. Загалом від 

організації благодійного вечора зібрали майже 100 тисяч, які спрямували на 

потреби ЗСУ», – поділилась Наталя Табака. 

Від початку війни на Львівщину евакуювались понад тисячу дітей. 

Дехто прибув без супроводу дорослих, інші – у складі організованих груп. 

Йдеться про вихованців інтернатів, центрів соціально-психологічної 

реабілітації та притулків з різних областей України. 

Станом на зараз в області проживають 633 дитини ВПО, з яких 344 

дитини є сиротами. Це діти з Луганської, Донецької, Херсонської, 

Харківської, Одеської, Миколаївської, Запорізької, Сумської, 

Дніпропетровської областей. 

«Усі діти різного віку – від 0 до 18 років. Разом з прихистком дітей тут, 

на Львівщині, ми відправили на оздоровлення майже 450 внутрішньо 

переселених дітей. Частина дітей уже повернулася до місць, звідки були 

евакуйовані», – зазначив начальник Служби у справах дітей Володимир 

Лис. 

Партнерами заходів були: Парк розваг «УРУРУ», Spodaryk travel 

restaurant, McDonald’s, «Галицька цитадель», «Лодмар Україна», 

ресторан «Сантіно»,  парк-готель «Древній град», аквакомплекс 

RUMBAMBAR, БФ «Маленькі перемоги» та міжнародні партнери New 

Horizons for children та Aerial Recovery Group. 

 

*** 

26.07.2022 
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Львівська обласна військова адміністрація 

https://loda.gov.ua/news/35592 

Львівщина – перша в Україні за кількістю релокованих підприємств 

Департамент економічної політики 

За інформацією ДП «Прозорро.Продажі» Львівщина – перша в 

Україні за кількістю релокованих підприємств. 

У нашу область переїхали 193 підприємства з територій, де тривають 

активні бойові дії. З них 115 – уже повноцінно відновили роботу. 

«Зараз опрацьовуємо 938 заявок на релокацію. Фахівці Департаменту 

економічної політики Львівської ОДА5 швидко налагодили процеси, щоб 

приймати та опрацьовувати запити бізнесу, який хоче переїхати, пропонують 

варіанти приміщень для діяльності та надають консультаційний супровід», - 

розповів6 начальник Львівської ОВА Максим Козицький. 

Серед компаній, які переїхали у Львівську область, переважають 

підприємства: 

- легкої промисловості (30 компаній); 

- торгівлі (29 компаній); 

- машинобудування (23 компанії); 

- металообробки (22 компанії); 

- харчової промисловості (19 компаній). 

Завдяки релокації підприємств на Львівщині вдалось створити 4511 

робочих місць. 

 

*** 

26.07.2022 

Львівська обласна військова адміністрація 

https://loda.gov.ua/news/35554 

На Яворівщині для внутрішньо переміщених сімей з дітьми працює 

підтримка «Спільно» 

Пресслужба ОДА 

У Новояворівській громаді Яворівського району доступна неформальна 

освіта для дитини та консультаційна підтримка для сімей ВПО під назвою 

Дитячі точки спільно з ЮНІСЕФ… 

Тут є можливість зареєструвати грошову допомогу від Дитячого 

фонду UNICEF для сімей, де є троє і більше дітей, або ж дитина з 

інвалідністю. 

                                                           
5 Див:    
https://www.facebook.com/deploda/posts/pfbid02Efk3NX3iP8Syh8KKKTzYT2FkyQSMghxMKv6QdvdbpsMRtiJxRfM
9bDJ745A652uFl?__cft__[0]=AZXHSKkB2Q_q_ohMsTuJZ4X5M4ucrYVgB4kG7OLck1iaynoZ6D-
Z4KPeVwXuJ3Nsl3gEF7EsFPSHSGKDOLr5IG9NqcML50daNttXiZKiwHPcnyK4_wn5cHMTp_rDoiVNHSdtE5Z0Q54lGMj
SvIh0_6VnGEuKFhm_ffYLQjXnUbl6ZPyVxuikM4lR4v5qiMvIylEweh_CKDKegtyTj3ELRXnA&__tn__=%2CO%2CP-R  
6 Див:   
https://www.facebook.com/maks.kozytskyy/posts/pfbid0DyE3Wr2BsNEPqY9ky5SyMv1cAZLJwkUmm4YUcaSesqJE
x45uPzPyQBu7qJTshPkcl   
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Також у точці «Спільно» є консультації фахівців мобільного бригади  

– лікаря, психолога та соціального працівника, коли вони працюють у місті 

та консультації щодо інших соціальних запитів 

Точка працює: з понеділка по п'ятницю з 9:00 до 17:00 години. 

Адреса м.Новояворівськ. Контакти: 068-412-04-91, 066-450-29-06 

 

*** 

26.07.2022 

Полтавська обласна військова адміністрація 

https://www.adm-pl.gov.ua/news/konkurs-zayavok-na-pidtrimku-startu-

mikrobiznesu-dlya-vpo-ta-postrazhdalih-vid-viyni 

КОНКУРС ЗАЯВОК НА ПІДТРИМКУ СТАРТУ МІКРОБІЗНЕСУ 

ДЛЯ ВПО ТА ПОСТРАЖДАЛИХ ВІД ВІЙНИ 

Конкурс заявок на підтримку старту мікробізнесу для ВПО та 

постраждалих від війни 

ГО «Громада. Лабораторія Соціальних Проєктів» оголошує конкурс 

заявок на підтримку старту власної справи серед внутрішньо-переміщених 

осіб та інших постраждалих від війни громадян України. Підтримка 

надається у межах проєкту BackHomeUA, який фінансується ЄС, і мета 

якого – сприяти поверненню та адаптації українців у нових приймаючих 

громадах, а також громадах, що перебували в окупації чи в зоні бойових дій. 

Організація допомагає створювати нові робочі місця через розвиток 

підприємництва, надаючи міні-гранти, юридичну та маркетингову підтримку, 

сприяючи з переговорами з  місцевою владою та пошуком тимчасового 

житла, тощо. 

“Перед Україною зараз дві надзадачі - виграти війну та повернути до 

життя мільйони громадян, які втратили роботу, домівки або найцінніше - 

близьких людей. Життєво важливо, щоб вони при цьому не втратили віру у 

своє майбутнє в Україні. Віра у перемогу та відновлення - те, що згуртовує та 

рухає вперед українців на передовій та в тилу. Тому BackHomeUA - про 

повернення українців додому і про повернення до роботи. Робочі місця та 

податки - це те, чим зараз тил наближає перемогу”, - прокоментувала Голова 

ГО «Громада» Арина Сатовська. 

Проєкт фокусується на двох групах бенефіціарів: 

-          ВПО або громадяни, які повертаються з-за кордону та 

стають ВПО, оскільки не можуть проживати вдома через бойові дії, 

окупацію чи руйнування; 

-          мешканці деокупованих або постраждалих від бойових дій 

громад, які зазнали людських або матеріальних втрат. 

Для першої групи осіб пріоритет - адаптуватися на новому місці: 

знайти роботу, житло та соціально інтегруватися у нову громаду. Виклик, що 

стоїть перед другою групою - адаптуватись до нових обставин, коли 

втрачено джерела доходів, пошкоджено житло, тощо. 
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В обох групах бенефіціарів проєкт BackHomeUA допомагатиме тим, 

хто готовий стати мікро-підприємцем, наприклад, відкрити ательє, міні-

пекарню чи дитячий клуб. Серед ВПО підтримка надаватиметься за умов 

готовності вести підприємницьку діяльність у новому місці не менше року. 

Обов’язковою умовою надання підтримки є реєстрація бенефіціара фізичною 

особою-підприємцем. Розмір міні-гранту, який можуть отримати заявники, 

становить від 500 до 2000 євро. Також бенефіціари отримають консультації з 

розробки бізнес-плану, організаційну, юридичну та маркетингову підтримку. 

"Європейський Союз підтримує зусилля українського громадського 

сектору у створенні сталих моделей реінтеграції ВПО та біженців, які хотіли 

б повернутися додому. Сприяння розвитку підприємництва серед цих 

категорій громадян дозволить створити нові робочі місця, покращити 

соціальну та економічну інфраструктуру громад та дати поштовх розвитку 

місцевій демократії, коли переміщені особи стають драйверами соціальних 

змін", - зазначила секторальна менеджерка Представництва ЄС в Україні 

Тетяна Шульга. 

Основними критеріями відбору заявок є мотивація до підприємницької 

діяльності, готовність навчатися та опановувати нові навички, розуміння 

інвестиційних потреб бізнесу та наявність запиту в громадах на 

запропонований тип мікробізнесу. Для того щоб подати заявку на участь у 

проєкті, учасники мають заповнити форму. Заявки розглядаються по мірі 

надходження. Перший етап проєкту триватиме до 31.12.2022 р. Детальнішу 

інформацію про проєкт можна дізнатися на сторінці у Facebook. 

Довідкова інформація: 

Проєкт BackHomeUA є трансформацією проєкту Pivnich:UA, 

спрямованого на розвиток соціального підприємництва на основі місцевого 

туризму та культурної спадщини. Після початку повномасштабного 

російського вторгнення проєкт було трансформовано на забезпечення потреб 

внутрішньо-переміщених осіб та інших громадян України, які постраждали 

від агресії. Проєкт BackHomeUA реалізується ГО «Громада. Лабораторія 

Соціальних Проєктів» за підтримки Європейського Союзу. 

 

*** 

26.07.2022 

Полтавська обласна військова адміністрація 

https://www.adm-pl.gov.ua/news/oblasniy-teatr-im-gogolya-provodit-dlya-

ditey-poltavciv-i-vnutrishno-peremishchenih-osib-tvorch 

ОБЛАСНИЙ ТЕАТР ІМ. ГОГОЛЯ ПРОВОДИТЬ ДЛЯ ДІТЕЙ 

ПОЛТАВЦІВ І ВНУТРІШНЬО ПЕРЕМІЩЕНИХ ОСІБ ТВОРЧІ 

МАЙСТЕР-КЛАСИ 

Обласний театр ім. Гоголя проводить для дітей полтавців і 

внутрішньо переміщених осіб творчі майстер-класи 
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Полтавський академічний обласний український музично-

драматичний театр імені Миколи Гоголя  проводить для дітей полтавців і 

внутрішньо переміщених осіб творчі майстер-класи. Заняття організовують 

щодня, крім понеділка. Це – акторська майстерність, живопис, хореографія, 

вокал або хенд-мейд. Повідомляє начальник Полтавської обласної 

військової адміністрації Дмитро Лунін.  

«Колектив нашого обласного театру імені Гоголя, крім проведення 

виїзних вистав, організовує для дітей полтавців і переселенців майстер-

класи з акторської майстерності, живопису, хореографії, вокалу або хенд-

мейду. Кожного разу – нова група, щоб якомога більше дітлахів могли 

познайомитися з театром і корисно провести дозвілля. Для дітлахів такі 

заняття – це знайомство з театром і корисне, творче дозвілля водночас», – 

зауважив Дмитро Лунін.  

«Оскільки сьогодні в Полтаві проживає багато дітей із різних міст, 

вирішили проводити для них такі цікаві й змістовні майстер-класи. Це – 

свого роду ознайомлення з театром, плюс організація вільного часу й 

корисне його проведення», – говорить керівник літературно-драматичної 

частини театру імені Гоголя Ольга Коваленко.  

На майстер-класи за попередньою реєстрацією надійшла вже майже 

тисяча заявок. У групі – 10 дітей, тож до кожного – індивідуальний підхід.  

«Дуже цікаво працювати з дітьми. Вони всі різні, але кожному тут дуже 

цікаво. Для них це дійсно храм мистецтва, який хочеться пізнавати глибше. 

Якщо раніше вони сприймали театр лише як глядачі, то сьогодні мають змогу 

побувати за лаштунками, долучитися до нього безпосередньо», – розповідає 

головний художник театру імені Гоголя Ірина Кліменченко.  

Про розклад заходів, які організовують театрали, можете дізнатися з 

анонсів культурних подій на Полтавщині на сторінках начальника 

Полтавської ОВА Дмитра Луніна у соцмережах. Також можна звертатися й 

за телефоном – 0501099175. 

Усе буде Україна! 

 

*** 

26.07.2022 

Сумська обласна військова адміністрація 

http://sm.gov.ua/uk/arkhiv1/29408-na-sumshchyni-pohlyblyuyetsya-

spivpratsya-z-upravlinnyam-oon-z-koordynatsiyi-humanitarnykh-sprav.html 

НА СУМЩИНІ ПОГЛИБЛЮЄТЬСЯ СПІВПРАЦЯ З 

УПРАВЛІННЯМ ООН З КООРДИНАЦІЇ ГУМАНІТАРНИХ СПРАВ 

Створено: Вівторок, 26 липня 2022, 14:29  

Заступники керівника обласної військової адміністрації Олег 

КЛИМЕНЧУКОВ та Олег КОВАЛЬ обговорили важливі питання 

відновлення регіону із представником Управління Організації Об’єднаних 

Націй з координації гуманітарних справ Едуардом ТАУІЛОМ 
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Як прокоментував Олег Клименчуков, головне питання, яке 

обговорювалося під час зустрічі – допомога міжнародних партнерів у 

відновленні Сумщини, зокрема, це відбудова житлових будинків та 

підготовка до зимового періоду. Це дві головні теми, які наразі знаходяться 

на особливому контролі обласної влади 

Едуард Тауіл, чия сфера діяльності поширюється на Київську, 

Черкаську, Чернігівську, Сумську області, наголосив на кластерному підході 

у діяльності ООН. Наразі напрямок реконструкції актуалізується і є потреба 

у налагодженні ефективної співпраці між регіональним представництвом 

ООН та Сумщиною. Їхня організаціця займаються саме координацією даних 

процесів. 

Олег Клименчуков ознайомив іноземного представника із ситуацією на 

Сумщині, з основними видами руйнувань внаслідок ворожих дій та роботою 

обласної влади у напрямку відбудови регіону. Наразі на Сумщині 

пошкоджено та зруйновано понад 2300 об’єктів, 80% із них підлягають 

відновленню. Найбільше постраждав житловий сектор. 

Сьогодні проблеми відновлення займаються як держава, так і неурядові 

організації. Тож допомога міжнародних партнерів, без зайвих 

бюрократичних процедур, вкрай потрібна для ефективної роботи. 

Як додав Олег Коваль, наразі Сумщина активно співпрацює з 

різноманітними міжнародними агенціями в гуманітарних питаннях, в тому 

числі щодо допомоги внутрішньо переміщеним особам. Розширення 

співробітництва у напрямку відбудови житлового фонду – це позитивний 

крок, адже незабаром стартує опалювальний сезон. Тому область потребує 

швидких кроків і чітких відповідей з боку міжнародних партнерів. 

За результатами обговорення присутні обговорили можливість 

підписання Меморандуму, який би деталізував варіанти співпраці сторін 

стосовно відновлення та відбудови. 

 

*** 

26.07.2022 

Офіційний портал Києва 

Київська міська рада 

Київська міська державна адміністрація 

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

_status_vpo_mozhut_otrimati_do_20tisyach_griven_vidshkoduvannya_za_tovari

_dlya_svogo_biznesu/ 

Ветерани та члени їхніх сімей, які мають статус ВПО, можуть 

отримати до 20 тисяч гривень відшкодування за товари для свого бізнесу 

Ветерани або члени сімей учасників бойових дій, які є фізичними 

особами-підприємцями або самозайнятими особами, стали внутрішньо 

переміщеними особами (ВПО) і мають підтвердження цього статусу, 

можуть отримати грошове відшкодування за товари, придбані для ведення 
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власної справи. Відповідний спеціальний проєкт із мікрофінансування 

запровадив Український ветеранський фонд у зв’язку з повномасштабною 

агресією рф. 

Зокрема, грошове відшкодування на придбані товари та обладнання для 

своїх ФОПів можуть отримати учасники бойових дій, які не на службі, їхні 

дружини, чоловіки, матері, діти, батьки ветеранів і ветеранок, які мають 

статус ВПО. Після заповнення заявки і завантаження всього пакету 

документів разом із чеками на покупку вони мають можливість отримати 

відшкодування від держави на суму до 20 000 гривень включно. 

Кроки для отримання цієї одноразової фінансової підтримки: 

1. Зібрати копії необхідних документів, які можна відсканувати або 

сфотографувати: 

паспорт із пропискою, 

довідку ВПО, 

виписку чи витяг з ЄДР про статус ФОП чи самозайнятої особи, 

підтвердження статусу ветерана війни або статусу члена сім’ї ветерана 

війни, 

чеки або накладні на покупку товарів після 24 лютого 2022 року для 

роботи бізнесу (придбане обладнання має відповідати КВЕДам ФОПа, тобто 

якщо ви володієте автомайстернею, але придбаєте садове обладнання, таку 

покупку вам не відшкодують). 

2. Надіслати свою заявку з документами через аплікаційну форму –

https://20000.mva.gov.ua/, або в розділі «Мікрофінансування» – 

https://veteranfund.com.ua/. Покрокова інструкція, як подати заявку – за 

посиланням: https://youtu.be/M2yKMc0tGzY. 

3. Отримати відповідь від Фонду (за результатами перевірки пакету 

документів). Протягом 10 днів після схвалення заявки можна отримати гроші 

за товари і послуги, придбані для бізнесу після 24 лютого. 

Детальніша інформація щодо такої підтримки – на офіційному сайті 

Фонду https://veteranfund.com.ua/, а також на його сторінці в мережі 

Facebook7. Додаткові запитання можна направляти на офіційну пошту: 

veteranfundua@gmail.com 

 

*** 

26.07.2022 

Дніпро 

Дніпровська міська рада 

 офіційний веб-сайт 

https://dniprorada.gov.ua/uk/articles/item/50905/naselennya-mikolaivskoi-

gromadi-zbilshilos-na-9-zavdyaki-pereselencyam 

                                                           
7 Див.:   
https://www.facebook.com/veteranfundua/posts/pfbid0JeHJ9zA1NKXHvenN6Cyg3UVTFUzGtYX32rV1bgdbAPFDc8
1agcY7rE78SiwckwnWl 
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Населення Миколаївської громади збільшилось на 9 % завдяки 

переселенцям 

У Миколаївській громаді Синельниківського району населення 

побільшало на 9 %, бо на сьогодні громада прихистила 1 162 переселенці, з 

них 284 дитини та 340 осіб похилого віку та осіб з інвалідністю. Дев’яносто 

переселенців перебувають на забезпеченні громади.  

«У нас виділено спеціальне приміщення, де проживають переселенці, 

що на забезпеченні громади. Там встановлено сучасне опалення, тож взимку 

буде комфортно та тепло. Також до наших шкіл на навчання приєднались 59 

переселенців. Крім цього, в нас не припиняв роботу ЦНАП. Там ВПО можуть 

отримати всі необхідні довідки, паспорт громадянина України, закордонний 

паспорт тощо. На сьогодні було видано 240 довідок про надання статусу 

ВПО, 880 довідок – на отримання допомоги», – зазначив голова 

Миколаївської громади Віктор Одоєвцев.  

Загалом ситуація у Миколаївській громаді контрольована. Наразі там 

створено резерв з продуктів харчування, ліків тощо. Працює в штатному 

режимі лікарня, яка повністю всім забезпечена.  

«Також у нашій громаді працює майже 80 сільськогосподарських 

виробників. Наразі в нас активно тривають жнива. Тож продовжуємо 

працювати на перемогу», – зазначив Віктор Одоєвцев. 

Відео: https://youtu.be/SP6_Xloa_gw 

 

 

*** 

26.07.2022 

СЄВЄРОДОНЕЦЬКА МІСЬКА 

ВІЙСЬКОВО-ЦИВІЛЬНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

СЄВЄРОДОНЕЦЬКОГО РАЙОНУ ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

https://sed-rada.gov.ua/novini-mista/do-uvagi-pereselenciv-z-

luganshchini-onovleno-27072022_26-07-2022 

До уваги переселенців з Луганщини! (ОНОВЛЕНО 27.07.2022) 

Наразі для мешканців Луганщини, які евакуювалися на 

підконтрольну українській владі територію створено гуманітарні хаби в 

шести населених пунктах та розглядається питання створення нових. 

В хабах переселенці з Луганської області можуть отримати 

гуманітарну допомогу та проконсультуватися з нагальних питань. 

Крім того, деякі хаби вже проводять поштову розсилку гуманітарних 

наборів, а інші створюють інформаційну анкетну базу для організації таких 

поштових відправлень.  

Сєвєродонецька та Рубіжанська громади:  

-  м. Дніпро, вул. Петра Калнишевського, 27-К. 

Офіційна форма Сєвєродонецької міської військово-цивільної 

адміністрації Сєвєродонецького району Луганської області для отримання 



66 
 

гуманітарної допомоги мешканців Сєвєродонецької громади доступна за 

наступним посиланням:  

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc1QPBtK2kwXWpJRDVqvO

VpmZZtdaP0qJXc2xM9n-krUgmVNg/viewform?fbclid=IwAR0lJ-

0NlpoGfdJEXKL_9kqI9XevXH4ODHkK6YmYqzYa1rV47ys7lBXgpog 

 

Офіційна форма для отримання гуманітарної допомоги мешканців 

Рубіжанської громади за посиланням: 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeE39zZmhl7QFL2AOo4DJc

dfKPtgRS4GezPdTnfOsbHdr2n7A/viewform?fbclid=IwAR2_v8769DoWj975vFO

27wgHkPoD2Dqp-uopnmB1OAgt9sad7vh-O3I3USY  

 

Ті, хто не має можливості заповнити анкети в електронному вигляді, 

може зробити це особисто за адресою: місто Дніпро, проспект 

Калнишевського, 27а (ПК Металург) (лівий берег) – адреса гуманітарного 

хабу. 

Опрацьовується питання доставки гуманітарної допомоги жителям 

Сєвєродонецької та Рубіжанської громад ВПО, що проживають на території 

інших областей. 

Крім того, проводить роботу Call-центр Сєвєродонецької міської ВЦА: 

Телефони, за якими оператори прийматимуть звернення: 

+38 066 283 81 82; 

+38 095 139 19 78. 

Адреси електронних скриньок: 

9а010722@gmail.com 

9а020722@gmail.com 

Графік роботи Call-центру Сєвєродонецької міської ВЦА: із 10:00 до 

15:00 у робочі дні. 

Спеціалісти УПСЗН Рубіжанської МВА приймають звернення 

мешканців громади, які перемістилися до інших областей України. 

Комунікація: додаткову інформацію та відповідні консультації ВПО 

Рубіжанської громади можна отримати за телефонами: 

+38 096 527 27 64; 

+38 095 033 08 91; 

+38 050 043 90 78; 

+38 068 282 39 50; 

+38 066 033 73 25. 

Телефонувати в робочі дні (понеділок - п’ятниця) з 9.00 до 16.00. 

Лисичанська громада:  

- м.Дніпро, пр-т Яворницького, 81. 

Офіційна форма для отримання гуманітарної допомоги мешканців 

Лисичанської громади за посиланням:  
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https://forms.gle/6unBDQSswwFBtoKi7. 

 

Проводить роботу Call-центр. 

Контакті телефони, за якими оператори приймають звернення: 

+38 095 655 86 06; 

+38 095 655 86 08. 

Адреса електронної скриньки: 

adminposluga@ukr.net 

Графік роботи Call-центру: з 10:00 до 15:00 у робочі дні. 

Гірська громада 

Гірська міська ВЦА проводить збір інформації про вимушено 

переміщених осіб Гірської громади з метою з'ясування їх нагальних потреб 

та  надання допомоги за формою https://forms.gle/RCgeQXfxe2RATPvR9 , яка 

заповнюється від імені одного представника від родини. 

Комунікація: у разі виникнення питань можна писати у месенджер на 

сторінці Гірської міської військово-цивільної адміністрації у мережі 

Фейсбук https://www.facebook.com/Girska.VCA . 

Адреси хабів:  

-  м. Дніпро, Криворізьке шосе, 35; 

-  м. Полтава, вул. Алмазна, 6/11; 

-  м. Краматорськ, вул. Олекси Тихого, 8; 

-  с. Богданівка, Павлоградський р-н, Дніпропетровська обл., вул. 

Шевченка, 32. 

Попаснянська громада 

Офіційна форма Попаснянської міської військово-цивільної 

адміністрації Сєвєродонецького району Луганської області для отримання 

гуманітарної допомоги доступна за наступним посиланням: 

 

 https://forms.gle/mDyNMaVQ1o5cQ8uk9. 
 

Комунікація: у разі виникнення питань можна писати у месенджер на 

сторінці Попаснянської міської військово-цивільної адміністрації за 

посиланням https://www.facebook.com/popasnavca або телефонувати за 

номером +38(050) 645 1928. 

На цей час у містах найбільш компактного проживання ВПО 

громади відкриті гуманітарні хаби:  

- м. Дніпро, вул. Привокзальна, 1 

- м. Бахмут, вул. Оборони, 18 

- м. Новомосковськ, вул. Митягіна, 21 а (загальноосвітня школа № 7), 

працює: з 10.00 до 14.00 з понеділка по п'ятницю. 

Також гуманітарна допомога мешканцям Попаснянської 

територіальної громади, які проживають на різних територіях України, 

здійснюється працівниками адміністрації через відділення Укрпошти. 



68 
 

Кремінська громада 

Для мешканців Кремінської міської територіальної громади Луганської 

області створено гугл-форму для збору інформації про внутрішньо 

переміщених осіб з числа мешканців Кремінської територіальної громади з 

метою визначення потреб ВПО та організації підтримки за наявності 

ресурсів. Форма доступна за посиланням: 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdD6NUK_0IarPuTKNkYZu

URgLWt19MBmeln0HFSrbPsGyvXDQ/viewform?fbclid=IwAR2zJaWAXYlHTd

SJWqcW-qtE6CxKb0gPMSwo1tj-21_N4pG_D5ZIyAK6p_g 

 

Увага! Можливі зміни щодо кількості та адрес хабів. Інформація 

постійно уточнюється, доповнюється та оновлюється! 

За матеріалами: 

https://www.facebook.com/sergey.gaidai.loga/posts/pfbid02uLNWPqFUmhp

ugmq... 

https://www.facebook.com/ppsrda/posts/pfbid029sFpMFCDMrZoSB3zfbgvN

ijD7MH... 

https://www.facebook.com/stardoctor.ua 

 

*** 

26.07.2022 

Мостиська міська рада 

Львівської області 

https://mostyska-gromada.gov.ua/news/1658835735/ 

Відзначили "Емануїл" за надану допомогу для ВПО 

Організація «Еммануїл» у рамках американського проєкту 

Operation Blessing продовжує надавати підтримку переселенцям зі сходу, 

які приїжджають на територію Мостиської ТГ. Також додаткова допомога 

направлена мешканцям ТГ (багатодітним, малозабезпеченим сім‘ям та 

пенсіонерам, які потребують допомоги). 

Завдяки налагодженій співпраці, вдалось організувати понад 6 100 

тисяч продуктових наборів, засобів особистої гігієни та пральних порошків. 

«Питання по внутрішньо переміщеним особам є важливе для нас. 

Дякуємо донорам, які допомагають фонду. Подальша співпраця є вагомою 

для нас в даний час!», - секретар міської ради Oleh Makar. 

На сьогоднішній день в нашій громаді проживає 1,2 тисячі ВПО (як на 

початку повномасштабної війни кількість складала понад 2 тисячі). 

 

*** 

27.07.2022 

Закарпатська обласна рада 
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https://zakarpat-rada.gov.ua/mizhnarodni-donory-dopomozhut-u-

oblashtuvanni-zhytla-dlia-vpo-na-mukachivshchyni/ 

Міжнародні донори допоможуть у облаштуванні житла для ВПО 

на Мукачівщині   

Представники Міжнародного руху Червоного Хреста і Червоного 

Півмісяця разом із заступником голови Закарпатської облради Василем 

Дем’янчуком та керуючою справами облради Мирославою Ливч відвідали 

заклади соціальної інфраструктури, які можуть бути покращені за рахунок 

міжнародних партнерів.  

 Зокрема — відвідали села Кольчино та Клочки, де оглянули два 

приміщення, які потребують ремонту. За інформацією голови місцевої 

територіальної громади Миколи Дуба, на території громади зараз 

перебуває близько 500 внутрішньо переміщених осіб (ВПО), 200 з яких 

проживають у комунальних закладах та забезпечуються харчуванням за 

рахунок громади. Микола Дуб показав донорам та представникам обласної 

ради два приміщення, які можуть бути відремонтовані під відселення ВПО 

до кращих умов.  

 За словами Василя Дем’янчука, представники Міжнародного руху 

Червоного Хреста і Червоного Півмісяця задекларували готовність робити 

косметичний та середній ремонт приміщень саме під потреби ВПО та 

забезпечити їх надалі предметами побуту для більш комфортного 

перебування.  

 Відтак — оглянули комунальний заклад «Обласний будинок дитини» 

Закарпатської облради. Наразі тут, за словами Мирослави Ливч, проживає 

97 дітей, у тому числі 30 евакуйованих разом з вихователями. Показали 

донорам приміщення, у яких можна зробити належні умови для персоналу із 

числа внутрішньо переміщених осіб. Прозвучала і пропозиція облаштувати 

приміщення бомбосховища. У свою чергу, директор закладу Володимир 

Бейреш повідомив, що наступного тижня вже буде підготовлено зведений 

кошторис даних покращень.  

 На завершення навідалися до Ракошинської територіальної громади, де 

оглянули 2 медзаклади, що перебувають на балансі ТГ. Один із них – 3-

поверхова споруда у самому Ракошині. Тут громада готова надати для 

ремонту під розміщення ВПО третій поверх. Друга – схожа будівля у селі 

Великі Лучки. Тут громада має намір виділити 1,5 мільйона гривень і, 

можливо, разом з донорами облаштувати житло для потреб близько 200 

переселених українців. 

 Довідково:   

Міжнародний рух Червоного Хреста і Червоного Півмісяця — це 

міжнародний гуманітарний рух, заснований 1863 року у швейцарській 

Женеві, у якому беруть участь близько 97 мільйонів добровольців у всьому 

світі. Метою діяльності руху є захист людського життя та здоров’я, 

запобігання людським стражданням та їх полегшення, незалежно від раси, 

релігійних та політичних поглядів.  
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 Пресслужба Закарпатської обласної ради 

 

*** 

27.07.2022 

Івано-Франківська обласна державна адміністрація 

https://www.if.gov.ua/news/nashe-zavdannia-zabezpechyty-dlia-

vnutrishno-peremishchenykh-liudei-nalezhni-umovy-prozhyvannia-svitlana-

onyshchuk 

«Наше завдання – забезпечити для внутрішньо переміщених людей 

належні умови проживання», - Світлана Онищук 

Управління інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю 

ОДА, опубліковано 27 липня 2022 року о 10:58 

Забезпечення на довготривалий термін житлом внутрішньо 

переміщених людей, які зараз перебувають на Прикарпатті, є одним із 

напрямків, над яким працює влада спільно з міжнародними донорами. 

26 липня голова обласної державної адміністрації – начальник 

обласної військової адміністрації Світлана Онищук провела робочу зустріч 

із представниками Управління Організації Об'єднаних Націй з 

обслуговування проектів (ЮНОПС), під час якої обговорили перспективи 

міжнародної співпраці у цьому напрямку. 

Сторони обмінялися інформацією щодо можливостей втілення 

проєктів ЮНОПС зі створення довготривалого житла для внутрішньо 

переміщених людей, а також підвищення доступності житла для соціально 

вразливих верств населення області. 

Зазначалося, що ЮНОПС – це організація ООН, місією якої є 

підтримка жителів різних краї світу в покращенні умов їхнього життя, а країн 

– у сталому розвитку. ЮНОПС реалізує проєкти у десятках держав – членів 

ООН, співпрацює з широким колом організацій, допомагає партнерам у 

пошуку і створенні сталих рішень, зокрема, із житлових питань. 

Світлана Онищук детально розповіла про перспективи та потреби 

облаштування довготривалого житла для ВПО на Прикарпатті, адже             

66 відсотків із числа переселенців - це сім’ї. Ішлося про ті об’єкти, які є у 

нашій області, котрі ми готові надати для капітального чи поточного ремонту 

для облаштування довготривалого житла. Створено відповідну карту 

об’єктів, щоб міжнародні партнери у найкоротші терміни змогли 

ознайомитися із ситуацією та визначитися з об’ємами робіт. 

«Наше завдання – забезпечити для внутрішньо переміщених людей 

належні умови проживання. Ми дякуємо нашим міжнародним партнерам і 

спільно наближаємо нашу Перемогу», - підсумувала зустріч Світлана 

Онищук. 

 

*** 
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27.07.2022 

Івано-Франківська обласна державна адміністрація 

https://www.if.gov.ua/news/na-prykarpatti-ponad-96-tysiach-pereselentsiv-

otrymaly-finansovu-dopomohu-vid-mizhnarodnykh-orhanizatsii 

На Прикарпатті понад 96 тисяч переселенців отримали фінансову 

допомогу від міжнародних організацій 

Управління інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю 

ОДА, опубліковано 27 липня 2022 року о 16:43 

Про це йшлося під час координаційної зустрічі з міжнародними 

донорами та гуманітарними організаціями, які підтримують внутрішньо 

переміщених осіб. 

Зокрема, зазначалося, що фінансову підтримку на загальну суму            

20 мільйонів доларів отримали 96 800 осіб-переселенців. Ці кошти надавали 

11 міжнародних організацій-партнерів. Наразі триває процедура призначення 

міжнародної допомоги для ще дев’яти тисяч ВПО. 

При цьому зауважувалося, що розглядається нова модель фінансової 

підтримки цієї категорії осіб, за якої буде враховуватися географічний, 

соціально-економічний показники і ступінь вразливості. Наприклад, якщо на 

Сході України (у зоні «гарячих точок») допомогу надаватимуть усім за 

сформованими списками, то на Заході країни будуть враховуватися 

показники прожиткового рівня, вразливість категорії населення (як-от особи 

з інвалідністю, багатодітні сім’ї, люди похилого віку), розглядатиметься 

можливість отримання допомоги заявником від держави. 

Своєю чергою заступниця голови обласної державної адміністрації 

Людмила Сірко повідомила, що в області допомогу на проживання 

внутрішньо переміщеним особам відповідно до рішення Уряду (а це – для 

дорослих осіб – 2000 грн, для осіб з інвалідністю та дітей – 3000 грн) 

виділено та профінансовано для 86 254 переселенців. Загальна сума 

виплачених коштів становить 1 062 596 247 грн. 

 

*** 

27.07.2022 

Івано-Франківська обласна державна адміністрація 

https://www.if.gov.ua/news/my-ne-zalyshylysia-naodyntsi-z-problemamy-

vnutrishno-peremishchenykh-liudei-liudmyla-sirko 

Ми не залишилися наодинці з проблемами внутрішньо переміщених 

людей, – Людмила Сірко 

Управління інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю 

ОДА, опубліковано 27 липня 2022 року о 15:12 

…в обласній державній адміністрації відбулася чергова 

координаційна зустріч з міжнародними донорами та гуманітарними 

організаціями, які нині у співпраці з органами влади надають допомогу 
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внутрішньо переміщеним людям. Участь у зустрічі взяли заступники 

голови облдержадміністрації Людмила Сірко та Вадим Созоник. 

Людмила Сірко від імені голови обласної військової адміністрації 

Світлани Онищук подякувала представниками міжнародних організацій 

за проведену роботу та системну допомогу. 

«Відрадно, що ми не залишилися наодинці з проблемами внутрішньо 

переміщених людей і відчуваємо підтримку наших гуманітарних партнерів. 

Бо, окрім таких зустрічей, спільно працюємо й у режимі онлайн задля 

вирішення питань облаштування шелтерів (у даному випадку – закладів для 

довготривалого розміщення внутрішньо переміщених осіб – ред.) та 

надання грошової допомоги переселенцям», – зазначила вона. 

У ході координаційної зустрічі заступниця голови ОДА розповіла 

присутнім про поточну ситуацію щодо підтримки ВПО на Прикарпатті та 

ключові потреби у цьому напрямку. 

Нагадаємо, що сьогодні вирішується питання переміщення 

переселенців, які проживають у комунальних закладах, зокрема школах і 

дитячих садочках, де незабаром розпочнеться навчальний процес, в інші 

пристосовані для проживання приміщення. Так, у 68 закладах загальної 

середньої освіти області проживають 1811 ВПО. З 62 таких закладів, за 

словами Людмили Сірко, треба переселити 1658 осіб. 

Посадовиця розповіла: «Є 32 альтернативні заклади, куди можна 

перемістити 733 особи. Ці приміщення потребують незначних 

капіталовкладень, і територіальні громади також можуть співфінасувати 

ремонтні роботи із власних бюджетів. Список закладів, ремонт і 

реконструкція яких дороговартісні, ми надали нашим донорам. Наразі 

шукаємо приміщення для 925 осіб. Працюємо з донорами по кожному 

об’єкту. Список таких об’єктів щоденно оновлюємо. Уже маємо 68 

приміщень. Якщо вдасться їх відремонтувати, можемо розмістити до 5 тисяч 

ВПО для довготривалого перебування». 

Крім того, Людмила Сірко повідомила, що восени прогнозують 

чергову хвилю евакуації людей із зони бойових дій, пов’язану із відсутністю 

там умов для проживання у зимовий період. 

Відтак учасники зустрічі зосередилися на питаннях облаштування 

шелтерів, зокрема йшлося про координацію роботи представників 

організацій, обмін інформацією, кооперацію між донорами у роботах над 

одним об’єктом. 

Довідково 

З 24 лютого на Прикарпаття переміщено 145 814 осіб, з яких 140 262 

людини отримали довідки про взяття на облік як внутрішньо переміщені 

особи. 

Найбільше переселенців нині проживають в Івано-Франківському 

районі (56 366 осіб, у тому числі в обласному центрі – 37 317 осіб). 

Розміщення ВПО в інших районах області таке: Надвірнянський (24 950), 
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Коломийський (23 309), Калуський (20 313), Косівський (9 757), 

Верховинський (5 567). 

У комунальних та державних закладах області нині перебувають 4 478 

осіб. 

Крім того, 191 дитина-сирота з числа ВПО перебуває в дев’яти 

закладах соціальної сфери. 

 

*** 

27.07.2022 

КИЇВСЬКА ОБЛАСНА ВІЙСЬКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ 

https://koda.gov.ua/uryad-kompensuvav-zakladam-komunalni-vytraty-za-

bezoplatne-rozmishhennya-vpo/ 

УРЯД КОМПЕНСУВАВ ЗАКЛАДАМ КОМУНАЛЬНІ ВИТРАТИ ЗА 

БЕЗОПЛАТНЕ РОЗМІЩЕННЯ ВПО 

Компенсацію за розміщення ВПО у квітні надали закладам, 

підприємствам, установам та організаціям державної і комунальної форми 

власності, а також приватним закладам освіти. Відповідне розпорядження 

Кабмін затвердив 26 липня за поданням Мінрегіону. На це спрямовано понад 

126 млн гривень. 

Своєю чергою, віцепрем’єрка Ірина Верещук доручила розглянути 

розширення переліку закладів, яким нададуть компенсацію. Це дозволить 

створити більше місць для ВПО. 

Нагадаємо, на початку липня Ірина Верещук ініціювала заборону 

виселення ВПО з закладів освіти напередодні навчального року без надання 

альтернативного прихистку та наголосила на неприпустимості стягування 

закладами з ВПО орендної плати, зауваживши, що це є грубим порушенням 

порядку надання компенсації на оплату ЖКП за розміщення ВПО. Згаданий 

документ затверджений постановою Кабміну № 261 від 11 березня цього 

року. 

 

*** 

27.07.2022 

Вінницька обласна військова адміністрація 

http://www.vin.gov.ua/news/ostanni-novyny/48806-na-vinnychchyni-

pereviriaiut-dostupnist-medychnoho-obsluhovuvannia-u-tsentrakh-

roztashuvannia-vpo 

На Вінниччині перевіряють доступність медичного обслуговування 

у центрах розташування ВПО 

Представники Департаменту охорони здоров’я та реабілітації 

ОВА спільно з фахівцями обласного Центру контролю і профілактики 

хвороб МОЗ України відвідують центри компактного тимчасового 

розташування внутрішньо переміщених осіб. Тут перевіряють доступність 

медичного обслуговування та стан вакцинації від COVID-19. 
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Цього тижня робоча група уже відвідала Тульчинську громаду. В 

планах ще побувати у Могилів-Подільському та Козятині. 

“Ми відвідали центри проживання внутрішньо переміщених осіб на 

базі Тульчинського ВПУ №41 та Тульчинського дитячого ортопедичного 

санаторію. А також побували в амбулаторії загальної практики сімейної 

медицини сіл Мазурівка й Нестерварка та міста Тульчин. Хочу зазначити, що 

наразі не виявили спалахів у Вінницькій області коронавірусної хвороби у 

жодному з місць компактного поселення ВПО. Однак, ми бачимо, що 

відбувається з COVID в Європі. А вакцинація - єдиний захист від важкого 

перебігу хвороби”, - зазначила начальник відділу екстреної та первинної 

медичної допомоги населенню, медичної реабілітації управління медичної 

допомоги населенню Лариса Бевза. 

 

*** 

27.07.2022 

Вінницька обласна військова адміністрація 

http://www.vin.gov.ua/news/ostanni-novyny/48800-z2707a-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 55 дітей.   

Біженці перемістилися з Донецької, Запорізької, Херсонської, 

Київської, Луганської, Миколаївської, Дніпропетровської, Одеської, 

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

Слов'янськ, Волноваха, Ізюм, Вишневе тощо. 

На постійному проживанні з 24.02.2022 перебуває 177 509 біженців, з 

них 1 333 - маломобільних та 56 853 дітей. Вільних місць для розміщення 

внутрішньо переміщених осіб - 1118. 
Станом на 09:00 27.07.2022 органами соціального захисту 187 566 

особам видані довідки про взяття на облік як внутрішньо переміщених 

осіб, з них 10 159 довідок скасовано, у зв’язку з поверненням на постійне 

місце проживання. 

 

*** 

27.07.2022 

Волинська  обласна державна адміністрація 

https://voladm.gov.ua/new/26-lipnya-v-oblasti-poselili-ponad-50-

vnutrishnih-pereselenciv/ 

26 липня в області поселили понад 50 внутрішніх переселенців 

…26 липня 2022 року, на Волині прийняли 54 внутрішньо-

переміщених осіб. Загалом з початку війни до нашої області приїхали           

70 тис. 544 переселенців. 
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Наразі в області вільні для поселення понад 4 тисячі місць. Більшість з 

них знаходяться в територіальних громадах, віддалених від обласного 

центру. Окрім того, на Волині додатково зарезервовані 40 тисяч місць для 

можливої евакуації. 

Слід зазначити, що статус ВПО мають 59 тис. 919 осіб. Це становить 

42 тис. 034 сімей, у яких 18 тис. 587 – діти. 

Нагадаємо, що при Волинській ОВА працює цілодобово «гаряча лінія» 

для поселення переміщених осіб. Телефон – 066 65 709 15. 

Разом до перемоги! 

 

*** 

27.07.2022 

Донецька обласна державна адміністрація 

https://dn.gov.ua/news/pavlo-kirilenko-pro-nastupnij-etap-evakuaciyi-

gotovi-do-nepopulyarnih-dij-shchob-vryatuvati-zhittya-ta-zdorovya-nashih-

spivgromadyan 

Павло Кириленко - про евакуацію: Готові до непопулярних дій, щоб 

врятувати життя та здоров'я наших співгромадян 

Опубліковано 27 липня 2022 року, 17:12 

Про організацію наступного етапу евакуації говорили сьогодні на 

нараді під головуванням міністерки з питань реінтеграції тимчасово 

окупованих територій України Ірина Верещук, повідомив начальник 

обласної військової адміністрації Павло Кириленко на своїй сторінці у 

соціальній мережі Фейсбук . 

Переселенців з Донеччини організовано готові приймати в усіх 

областях України, найбільше можливостей для цього мають Кіровоградська,  

Житомирська,  Рівненська,  Волинська та Тернопільська. 

- Евакуація триває з найпершого дня повномасштабного російського 

вторгнення, і станом на зараз абсолютна більшість людей вже покинула 

Донеччину. Однак на нас чекає опалювальний сезон без газу, а це означає 

нові виклики — в області має залишитися якнайменше людей, - наголошує 

очільник області. - На наступному етапі евакуації з області передусім мають 

виїхати діти з їхніми батьками чи опікунами.  Розуміємо, що евакуація - це 

стрес і вихід із зони комфорту, а отже неодмінно зростатиме невдоволення. 

Передбачаємо, що ці настрої може використовувати ворог, однак готові до 

непопулярних дій, щоб врятувати життя та здоров'я наших співгромадян. 

Всі, хто покине Донецьку область, будуть отримувати переселенські 

виплати. 

- Будемо супроводжувати людей на всіх етапах евакуації: від посадки в 

автобус до розселення на новому місці.  Діятимемо виключно в межах 

законодавства. Паралельно продовжимо працювати над нормативним 

оформленням процесу. Маємо діяти  жорстко, щоб досягти результату, - 

додав Павло Кириленко. 
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*** 

27.07.2022 

Донецька обласна державна адміністрація 

https://dn.gov.ua/news/na-zakarpatti-startuvav-mobilnij-tabir-dlya-

pidtrimki-ditej-ta-batkiv-yaki-vimusheno-peremistilisya-z-donechchini 

На Закарпатті стартував мобільний табір для підтримки дітей 

та батьків, які вимушено перемістилися з Донеччини 

Опубліковано 27 липня 2022 року, 12:05 

25 липня в місті Ужгород Закарпатської області стартував мобільний 

(виїзний) табір «Мобі – кемп «Арт - квест» комунального підприємства 

«Обласний дитячо-молодіжний санаторно-оздоровчий комплекс «Перлина 

Донеччини»  (далі – КП «ОДМСОК» «Перлина Донеччини») для підтримки 

дітей та батьків, які вимушено перемістилися із Донецької області, 

повідомляє Департамент соціального захисту населення 

облдержадміністрації 

У перший день роботи мобільного табору «Мобі – кемп «Арт - квест» 

КП «ОДМСОК» «Перлина Донеччини» прийняли участь 105 дітей та 

батьків, які є внутрішньо переміщеними особами. 

Для гостей заходу колективом мобільного табору були підготовлені 4 

майстерні, в яких вони приймали участь за власним вибором, а саме: «Крила 

Янгола – охоронця миру», «Оберіг миру», «Долонька  миру» та «Лялька – 

мотанка Берегиня», на яких дітьми робились янголята, долоньки, ляльки – 

мотанки та плели фенічки зі стрічок. 

Під час роботи психологічної студії «Перемога над собою» психологом 

закладу в розважально-гральній формі була проведена відповідно корекційна 

робота, спрямована на подолання негативного впливу та травм, отриманих 

дітьми та їх батьками під час війни.  Діти та батьки приймали активну участь 

у веселих музично-танцювальних руханках. 

Мобільний табір «Мобі – кемп «Арт - квест» КП «ОДМСОК» «Перлина 

Донеччини» ще протягом 2 днів буде працювати в місті Ужгороді, де 

планується охопити заходами близько 200 дітей та батьків, які вимушено 

перемістилися до Закарпатської області. 

Мобільний табір продовжить свою діяльність у містах Мукачево, Хуст 

та Берегівському районі. 

За матеріалами Департаменту соціального захисту населення 

облдержадміністрації 

 

*** 

27.07.2022 

Житомирська обласна державна адміністрація 

https://oda.zht.gov.ua/news/zhytomyrshhyna-pryhystyla-blyzko-100-

tysyach-pereselentsiv-vid-pochatku-vijny/ 
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Житомирщина прихистила близько 100 тисяч переселенців від 

початку війни 

За 5 місяців від початку широкомасштабного вторгнення росії до 

України Житомирська область прихистила 99,7 тисяч вимушених 

переселенців, майже 25,8 тисяч із них — діти. 

Про це повідомляє Департамент соціального захисту населення 

Житомирської ОВА. 

Найчастіше люди зупиняються у містах. Найбільше переселенців 

зареєстровано у Житомирі – понад 7,7 тисяч,  Бердичеві – 3,4 тисячі,  

Новограді-Волинському – 2,8 тисяч переселенців. Місто Коростень 

прийняло 1,7 тисяч, Малин — 1,6 тисяч. 

Житомирська бласна військова адміністрація та місцева влада 

роблять усе для того, аби люди, котрі були вимушені залишити свої 

домівки, почувалися комфортно на нових місцях проживання. Так, в 

Житомирській ОВА працює кол-центр, куди можуть звернутися всі, хто 

потребує місця для проживання. Людей розселяють у закладах освіти, 

соціального захисту, також небайдужі жителі Житомирщини приймають їх 

до своїх домівок. 

Житомирщина ні на годину не припиняє надавати всеосяжну допомогу 

усім тим, хто біжить від війни та шукає прихисток у нашій області. 

 

*** 

27.07.2022 

ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСНА ВІЙСЬКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ 

Офіційний веб-сайт Закарпатської обласної військової 

адміністрації 

https://carpathia.gov.ua/news/relokovana-kyivska-kompaniia-vyhotovyla-

na-zakarpatti-blyzko-40-kotliv 

Релокована київська компанія виготовила на Закарпатті близько 40 

котлів 

опубліковано 27 липня 2022 року о 11:07 

Історією ТОВ «Укренергопром», яке через війну переїхало на 

Закарпаття з Києва, опублікував на своїй сторінці у фейсбуці заступник 

очільника області Василь Іванчо. 

За його словами, вимушене переміщення потужностей – процес 

нелегкий, але в нашому регіоні компанія вже встигла перезапустити роботу й 

виготовити близько 40 котлів та 2 котельні. 

Раніше в столиці на підприємстві працювало майже двадцять 

спеціалістів, а у квітні більша частина з них переїхала на Ужгородщину. 

Невдовзі ці фахівці повернуться до роботи в Києві, та на Закарпатті 

підприємство продовжить виготовляти продукцію: вже розпочали підбір 

персоналу серед місцевих. 
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«До 2014 року організація відправляла котли і за кордон, проте зараз 

клієнти – з України. У планах, звичайно, знову вийти на міжнародний ринок. 

І ми віримо, що в них це вдасться, адже коли є мета, мотивація та підтримка, 

то рухатися в тому напрямку стає набагато легше. 

Такі історії компаній показують, що навіть попри війну та всі 

складнощі ми – сильний народ, який готовий починати роботу на новому 

місці, працювати не покладаючи рук і таким чином допомагати країні, 

військовим та бути надійним економічним тилом», – наголосив Василь 

Іванчо. 

 

*** 

27.07.2022 

ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

https://www.zoda.gov.ua/news/62151/uryad-pidtrimuje-vlasnikiv-zhitla,-

yaki-bezoplatno-prihistili-pereselentsiv.html 

УРЯД ПІДТРИМУЄ ВЛАСНИКІВ ЖИТЛА, ЯКІ БЕЗОПЛАТНО 

ПРИХИСТИЛИ ПЕРЕСЕЛЕНЦІВ 

Урядом 19 березня 2022 року прийнято постанову № 333, якою 

затверджено Порядок компенсації витрат за тимчасове розміщення 

внутрішньо переміщених осіб, які перемістилися у період воєнного стану. 

Згідно з цим порядком, компенсація надається власникам житла, 

наймачам (орендарям) житла державної або комунальної власності, 

спадкоємцям, які прийняли спадщину, і безоплатно розміщують в цих 

приміщеннях внутрішньо переміщених осіб, які перемістилися з території 

адміністративно-територіальної одиниці, на якій проводяться воєнні (бойові) 

дії, крім членів своєї сім’ї у розумінні Сімейного кодексу України, для 

покриття понесених ними витрат, пов’язаних з розміщенням внутрішньо 

переміщених осіб. 

 Власники житла, які безоплатно прихистили внутрішньо 

переміщених осіб, отримують гарантовану державну підтримку в розмірі 

близько 450 грн на місяць за кожну прийняту особу (14,77 гривні за кожен 

людино-день) для компенсації витрат на комунальні послуги. 

При призначенні житлової субсидії з травня 2022 року на 

неопалювальний сезон ця компенсація не враховувалася при обчисленні 

сукупного доходу сім’ї. 

В умовах воєнного стану Урядом удосконалюється законодавство для 

підтримки та належного захисту внутрішньо переміщених осіб з 

урахуванням нововиявлених обставин. 

На сьогодні за результатами наради, яка відбулася 7 липня 2022 року на 

базі Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих 

територій України, щодо проблемних питань, пов’язаних із забезпеченням 

житлом внутрішньо переміщених осіб, анонсовано рішення щодо не 

включення компенсації витрат за тимчасове розміщення внутрішньо 
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переміщених осіб при обчисленні сукупного доходу сім’ї для 

розрахунку/призначення житлової субсидії тим власникам житла, які 

прихистили переселенців. 

Департамент культури та інформаційної політики 

 

*** 

27.07.2022 

ЛУГАНСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

ОБЛАСНА ВІЙСЬКОВО-ЦИВІЛЬНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

http://loga.gov.ua/oda/press/news/vidpravleno_shche_400_posilok_peresel

encyam_za_dva_dni_gumanitarniy_shtab 

Відправлено ще 400 посилок переселенцям за два дні – гуманітарний 

штаб Попаснянщини 

У штабі Попаснянської міської ВЦА в Новомосковську за минулі два 

дні переселенцям із Луганської області видано 347 продуктових наборів. 

Крім того, за 25 и 26 липня ВПО Попаснянської територіальної 

громади, які зараз мешкають в різних куточках країни, отримали 400 посилок 

з гуманітарною допомогою через «Укрпошту». 

 

*** 

27.07.2022 

Львівська обласна військова адміністрація 

https://loda.gov.ua/news/35737 

Обладнання для укриттів у школах і ремонт приміщень: UNICEF 

надасть чергову допомогу громадам Львівщини 

Пресслужба ОДА 

Організація підтримує українців у таких галузях – соціальній, 

медичній, освітній. П’ять громад області вже отримали медичне обладнання 

для закладів охорони здоров’я. Це Бісковицька, Зимноводівська, 

Мурованська, Новояричівська, Судововишнянська. 

Hа черзі – освітній напрям. Так, організація зацікавлена в очному 

навчальному процесі дітей і допомагатиме облаштовувати безпечні укриття. 

Готові надати обладнання залежно від потреб конкретної школи. 

…заступник начальника Львівської ОВА Юрій Бучко зустрівся із 

представниками організації.  Домовились про допомогу не лише у 

вищезгаданих громадах. Але й в інших, для цього представникам UNICEF 

нададуть перелік шкіл, де необхідно облаштувати укриття. Також ще 

декілька медичних установ матимуть змогу отримати обладнання. 

Юрій Бучко подякував організації за таку активну та надважливу 

підтримку мешканців Львівщини у час війни. Він наголосив, що дуже 

важливо, аби і корінні жителі, і внутрішньо переміщені особи мали доступ 

до якісних медичних, освітніх чи соціальних послуг. 
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Нагадаємо, UNICEF є світовим лідером із захисту прав та інтересів 

дітей, який працює у понад 190 країнах. 

 

*** 

27.07.2022 

Львівська обласна військова адміністрація 

https://loda.gov.ua/news/35647 

На Львівщині посилять контроль за темпами облаштування 

додаткових місць для проживання ВПО 

Департамент економічної політики  Пресслужба ОДА 

Йдеться про 20 закладів, на які цьогоріч затвердили 102,9 млн грн 

коштів з обласного бюджету. 

Під керівництвом першого заступника начальника Львівської ОВА 

Андрія Годика відбулась нарада з головами районних військових 

адміністрацій та керівниками установ, де зараз облаштовують додаткові 

місця для тимчасового проживання ВПО. 

Зокрема, обговорили стан виконання будівельно-ремонтних робіт на 

об’єктах та кінцеві терміни їх завершення. Загалом йдеться про 20 закладів, 

на які цьогоріч затвердили 102,9 млн грн коштів обласного бюджету в межах 

Програми реалізації пріоритетних інфраструктурних проєктів у 

Львівській області. 
«Сьогодні, як ніколи, ми повинні діяти впевнено та злагоджено. Тисячі 

вимушених переселенців мешкають зараз в школах та садочках, які не 

пристосовані під довготривале проживання та з першого вересня повинні 

відновити навчання. Наше спільне завдання надати цим людям 

альтернативне місце для переселення. Часу на це в нас обмаль!», - наголосив 

Андрій Годик. 
За підсумками наради ухвалили такі рішення: 

- посилити контроль за темпами виконання робіт на цих об’єктах зі 

сторони замовників будівництва; 

- забезпечити виїзні перевірки представниками райдержадміністрацій 

та відповідне звітування по цьому питанню керівництву 

облдержадміністрації; 

- активізувати роботу з залучення міжнародних донорів та організацій. 

 

*** 

27.07.2022 

Львівська обласна військова адміністрація 

https://loda.gov.ua/news/35678 

6,1 млн грн: в області триває фінансування ремонту гуртожитків 

для проживання ВПО 

Департамент фінансів 
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Ремонтні роботи відбуваються у межах обласної Програми реалізації 

пріоритетних інфраструктурних проєктів. 

Зокрема, кошти скерували на ремонт гуртожитків: 

Державного професійно-технічного навчального закладу «Сокальський 

професійний ліцей» – 199,5 тис грн 

Червоноградського гірничо-економічного фахового коледжу – 983,1 

тис грн 

вищого професійного училища м. Стрия – 1 млн грн, 

Державного професійно-технічного навчального закладу 

«Червоненське вище професійне училище» – 759,4 тис грн 

Стебницького професійного ліцею – 773,7 тис грн  

Державного навчального закладу «Художнє професійно-технічне 

училище ім. Й.П. Станька» в смт. Івано-Франкове – 2,4 млн гривень. 

Всього на даний час для реалізації цієї Програми перерахували          

22,9 млн грн із 167,5 млн грн передбачених на її виконання до кінця року. 

Нагадаємо, що згідно з розпорядженням обласної військової 

адміністрації від 26.07.2022 року №208/0/5-22ВА внесено зміни до 

зазначеної Програми та збільшено обсяг її фінансування на 61,7 млн грн для 

12 нових проєктів. 

 

*** 

27.07.2022 

Львівська обласна військова адміністрація 

https://loda.gov.ua/news/35680 

Стрийщина співпрацюватиме з Міжнародним медичним корпусом 

для допомоги ВПО, які проживають в районі 

Пресслужба ОДА 

…27 липня, керівництво Стрийської РВА та організація International 

Medical Corps (Міжнародний Медичний Корпус) підписали Меморандум 

про співпрацю. 

Основну роботу сторони зосередять на підтримці внутрішньо 

переміщених осіб, які тимчасово проживають на території району.  Йдеться 

як про надання грошової допомоги, так і про ремонтування комунальної та 

державної власності придатних для проживання переселенців.   

До слова, представники Міжнародного Медичного Корпусу активно 

долучаються до різноманітних проєктів, спрямованих не лише на підтримку 

ВПО. Завдяки їхній співпраці лікарі станції ЕМД «Стрий» отримали 

найсучасніші тактичні сумки для надання екстреної медичної допомоги. 

Разом з тим, триває навчання для персоналу Станції ЕМД "Стрий" за 

участі інструкторів IMC (Міжнародний Медичний Корпус) щодо емоційної 

стійкості в екстремальних ситуаціях. 

Зазначимо, що Міжнародний Медичний Корпус є глобальною 

службою швидкого реагування, яка надає невідкладну медичну допомогу та 
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пов’язані з нею послуги тим, хто постраждав від конфліктів, катастроф і 

захворювань, незалежно від того, де вони перебувають, незалежно від умов 

перебування. Його заснували в 1984 році лікарі та медсестри — волонтери. 

Нині він налічує близько 7500 співробітників по всьому світу. 

 

*** 

27.07.2022 

Львівська обласна військова адміністрація 

https://loda.gov.ua/news/35718 

Радехівська громада отримала продуктову допомогу для ВПО від 

благодійного фонду 

Пресслужба ОДА 

Від початку повномасштабної агресії росії проти України у 

Червоноградському районі знайшли прихисток 24 784 внутрішньо 

переміщених осіб, зокрема у Радехівській громаді 3034 осіб. 

Так, на днях, благодійний фонд «Право на захист» вчергове відвідав 

Радехівщину. Переміщеним особам, які знайшли тут прихисток, вручили 

продуктові набори. 

Всі продукти – українського виробництва. Розрахунок продуктів 

склали на 2 місяці. 

Візит відбувся в межах проєкту, який реалізує фонд за підтримки 

глобальної мережі HelpAge International – «Задоволення невідкладних 

життєвих потреб найбільш вразливих категорій ВПО, які постраждали 

від збройної агресії». 

 

*** 

27.07.2022 

Львівська обласна військова адміністрація 

https://loda.gov.ua/news/35630 

У Львівському районі облаштовують нове житло для переселенців 

Пресслужба ОДА 

Проєкт реалізують у селі Неслухів, Новояворичівської громади. 

У Новояворичівській громаді стартував проєкт з облаштування 

житла для внутрішньо переміщених осіб. Про це повідомила начальниця 

Львівської РВА Христина Замула. 

Проєкт реалізують в межах Меморандуму про співпрацю між 

Львівською районною військовою адміністрацією та Благодійним фондом 

«Запорука». 

«Комфортні умови проживання для вимушено переселених українців, 

які зараз мешкають у нашому районі - один з пріоритетів у роботі нашої 

РВА, громад та благодійників. Адже наразі сім’ї, які втратили домівки у 

зонах бойових дій, тимчасово поселили у комунальних закладах, що не 
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пристосовані для тривалого проживання із дітьми. А попереду – зима», - 

зауважила Христина Замула. 

До слова, благодійний фонд уже виділив 5 млн гривень на 

реконструкцію гуртожитку у селі Неслухів. Там буде 30 мініквартир для 

українських родин, які втратили оселю через бойові дії. Роботи 

триватимуть до 1 листопада, а загальна вартість реконструкції - 17 мільйонів 

гривень. 

 

*** 

27.07.2022 

Полтавська обласна військова адміністрація 

https://www.adm-pl.gov.ua/news/poltavska-oblasna-viyskova-

administraciya-ta-cheska-gumanitarna-organizaciya-pidpisali-memorand 

ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСНА ВІЙСЬКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ ТА 

ЧЕСЬКА ГУМАНІТАРНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПІДПИСАЛИ МЕМОРАНДУМ 

ПРО СПІВПРАЦЮ 

Полтавська обласна військова адміністрація та чеська гуманітарна 

організація підписали меморандум про співпрацю 

Чеська гуманітарна організація «Людина в біді» (Рeople in Need) 
надає допомогу внутрішньо переміщеним особам і на Полтавщині. 

У ході зустрічі обговорили умови підготовки до зими й координацію 

для забезпечення всім необхідним приміщень, де проживають внутрішньо 

переміщені особи.  

Як повідомив начальник обласної військової адміністрації Дмитро 

Лунін, Полтавщина – тилова область. Із початку війни забезпечує 

гуманітарними вантажами Харківщину та Сумщину й житлом – внутрішньо 

переміщених осіб зі східних регіонів України. Офіційно в області 

зареєстровано більше 190 тисяч ВПО. Це одна з найбільших цифр по 

Україні. 75% – жителі Харківщини. 

«Обласна військова адміністрація створила гуманітарний штаб, через 

який пройшло 4 тисячі тонн різної допомоги, як на рівні області, так і на 

рівні держави. Наше завдання – забезпечити внутрішньо переміщених осіб 

житлом і харчуванням. За можливості ми це робимо», – сказав Дмитро 

Лунін.  

Директорка філії чеської гуманітарної організації «Людина в біді» 

Анна Дуда наголосила, що Полтавщина відіграє у підтримці внутрішньо 

переміщених осіб дуже важливу роль. Гуманітарна організація має офіс і 

логістичний штаб у Полтаві, який надає підтримку не тільки Полтавській, а й 

Сумській, Харківській, Дніпропетровській областям та тісно співпрацює з 

внутрішньо переміщеними особами й спільнотами, які їх приймають. 

«Розуміємо, наскільки важлива потреба в допомозі. Актуальне питання 

– наближення зими й уже зараз готуємося надавати підтримку в підготовці до 

неї. Зокрема це стосується підготовки приміщень, де проживають 
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переселенці, там, де є потреба. Тому плануємо сфокусуватися на тій 

допомозі, яку можемо надати, скажімо, заміні вікон, встановленні систем 

опалення, забезпечення теплими речами», – сказала Анна Дуда.  

Також обговорили допомогу зі стартом освітнього процесу. Зокрема 

оснащення технічним обладнанням укриттів у навчальних закладах. 

Очільник області подякував гуманітарній організації за підтримку й 

наголосив, що обласна адміністрація завжди готова до співпраці. 

 

*** 

27.07.2022 

Рівненська обласна державна адміністрація 

https://www.rv.gov.ua/news/maizhe-90-kompanii-rozghliadaiut-

mozhlyvist-pereikhaty-v-rivnensku-oblast 

Майже 90 компаній розглядають можливість переїхати в 

Рівненську область 

опубліковано 27 липня 2022 року о 13:07 

37 підприємств уже перевезли обладнання на Рівненщину та працюють 

на новому місці. Ще майже 90 компаній розглядають можливість релокації 

своїх потужностей у наш регіон. Про це розповів заступник голови ОДА 

Сергій Гемберг під час прямого ефіру на «Українському радіо». 

«Релоковані підприємства переїхали переважно з Харківської, 

Київської, Донецької та Миколаївської областей. Більшість із них 

розмістилися у Рівненському районі. Загалом цей процес має циклічний 

характер – у ті регіоні, де відносно спокійно, бізнес повертається. Якщо ж 

бойові дії тривають або є небезпека, то підприємці приймають важливі для 

себе рішення про переїзд. Значною проблемою є кадрове питання, адже 

непросто вивезти усіх працівників, а знайти заміну кваліфікованому 

спеціалісту не так швидко», - повідомив Сергій Гемберг. 

Серед сфер діяльності релокованих підприємств – деревообробна та 

легка промисловість, виробництво меблів, ІТ-сфера, виробництво продуктів 

харчування, логістичні послуги, оптова та роздрібна торгівля. 

«Рівненщина має переваги для релокації, - розповів Сергій Гемберг. - 

Головна – це фактор безпеки. Адже наша область достатньо віддалена від 

зони активних бойових дій. Також регіон має розвинену транспортну та 

соціальну інфраструктуру, вагомий виробничий, ресурсний, трудовий 

потенціал. По-третє, в ОВА є база даних ділянок та об’єктів нерухомості, які 

можна запропонувати. Ми приділяємо увагу кожному підприємцю, надаємо 

супровід за різними напрямами».  

Нагадаємо, на Рівненщині діє Центр економічного розвитку та 

релокації бізнесу. Зокрема, працюють відповідний Сall-центр (0 800 500 078) 

та телеграм-бот (@rivnerelocation_bot). 

За підтримки Проєкту USAID, створено платформу з релокації бізнесів 

https://restartbusiness.in.ua/. Цей інструмент дозволить всім українським 
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підприємствам з територій, охоплених бойовими діями, оперативно отримати 

інформацію про об’єкти нерухомості, придатні для оренди або продажу. 

 

*** 

27.07.2022 

Сумська обласна військова адміністрація 

http://sm.gov.ua/uk/arkhiv1/29412-uryad-spryamuvav-ponad-126-mln-

hrn-na-kompensatsiyu-komunalnykh-vytrat-za-kviten-hromadam-yaki-

prykhystyly-pereselentsiv.html 

УРЯД СПРЯМУВАВ ПОНАД 126 МЛН ГРН НА КОМПЕНСАЦІЮ 

КОМУНАЛЬНИХ ВИТРАТ ЗА КВІТЕНЬ ГРОМАДАМ, ЯКІ 

ПРИХИСТИЛИ ПЕРЕСЕЛЕНЦІВ 

Створено: Середа, 27 липня 2022, 09:29  

Уряд виділив з резервного фонду Держбюджету понад 126,2 млн грн 

на відшкодування комунальних витрат за квітень громадам, які безоплатно 

прихистили переселенців у комунальних та державних закладах, а також 

приватних закладах освіти. Відповідне розпорядження прийняв Уряд під час 

засідання 

Про це повідомив Міністр розвитку громад та територій України 

Олексій ЧЕРНИШОВ. 

«Уряд продовжує системну підтримку громад, які надали прихисток 

тим, хто був змушений тікати від війни. Йдеться про компенсацію за 

спожиті комунальні послуги у школах, дитячих садках, будинках культури, 

які перетворили на тимчасове житло для вимушених переселенців. У квітні 

по всій країні таких закладів було близько 6,4 тисячі», – зазначив Олексій 

Чернишов. 

Проєкт розпорядження розроблений на основі узагальненої 

Мінрегіоном інформації, отриманої від обласних військових адміністрацій 

та шести профільних міністерств. У квітні для розміщення тимчасово 

переміщених осіб було задіяно 6398 закладів, з них понад 3,4 тисячі – 

освітні. 

Компенсація від держави йде на покриття витрат на воду, світло, газ, 

вивезення сміття, а також купівлю дров, пелет і вугілля. 

За матеріалами: https://www.minregion.gov.ua/press/news/oleksij-

chernyshov-uryad-spryamuvav-ponad-126-mln-grn-na-kompensacziyu-

komunalnyh-vytrat-za-kviten-gromadam-yaki-pryhystyly-pereselencziv/ 
 

*** 

27.07.2022 

Тернопільська обласна військова адміністрація 
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https://oda.te.gov.ua/news/virtualnyi-tsentr-diiabiznes-dopomih-4-000-

evakuiovanym-ukraintsiam-znaity-robotu-ta-zhytlo-za-kordonom 

Віртуальний центр Дія.Бізнес допоміг 4 000 евакуйованим 

українцям знайти роботу та житло за кордоном 

опубліковано 27 липня 2022 року о 17:07 

Віртуальний центр Дія.Бізнес допоміг 4 000 евакуйованим українцям 

знайти роботу та житло за кордоном 

Фахівці віртуального центру щодня допомагають онлайн знайти 

роботу, відкрити власну справу та тимчасово перемістити бізнес за кордон. 

Найчастіше українці звертаються до віртуального центру, щоб зрозуміти, як 

отримати тимчасовий захист і соціальну допомогу.    

Наприклад, на гарячу лінію звернулась громадянка Франції від імені 

родини свого чоловіка-українця. Потрібно було терміново знайти житло для 

евакуйованих із зони бойових дій сина, а також мами та бабусі, які мають 

проблеми зі здоров'ям.  

Ще приклад — до центру звернулась мати малолітніх дітей щодо 

евакуації з гарячої точки України до однієї з країн ЄС, які виплати 

передбачені та як отримати там тимчасовий захист. 

Нагадуємо, що отримати консультацію можна за номерами телефонів: 

�0800 333 183 (дзвінки безоплатні на території України) 

�+48 22266 2275 (міжнародний номер, плата за дзвінки береться 

відповідно до тарифних умов оператора) 

�А також у чатботі підтримки. 

Продовжуємо підтримувати українців у період війни, де б вони не 

були. І чекаємо на повернення наших громадян додому, в Україну�� 

 

*** 

27.07.2022 

Закарпатський обласний центр зайнятості 

https://zak.dcz.gov.ua/novyna/vidnovyty-robotu-pidpryyemstva-na-

novomu-misci-dopomogly-u-sluzhbi-zaynyatosti 

Відновити роботу підприємства на новому місці допомогли у 

службі зайнятості 

На противагу труднощам через війну, розв’язану росією, українці 

працюють та підтримують економіку України. З початку війни багато 

підприємств перемістили свої виробничі потужності у більш безпечні 

регіони країни, до яких належить і Закарпаття. Одне з них - підприємство з 

Харкова, що спеціалізується на пошитті спецодягу, в тому числі з високим 

ступенем захисту. 

Через неможливість повноцінної роботи у рідному місті внаслідок 

ведення бойових дій, керівництво установи прийняло рішення про 

переміщення своїх виробничих потужностей на Закарпаття, де є всі 

можливості для подальшого розвитку підприємства. 
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Після перевезення обладнання та переїзду частини працівників, 

підприємство розпочало діяльність на території Мукачівської громади. Та 

запрацювати на повну не вдалося через брак необхідних робітників - швачок, 

закрійників, технолога. Для доукомплектування штату працедавець 

звернувся до Мукачівського міськрайонного центру зайнятості, де йому 

запропонували різноманітні методи підбору персоналу. Серед переліку 

послуг служби зайнятості роботодавець обрав міні-ярмарок вакансій, який 

оперативно дозволив підібрати необхідних працівників. 

Днями підприємство запрацює на повну, а колишні безробітні 

приступлять до роботи. 

Довідково. За даними департаменту економічного та регіонального 

розвитку, торгівлі, залучення інвестицій та контролю за їх 

використанням Закарпатської ОВА станом на сьогодні в області 

нараховується 393 релокованих підприємств, які перевезли своє 

виробництво і продовжують працювати. З них – 292 суб’єкти 

господарювання, які є платниками ЄСВ у Закарпатській області. 

Працюємо заради Миру та Перемоги! 

 

*** 

27.07.2022 

Львівський  обласний центр зайнятості 

https://lviv.dcz.gov.ua/novyna/rozshyrenyy-perelik-otrymuvachiv-

kompensaciyi-vytrat-na-oplatu-praci-za-pracevlashtuvannya 

Розширений перелік отримувачів компенсації витрат на оплату 

праці за працевлаштування вимушено переміщених осіб 

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 20 березня 

2022 р. № 331 (https://bit.ly/3vfmPVP) усі бюджетні установи були виключені 

із переліку працедавців, які мали право на отримання компенсації витрат на 

оплату праці вимушено переміщених осіб. 

Однак з 14 липня 2022 року набрала чинності постанова Кабінету 

Міністрів України від 07.07.2022 № 784 «Деякі питання фінансування 

соціальних послуг під час дії воєнного стану в Україні або окремих її 

місцевостях» (https://bit.ly/3J4V0oV), якою затверджений Порядок 

фінансування соціальних послуг, що надаються особам із числа 

внутрішньо переміщених осіб під час дії воєнного стану в Україні або 

окремих її місцевостях. 

У пункті 7 згаданого Порядку зазначено, що надавачі соціальних 

послуг державної/комунальної форми власності можуть отримати 

компенсацію витрат на оплату праці за працевлаштування вимушено 

перемішених осіб на такі посади як фахівець із соціальної роботи, 

соціальний працівник, соціальний робітник, практичний 

психолог/психолог/психолог установи соціального захисту, педагог 

соціальний, вихователь, помічник вихователя, вихователь соціальний по 
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роботі з дітьми з інвалідністю, асистент вихователя, асистент вихователя 

соціального по роботі з дітьми з інвалідністю, сестра медична. 

При цьому компенсаційні виплати надавачам соціальних послуг 

здійснюються відповідно до Порядку надання роботодавцю компенсації 

витрат на оплату праці за працевлаштування внутрішньо переміщених 

осіб внаслідок проведення бойових дій під час воєнного стану в Україні, 

затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 березня 

2022 р. № 331. Тобто із 14 липня цього року бюджетні установи, які надають 

соціальні послуги і працевлаштовують вимушено переміщених осіб на 

перелічені вище посади, зможуть отримати від держави компенсаційні 

виплати. 

Процедура надання компенсації витрат з оплати праці за 

працевлаштування ВПО – за посиланням https://bit.ly/3y8Je8b. Заяву можна 

подати через застосунок «Дія» (https://bit.ly/3z8iAfN) або до центрів 

зайнятості/філій ЛОЦЗ (контакти – https://bit.ly/3BMC4Yx). 

Консультації з цього питання – за тел.: (032) 233 01 67, (032) 245 05 45, 

+380966825183, на телеграм-каналі ЛОЦЗ https://t.me/DCZ_Lviv, 

оприлюднити вакансії є змога на телеграм-каналі ДЦЗ «Робота зараз: 

Державна служба зайнятості» (https://t.me/worknowdcz). 

 

*** 

27.07.2022 

Львівський  обласний центр зайнятості 

https://lviv.dcz.gov.ua/novyna/relokovanomu-pidpryyemstvu-i-pidbir-

pracivnykiv-i-stazhuvannya-i-kompensaciyni-vyplaty 

Релокованому підприємству і підбір працівників, і стажування, і 

компенсаційні виплати 

Через війну Товариство з обмеженою відповідальністю «Денаві», 

сфера діяльності якого – пошиття наплічників, велоорганайзерів, термосумок 

та інших торбинок, змушене було переїхати на більш безпечну територію. 

Підприємство обрало для своєї діяльності місто Новий Розділ. 

Одразу ж після переїзду представники фірми звернулися по допомогу 

в укомплектуванні вакансій до місцевої філії обласної служби зайнятості, 

позаяк шукали кваліфікованих швачок. 

Фахівці Новороздільської МФ ЛОЦЗ доклали максимум зусиль, аби 

робочі місця на релокованому підприємстві не простоювали. Для цього 

провели спільні з працедавцем інформаційні заходи різного формату, на які 

запросили місцевих мешканців. Для тих, хто виявив бажання працювати, 

організували за погодженням з працедавцем професійне навчання шляхом 

стажування безпосередньо на швейному виробництві. Результат не 

забарився: за скеруванням служби зайнятості на роботу прийнято п’ять 

швачок, помічник майстра, ще двоє безробітних продовжують стажуватися. 
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До слова, ТОВ «Денаві» відповідно до урядової програми отримало 

компенсацію витрат з оплати праці за працевлаштування семи внутрішньо 

переміщених осіб. 

Якщо ви готові забезпечити роботою переселенців, звертайтеся до 

центрів зайнятості та філій ЛОЦЗ (контакти – https://bit.ly/3BMC4Yx ), де вам 

допоможуть оформити потрібні документи. Процедура надання компенсації 

витрат з оплати праці ВПО – за посиланням https://bit.ly/3y8Je8b . 

З’ясувати шляхи укомплектування вільних місць праці можна за тел. 

(032) 233 01 67, «гарячі» лінії Львівського ОЦЗ: (032) 245 05 45, 

+380966825183, консультаційна підтримка – на телеграм-каналі 

https://t.me/DCZ_Lviv, оприлюднити вакансії можна на каналі «Робота 

зараз: Державна служба зайнятості» (https://t.me/worknowdcz). 

 

*** 

27.07.2022 

Інформаційний портал Сумської міської ради 

https://smr.gov.ua/uk/novini/podiji/25586-sumska-bereginya-nadae-vpo-

nizku-pobutovikh-poslug.html 

Сумська «Берегиня» надає ВПО низку побутових послуг 

КУ «Сумський міський територіальний центр соціального 

обслуговування (надання соціальних послуг) «Берегиня» надає внутрішньо 

переміщеним особам низку побутових послуг. 

Серед таких ремонт одягу (щочетверга з 10:00 до 14:00, пр-т М. Лушпи, 

23, код домофона 286) і перукарські послуги (щовівторка та щочетверга з 

9:00 до 14:00, пр-т М. Лушпи, 23; пр-т Шевченка, 11). Аби скористатися 

цими послугами необхідно попередньо записатися за телефоном: 60-49-95. 

Також ця категорія може отримати хлібобулочні вироби                     

(вул. Інтернаціоналістів, 18). З собою необхідно мати довідку, що 

підтверджує відповідний статус. 

 

*** 

28.07.2022 

Хмельницька обласна військова адміністрація 

https://www.adm-km.gov.ua/?p=114061 

До уваги отримувачів субсидій: чи враховуватимуть компенсації за 

програмою “Прихисток” до субсидіальних виплат 

Через війну багато українців втратили житло. Аби забезпечити житлом 

вимушених переселенців, які перемістилися у період воєнного стану в 

безпечніші місця, та допомогти тим українцям, які безоплатно їх прихистили, 

Уряд ініціював соціальну програму «Прихисток». 

Програма діє відповідно до постанови Кабінету Міністрів України 

№ 333 «Про затвердження Порядку компенсації витрат за тимчасове 

розміщення внутрішньо переміщених осіб, які перемістилися у період 
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воєнного стану і не отримують щомісячної адресної допомоги 

внутрішньо переміщеним особам для покриття витрат на проживання, 

в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг», яка набрала 

чинності 22 березня 2022 року. 

Перед початком опалювального сезону у людей, які надають своє 

житло, почало виникати питання, чи не вплинуть виплати за програмою 

“Прихисток” на призначення їм субсидії на житлово-комунальні послуги. 

Як наголошують у Департаменті соціального захисту населення 

ОВА, при призначенні житлової субсидії на опалювальний період 2022/2023 

суми  компенсації за програмою “Прихисток” до сукупного доходу не 

враховуються, отже жодним чином не впливають на розмір субсидії. 

Зауважимо, що відповідно до рішення КМУ, власникам житла, які 

надають його вимушеним переселенцям, за травень компенсовано          

137,5 млн грн. А нещодавно такі витрати почали компенсовувати і 

юридичним особам. Зокрема, Уряд виділив з резервного фонду 

Держбюджету понад 126,2 млн грн на відшкодування комунальних витрат за 

квітень громадам, які безоплатно прихистили переселенців у комунальних 

та державних закладах, а також приватних закладах освіти. Відповідне 

розпорядження прийняв Уряд під час засідання 26 липня. 

Компенсація від держави йде на покриття витрат на воду, світло, газ, 

вивезення сміття, а також купівлю дров, пелет і вугілля. 

Дякуємо усім, хто долучився до програми “Прихисток” та допомагає 

нашим громадянам налагодити життя! Також запрошуємо тих, хто хоче 

підтримати цю важливу ініціативу, реєструватися на сайті 

https://prykhystok.gov.ua/ 
 

*** 

28.07.2022 

Київський міський центр зайнятості 

https://kie.dcz.gov.ua/node/9744 

29 липня 2022 року Київський міський центр зайнятості запрошує 

на консультацію для внутрішньо переміщених осіб 

29 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; 
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-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 

 

 

*** 

28.07.2022 

Житомирський обласний центр зайнятості 

https://zhy.dcz.gov.ua/novyna/ponad-23-mln-grn-vyplacheno-

robotodavcyam-zhytomyrshchyny-za-pracevlashtuvannya-vpo 

Понад 2,3 млн грн виплачено роботодавцям Житомирщини за 

працевлаштування ВПО 

130 роботодавців області скористалися своїм правом та отримають 

фінансове відшкодування за працевлаштування внутрішньо переміщених 

осіб. 

Житомирською обласною службою зайнятості вже ухвалено 

рішення про надання компенсації витрат із заробітної плати за 

працевлаштування 265 внутрішньо переміщених осіб, котрі прибули з 

районів, де ведуться активні бойові дії. 

Для реалізації урядової програми в області наразі профінансовано 

понад 2,3 млн грн. 

Нагадаємо, відповідно до урядової програми роботодавці, які 

працевлаштували внутрішньо переміщених осіб внаслідок проведення 

бойових дій під час воєнного стану в Україні, можуть отримати компенсацію 

витрат на оплату праці таких громадян. Сума компенсації щомісячно за 

кожну працевлаштовану особу з числа ВПО складає 6500 грн. Тривалість 

компенсації витрат – два місяці з дня працевлаштування особи. Заява на 

отримання компенсації подається не раніше, ніж за п’ять календарних днів 

після працевлаштування внутрішньо переміщеної особи. 

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

Більш детальну інформацію можна отримати у міських центрах 

зайнятості або філіях Житомирського обласного центру зайнятості за 

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

також у відділі організації надання послуг роботодавцям Житомирського 

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

 

*** 



92 
 

28.07.2022 

ЛУГАНСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

ОБЛАСНА ВІЙСЬКОВО-ЦИВІЛЬНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

http://loga.gov.ua/oda/press/news/uryad_spryamuvav_ponad_126_milyoni

v_na_kompensaciyu_komunalnih_vitrat_za_kviten 

Уряд спрямував понад 126 мільйонів на компенсацію комунальних 

витрат за квітень громадам, які прихистили переселенців 

Кабінет Міністрів України виділив з резервного фонду держбюджету 

понад 126,2 млн гривень на відшкодування комунальних витрат за квітень 

громадам, які безоплатно прихистили переселенців у комунальних та 

державних закладах, а також приватних закладах освіти. 

Йдеться про компенсацію за спожиті комунальні послуги у школах, 

дитячих садках, будинках культури, які перетворили на тимчасове житло для 

вимушених переселенців. 
Проєкт розпорядження розроблений на основі узагальненої 

Мінрегіоном інформації, отриманої від обласних військових адміністрацій та 

шести профільних міністерств. 

У квітні для розміщення тимчасово переміщених осіб було задіяно     

6 398 закладів, з них понад 3 400 — освітні. 

Компенсація від держави спрямована на покриття витрат на воду, 

світло, газ, вивезення сміття, а також купівлю дров, пелет і вугілля. 

 

 

*** 

28.07.2022 

Львівська обласна військова адміністрація 

https://loda.gov.ua/news/35750 

«Порятунок без кордонів»: на Стрийщину завітала Міжнародна 

медична місія для допомоги ВПО 

Пресслужба ОДА 

Нещодавно на Стрийщину завітала Міжнародна медична місія SSF 

Sauveteurs Sans Frontiers із проєктом «Порятунок без кордонів».  Лікарі та 

волонтери з Америки та Німеччини  пліч-о-пліч упродовж 5 днів працювали 

у різних куточках району.  

Внутрішньо переміщені особи та малозабезпечені верстви населення 

мали можливість долучитися до міжнародного волонтерського проєкту, який 

включає терапевтичний огляд, аналіз крові (цукор), консультацію фахівців. 

Для пацієнтів були доступні безкоштовні ліки. Окрім медичної допомоги 

волонтери та лікарі спілкувалися з ВПО. Надавали психологічну підтримку. 

Зауважимо,  проєкт «Порятунок без кордонів» діє в межах 

ізраїльської програми  з надання швидкої медичної допомоги. Працює вона 

під егідою організації «Волонтери без кордонів», яка входить до 

Міжнародної спільноти Червоного Хреста. 
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*** 

28.07.2022 

Коломийська міська рада 

https://kolrada.gov.ua/news/u-kolomiiskii-gromadi-pereselenci-zmozut-

otrimati-bezkostovnu-konsultaciyu-psixologa 

У Коломийській громаді переселенці зможуть отримати 

безкоштовну консультацію психолога 

Коломийський Центр ПМСД став учасником грантової програми від 

USAID, яка надає медичну допомогу внутрішньо переміщеним особам. 

Люди, які постраждали від російської агресії, особливо потребують 

психологічної допомоги для відновлення ментального здоров’я. І тепер така 

підтримка стане доступнішою в Коломийській громаді. 

Тому вже наступного вівторка (2 серпня), о 14:00 у конференц-залі 

Центру ПМСД (вул. Чорновола, 32) відбудеться презентація та перший 

психологічний тренінг у рамках грантового проєкту. 

Запрошуємо усіх внутрішньо переміщених осіб. Інформацію про те, 

як отримати безплатну консультацію психолога, можна отримати за 

номерами колцентру (067 0 102 103, 050 01 01 200), на сторінці - 

https://www.facebook.com/pmsd.misto.kolomyia/ або безпосередньо на прийомі 

у сімейного лікаря. 

 

 

*** 

29.07.2022 

ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСНА ВІЙСЬКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ 

Офіційний веб-сайт Закарпатської обласної військової 

адміністрації 

https://carpathia.gov.ua/news/zakarpattia-otrymalo-cherhovu-

humanitarnu-dopomohu-vid-nok-ukrainy 

Закарпаття отримало чергову гуманітарну допомогу від НОК 

України 

опубліковано 29 липня 2022 року о 18:09 

В область прибув гуманітарний вантаж від Національного 

олімпійського комітету України. 

Дві палети питної води і близько 800 кг продуктів харчування (980 

консерв) розподілили в Ужгородську класичну гімназію та міську дитячу 

клінічну лікарню. 

У навчальному закладі зараз проживають 99 вимушено переміщених 

осіб, тож постійно є потреба у воді і продуктах, котрі можна довго зберігати. 
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Важлива така допомога й для медичного закладу, адже зараз там 

лікуються 59 дітей. Продукти органічні, безпечні і підійдуть навіть 

найменшим пацієнтам. 

Вантаж, закуплений організацією Athletes for Ukraine e.V., доставив 

Національний олімпійський комітет України за сприяння Закарпатської 

ОВА. 

 

*** 

29.07.2022 

ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСНА ВІЙСЬКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ 

Офіційний веб-сайт Закарпатської обласної військової 

адміністрації 

https://carpathia.gov.ua/news/petro-dobromilskyi-vidvidav-ofis-

blahodiinoho-fondu-adra-na-zakarpatti 

Петро Добромільський відвідав офіс благодійного фонду ADRA на 

Закарпатті 

Близько 250 тонн гуманітарної допомоги вимушено переміщеним 

особам у регіоні надав благодійний фонд ADRA з березня. Діяльність 

осередку на Закарпатті та втілення спільних проєктів обговорили на робочій 

нараді заступник голови ОВА Петро Добромільський і програмний 

директор Фонду в Україні Микита Діденчук. 

«Організація працює над забезпеченням переселенців продуктами 

харчування та засобами особистої гігієни. Йдеться про повноцінні продуктові 

набори, котрі за координації Закарпатської ОВА направляють у 

територіальні громади, де є така потреба», – зауважив Петро 

Добромільський. 

За його словами, Фонд також реалізує ініціативу щодо переїзду до 

Польщі та влаштування родин вимушених переселенців, котрі мають трьох і 

більше дітей. Мова про забезпечення безоплатним житлом і харчуванням, 

можливість працевлаштування та психосоціальну підтримку. Як зауважив 

Петро Добромільський, у комунальних закладах регіону зараз проживає 

щонайменше 65 таких сімей, у них виховують 225 дітей. 

Діяльність організації спрямована й на оздоровлення та відпочинок 

дітей із числа ВПО. Зокрема, у серпні за підтримки обласної військової 

адміністрації мають намір запустити проєкт із безоплатного розміщення у 

таборах Закарпаття понад 220 дітей. 

«Плануємо поглиблювати нашу співпрацю і в напрямку облаштування 

приміщень для середньо- та довгострокового проживання переселенців, 

розбудови системи водопостачання у віддалених навчальних закладах 

регіону тощо. Дякуємо за підтримку. Продовжуємо втілювати спільні 

проєкти», – підкреслив заступник очільника області. 
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*** 

29.07.2022 

ЛУГАНСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

ОБЛАСНА ВІЙСЬКОВО-ЦИВІЛЬНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

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

_shtabu_v_dnipri_za_dopomogoyu_zvernulisya_ponad 

Із моменту відкриття гуманітарного штабу в Дніпрі за допомогою 

звернулися понад 2,5 тисячі переселенців з Рубіжного, вразливі категорії 

отримують додаткові набори для дітей 

Рубіжанська міська військова адміністрація продовжує надавати 

допомогу переселенцям громади. 

До гуманітарного хабу у місті Дніпро за час роботи надійшли 2 564 

звернення. 

Також вирішується питання надання гуманітарної допомоги за межами 

Дніпра багатодітним родинам, малозабезпеченим та сім’ям, де виховуються 

діти з інвалідністю. 

Так, мешканці Рубіжанської територіальної громади, що 

тимчасово проживають на Львівщині, Хмельниччині, Київщині, Одещині 

та Черкащині, які вже звернулися по допомогу, отримали додаткові 

продуктові набори для дітей. 

Адреса гуманітарного хабу: м. Дніпро, вул. Петра Калнишевського, 

27к. 

Для реєстрації та вирішення питань щодо отримання допомоги можна 

звернутися за наступними телефонами: 

096 527 27 64; 

095 033 08 91; 

050 043 90 78; 

068 282 39 50; 

066 033 73 25. 

Нагадуємо, що Рубіжанська міська військова адміністрація відкрила 

Call-центр: 093 648 54 80. 

Звернутися до Call-центру можливо з 10:00 до 15:00 у робочі дні. 

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

 

*** 

29.07.2022 

Полтавська обласна військова адміністрація 

https://www.adm-pl.gov.ua/news/pidgotovka-do-202223-navchalnogo-

roku-yak-zdiysnyuietsya-zarahuvannya-ditini-pereselencya-do-1- 

ПІДГОТОВКА ДО 2022/23 НАВЧАЛЬНОГО РОКУ: ЯК 

ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ ЗАРАХУВАННЯ ДИТИНИ-ПЕРЕСЕЛЕНЦЯ ДО 1 

КЛАСУ 
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Підготовка до 2022/23 навчального року: як здійснюється зарахування 

дитини-переселенця до 1 класу 

Із урахуванням безпекової ситуації діти у 2022/2023 навчальному році 

можуть навчатися у закладах освіти, в яких вони навчалися до початку 

широкомасштабного вторгнення російських військ в Україну, за умови, якщо 

такий заклад працює. 

Діти також можуть навчатися у закладах освіти за місцем їхнього 

тимчасового перебування. Для цього один із батьків, опікунів або інших 

законних представників має подати до закладу освіти, який обслуговує 

територію проживання дитини, заяву (особисто, електронною поштою, 

факсом або іншим зручним способом для заявника).  

До заяви додається: 

копія та оригінал свідоцтва про народження дитини або документ, що 

посвідчує її особу (за наявності); 

оригінал або копія медичної довідки за формою № 086-1/о. 

Водночас наголошуємо батькам, законним представникам дитини-

переселенця, що в умовах воєнного стану за можливості подається один із 

нижче перерахованих документів: 

довідку про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи; 

довідку про звернення за захистом в Україні; 

посвідчення біженця; 

посвідчення особи, яка потребує додаткового захисту або якій надано 

тимчасовий захист. 

Якщо у дитини-переселенця відсутнє свідоцтво про народження або 

інший документ, що підтверджує особу дитини, вона зараховується до 

закладу освіти без свідоцтва чи іншого документа, що підтверджує особу 

дитини.  

Нагадаємо, Державна служба якості освіти закликає засновників і 

керівників шкіл звернути підвищену увагу на створення безпечного 

освітнього середовища в умовах воєнного стану. 

Міністерство освіти і науки України 

 

*** 

29.07.2022 

Рівненська обласна державна адміністрація 

https://www.rv.gov.ua/news/na-rivnenshchyni-170-robotodavtsiv-otrymaly-

kompensatsiiu-za-pratsevlashtuvannia-pereselentsiv 

На Рівненщині 170 роботодавців отримали компенсацію за 

працевлаштування переселенців 

опубліковано 29 липня 2022 року о 10:38 

Роботодавці, які під час війни влаштували на роботу внутрішньо 

переміщених осіб, продовжують отримувати компенсацію 6500 грн від 

держави за кожного такого співробітника. 
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Так, наразі на Рівненщині 170 керівників підприємств отримали понад 

1,5 млн грн. Це компенсація витрат на оплату праці 324 переселенців, 

повідомив директор Рівненського обласного центру зайнятості Іван 

Ткачук. 

За його словами, найчастіше ВПО працевлаштовують у галузях: оптова 

та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів; 

переробна промисловість; охорона здоров'я та надання соціальної допомоги. 

«Держава стимулює підприємства працевлаштовувати переселенців, 

компенсуючи керівникам частину зарплати. Таким чином, вирішуємо одразу 

декілька проблеми – зменшуємо безробіття серед вимушених переселенців 

та даємо поштовх бізнесу до активізації діяльності», – прокоментував 

начальник Рівненської ОВА Віталій Коваль. 

Нагадаємо, програма компенсації витрат на оплату праці ВПО 

передбачає надання роботодавцям виплати у розмірі 6500 грн за кожного 

працевлаштованого вимушеного переселенця. Учасники програми 

отримують таку допомогу впродовж 2 місяців. 

 

*** 

29.07.2022 

Львівська обласна військова адміністрація 

https://loda.gov.ua/news/35989 

Співзасновниця благодійної організації «CORE» завітала до місць 

поселення переселенців на Львівщині 

Пресслужба ОДА 

Співзасновниця організації «CORE» Ен Лі відвідала деякі заклади 

Львівщини, де розміщуються внутрішнього переміщені особи. Спершу вона 

відвідала Головний залізничний вокзал Львова, який з перших днів війни 

став тимчасовою домівкою для сотень тисяч українців та поспілкувалась з 

волонтерами «Медико-психологічної допомоги». 

«CORE» неодноразово надають допомогу для тимчасових місць 

проживань переселенців, тож Ен Лі мала змогу на власні очі побачити як 

живуть люди, які потреби у них досі залишаються. 

Нагадаємо, минулого тижня організація передала продовольчий 

гуманітарний вантаж на вокзал загальною сумою в 120 тисяч гривень. 

Детальніше про це читайте за посиланням8. Окрім цього, нещодавно за 

підтримки «CORE» необхідними продуктами харчування забезпечили 

Координаційний центр допомоги ВПО, що на Арені Львів загальною сумою 

в 90 тисяч. 

Разом з тим співзасновниця «CORE» побувала у спортивних залах 

кафедри фізичного виховання НУ «Львівська політехніка». Станом на зараз 

тут тимчасово проживають 350 ВПО. Для потреб закладу передали 5 

                                                           
8 Див.:    https://loda.gov.ua/news/35303 



98 
 

пральних машин, сучасний проектор, 2 ноутбуки, а ще засоби побутової хімії 

на 120 тисяч гривень. 

Ен Лі завітала також в Грушківський психоневрологічний інтернат. 

Окрім 110 своїх підопічних, заклад опікується також 60 внутрішньо 

переселеними людьми. 

Нагадаємо, наприкінці березня засновник «CORE» Шон Пенн 

зустрівся з начальником Львівської ОВА Максимом Козицьким. Під час 

зустрічі актор запевнив свою підтримку Україні, зокрема Львівщині, яка 

стала тимчасовою домівкою для сотень тисяч ВПО. За результатами зустрічі 

«CORE» вже вп’яте допомагає місцям масового поселення переселенців в 

області. 

 

*** 

29.07.2022 

Львівський  обласний центр зайнятості 

https://lviv.dcz.gov.ua/novyna/pereselenci-u-lvivskiy-ta-zakarpatskiy-

oblastyah-mozhut-otrymaty-bezoplatni-poslugy-z 

Переселенці у Львівській та Закарпатській областях можуть 

отримати безоплатні послуги з працевлаштування та психологічного 

супроводу 

Упродовж наступних шести місяців ГО «Центр зайнятості Вільних 

людей» (ЦЗВЛ) буде виконавцем проєкту «Розширення можливостей для 

працевлаштування ВПО у Львівській та Закарпатській областях». Він 

створить нові можливості працевлаштування для осіб, котрі 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. 

Зареєструватися на безкоштовні психологічні та кар’єрні консультації 

можна за посиланням – 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 перебувають, 

його актуальні вакансії, а також з’ясувати вимоги роботодавців; 

– отримати інструменти для ефективного пошуку роботи; 



99 
 

– зрозуміти свої сильні сторони, як їх правильно прописати в резюме та 

презентувати роботодавцю; 

– дізнатися про можливості перекваліфікації та актуальні сфери. 

Команда громадської організації «Центр зайнятості Вільних 

людей» із 2014 року підтримує та допомагає українцям, які через війну 

змушені були залишити свої домівки та переїхати в нові регіони, шукати 

роботу, навчатися та перекваліфіковуватися. 

За цей час надано понад 30 000 кар’єрних та психологічних 

консультацій, понад 8500 українців пройшли програми навчання та розвитку, 

понад 500 стартапів з числа переселенців започаткували бізнес. 

Запрошуємо скористатися унікальною можливістю та розпочати 

кар’єру на новому місці. 

Стежити за актуальною інформацією та активностями проєкту можна 

на офіційній сторінці ГО ЦЗВЛ у соціальній мережі «Фейсбук» 

(https://www.facebook.com/czvl.staff). 

За більш 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). 

 

*** 

29.07.2022 

Полтавський обласний центр зайнятості 

https://pol.dcz.gov.ua/node/7250 

Компенсація роботодавцям за працевлаштування переселенців 

Понад 37,3 мільйона гривень виплачено роботодавцям на 

компенсації заробітної плати внутрішньо переміщеним особам. 
Рішення про надання коштів прийнято щодо 5030 підприємців за 

працевлаштування 8415 осіб. 

Про це повідомляє Урядовий портал:  

https://www.kmu.gov.ua/news/ponad-37-milioniv-hryven-kompensatsii-

otrymaly-robotodavtsi-za-pratsevlashtuvannia-vnutrishno-peremishchenykh-osib 

Програма компенсації витрат на оплату праці ВПО передбачає надання 

роботодавцям виплати у розмірі 6,5 тисяч гривень за кожного 

працевлаштованого вимушеного переселенця. Учасники програми 

отримують таку допомогу впродовж 2 місяців. 

Щоб одержати кошти, роботодавець має укласти трудовий контракт з 

внутрішньо переміщеною особою та зареєструвати дані про неї на Порталі 

Дія. Через 5 днів підприємцю необхідно подати заявку на отримання 

компенсації разом із документами, що підтверджують виплату зарплати та 

відрахування. 

Учасниками програми можуть стати роботодавці, які стоять на обліку 

як платники єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне 

страхування та подали податкову звітність за 4 квартал 2021 або весь 2021 
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рік. Бюджетні організації або фонди соціального страхування не мають права 

на виплати. 

Інструкція з отримання компенсації витрат роботодавцю на оплату 

праці за працевлаштування ВПО тут:  

https://www.dcz.gov.ua/storinka/kompensaciya-robotodavcyam-za-vpo 

Порядок надання роботодавцю компенсації витрат на оплату праці за 

працевлаштування внутрішньо переміщених осіб внаслідок проведення 

бойових дій під час воєнного стану в Україні 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 

 

*** 

29.07.2022 

Дніпро 

Дніпровська міська рада 

 офіційний веб-сайт 

https://dniprorada.gov.ua/uk/articles/item/50945/100-bronezhiletiv-

gumanitarka-dlya-pereselenciv-ta-medikamenti-dlya-likaren-dnipro-nadav-

chergovu-dopomogu 

100 бронежилетів, гуманітарка для переселенців та медикаменти 

для лікарень: Дніпро надав чергову допомогу 

…Крім цього, Дніпро надав велику гуманітарну допомогу 

переселенцям з Донецької та Луганської областей. Це працівники 

податкової служби, яких було евакуйовано до нашого міста. Їм видали 100 

продуктових та гігієнічних наборів… 

 

*** 

29.07.2022 

ДРОГОБИЦЬКА МІСЬКА РАДА 
https://drohobych-rada.gov.ua/%d0%bd%d0%b0-%d0%b2%d1%83%d0%bb-%d0%b2-

%d1%81%d1%82%d1%83%d1%81%d0%b0-%d0%bf%d0%be%d0%bb%d1%96%d0%bf%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%be-

%d1%8f%d0%ba%d1%96%d1%81%d1%82%d1%8c-%d0%b2%d0%be%d0%b4%d0%be%d0%bf%d0%be/ 

У Дрогобичі триває зведення будинку для внутрішньо переміщених 

осіб за сучасною технологією модульного будівництва 

Цього тижня комісія на чолі з міським головою Тарасом Кучмою 

проінспектувала хід будівництва житла для вимушених переселенців, які 

проживають у Дрогобицькій громаді. Ще минулого тижня було завершено 

спорудження першого поверху та підготовлено основу для другого. Вже 

цього тижня стіни другого поверху змонтовані. Триває монтаж будівельних 

ферм, які слугуватимуть основою даху. 

Попри те, що будівництво активно триває, проблема з фінансуванням 

робіт досі залишається невирішеною. У КП «Управління капітального 

будівництва» наголошують, що відповідні звернення з проханням допомогти 
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вирішити проблему з можливістю оплати робіт скерували у вищі інстанції. 

Зокрема, міський очільник особисто звернувся до керівництва ЛОВА. 

Справа в тому, що через обмеження казначейством процедур фінансування, 

яке діє в умовах воєнного стану, кошти неможливо перерахувати виконавцю 

робіт. Проте фірма-виконавець ТзОВ ТД «Сервус» не відступає від графіку і 

проводить роботи, розуміючи ключове завдання – забезпечити потребуючих 

осіб житлом. 

-З перших днів війни ми займаємося вирішенням питання надання 

житла для ВПО. Люди, які стали новими мешканцями нашої громади не від 

добра сюди приїхали. Якщо на початку ми приймали їх і розселяли куди 

тільки було можливо, то на шостому місяці війни потрібно їм забезпечити 

гідні умови. На рівні держави ведеться політика щодо спорудження житла 

для цих осіб. МИ також облаштовуємо житло у Стебнику та Дрогобичі. У нас 

розроблено прозорий механізм черги для потребуючих, а завдяки сумлінності 

забудовника, роботи тривають не зважаючи на перепони з фінансуванням. 

Щодо фінансування робіт, ми звернулися до вищих органів влади, аби ті 

допомогли врегулювати механізм і розблокувати це питання, – 

прокоментував міський голова Тарас Кучма. 

Нагадаємо, ознайомитися з деталями черги на житло для ВПО можна 

на офіційному інтернет-порталі  міської ради у рубриці 

«Переселенцям»9. 

 
 

ОГЛЯД ПУБЛІКАЦІЙ ЗМІ 

Центральні 
 

 

25.07.2022 

DW 

https://www.dw.com/uk/yak-kryvyi-rih-pryimaie-pereselentsiv-z-

khersonshchyny/a-62578195 

Як Кривий Ріг приймає переселенців з Херсонщини 

Ігор Бурдига 

У прифронтовому Кривому Розі кожен десятий мешканець нині - 

втікач від війни. Більшість переселенців з сусідньої Херсонщини. Про життя 

в близькій еміграції - у репортажі DW. 

У холі Криворізького природничо-наукового ліцею зранку п’ятниці 

людно - принаймні, як для спекотної середини літа. Попри канікули за 

шкільними партами пораються у паперах зо два десятки жінок-педагогів 

                                                           
9 Див.:   https://drohobych-
rada.gov.ua/tag/%d0%bf%d0%b5%d1%80%d0%b5%d1%81%d0%b5%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d1%86%d1%8f%d0
%bc/ 
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різного віку. Тут вони видають атестати про освіту випускникам 9-х та 11-х 

класів шкіл Херсонщини. 

Атестат без випускного 

Ще в квітні співрозмовниця DW з обласного управління освіти й науки 

побоювалась, що отримання атестатів стане проблемою для учнів регіону. В 

школах тоді квапились закінчити навчальний рік і поспіхом передавали дані 

понад 16,5 тисяч випускників в єдину столичну друкарню, яка виготовляє 

атестати. Вести документи на окуповані території ніхто не наважився, тож з 

20 червня атестати видають тут, у Криворізькому природничо-науковому 

ліцеї. 

"Кривий Ріг обрали, тому що тут і так опинились більшість наших 

педагогів", - пояснює начальниця обласного управління освіти і науки 

Тетяна Юшко. 

Вчительки, директорки, завучі, які розподілили проміж собою 

документи з 457 шкіл 49 громад області, не надто привітні до журналістів. 

Кореспондента DW вони запевняють, що видають атестати на волонтерських 

засадах, але більшість воліють не потрапляти на фотографії. Повітряна 

тривога, що лунає близько 11.00 не розряджає напругу  - в ліцеї немає 

бомбосховища, тож всі лише нервово продовжують порпатись у паперах. 

Херсонських випускників у цю п'ятницю майже немає - ті, хто осіли в 

Кривому Розі, забрали атестати ще в перші тижні. Зараз приходять 

переважно самі батьки - приїздять з інших регіонів, а дехто, з ким вдалося 

поспілкуватися кореспондентові DW, спеціально пробирається через лінію 

фронту за документами для дітей, аби потім знову повернутися… 

Кожен десятий - біженець 

… Кривий Ріг - "місто, довжиною в життя", максимально не схоже на 

затишні херсонські аграрно-торговельні містечка та села. Та саме це місто не 

тільки стримало російський наступ на центральну Україну, але й прихистило 

вже 65 тисяч біженців, розповідає DW голова військової адміністрації 

Олександр Вілкул. Близько половини з них - херсонці. 

Ще в березні місцева влада організовувала евакуацію для жителів 

північних районів Херсонщини, які потерпали від бойових дій, а в квітні-

травні дорога на Кривий Ріг певний час була єдиним маршрутом виїзду з-під 

окупації для всієї Херсонщини. 

Нині Вілкул не без гордощів каже, що кожен десятий у Кривому Розі - 

біженець. На їх підтримку місто із сьомим за розміром бюджетом в країні не 

шкодує грошей - переселенці безкоштовно їздять в громадському транспорті, 

живуть у 86 муніципальних будівлях - гуртожитках та школах, де їх так само 

безкоштовно годують тричі на день. 

Чи не опиняться вони на вулиці восени, коли до шкіл повернуться учні, 

а в гуртожитки - студенти? Олександр Вілкул обіцяє знайти вихід і надалі 

забезпечувати біженців житлом, а головне допомагати з пошуком роботи. 

Почути про найнятих херсонців можна вже на багатьох підприємствах міста - 
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від найбільшого металургійного комбінату ArcelorMittal до швейної фабрики, 

яку міська влада перепрофілювала на пошиття військової форми. 

Сільрада в екзилі 

… На стіні поруч з синьо-жовтим прапором висить намальована від 

руки табличка "Нововоронцовська селищна рада". 

"Взагалі то Нововоронцовка - єдиний населений пункт Херсонщини, 

що не був під окупацією, - з гордістю розповідає секретарка виконкому 

сільради Олена Бриж, - Але постійно під обстрілами. Південна частина вже 

фактично знищена". 

Ще в березні криворізька адміністрація почала вивозити жителів 

Нововоронцовки - автобусами, швидкими, а часом і велосипедами. Сільраді 

мерія виділила ці кімнати під тимчасовий офіс і склад. "Ми продовжуємо 

опікуватись мешканцями нашої громади і тут, - пояснює Олена Бриж, - 

Роздаємо гуманітарку, знаємо в кого з волонтерів можна знайти необхідне, 

допомагаємо з оформленням статусу переселенця чи документами на 

міжнародну допомогу". 

Підраховуючи роздані гуманітарні набори, керівниця фінансового 

відділу сільради Лариса Найда доходить висновку - до Кривого Рогу 

переїхало майже 4000 нововоронцовців. Хтось пробує повернутись додому - 

нині в громаді під обстрілами подовжують жити близько 3000 людей; хтось 

вже знову приїхав назад - надто неспокійно біля лінії фронту. 

До Кривого Рогу дедалі частіше переїжджають і ті херсонці, хто на 

початку війни поїхав на захід країни чи, навіть, закордон… 

 

*** 

25.07.2022 

Громадський Простір 

https://www.prostir.ua/?news=forum-try-re-relokatsiya-reintehratsiya-

resotsializatsiya-objednav-pereselentsiv-luhanschyny-ta-vladu-hmelnychchyny 

Форум «ТРИ RЕ-: REлокація, REінтеграція, REсоціалізація» 

об’єднав переселенців Луганщини та владу Хмельниччини 

Від початку війни Хмельниччина прихистила 185 тисяч вимушених 

переселенців. На довгострокове проживання у громадах залишились             

43 тисячі людей, в тому числі майже 8,5 тисяч з Луганщини. 

Напрямки конструктивної співпраці місцевої влади, переміщених 

бізнесів та ВПО обговорили учасники Форуму переселенців, який відбувся 

22 липня  у Хмельницькому за підтримки міжнародного Фонду 

«Відродження» в рамках програми «Демократична практика». 

«Ще з перших днів російської агресії в області був створений 

гуманітарний штаб, який й дотепер працює цілодобово і не тільки для тих, 

хто переїхав до Хмельниччини. «Мостами допомоги», які формуються на 

замовлення адміністрацій найбільш постраждалих регіонів, гумвантажі 

відправляються до Донеччини, Дніпропетровщини та Харківщини», – 
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зазначив у вітальному слові заступник голови Хмельницької обласної ради 

Валентин Соколюк. 

«Форумом «Три RE» ми відкриваємо проєкт із соціалізації 

переселенців. Перш за все, ми створимо «соціальний портрет» 

переселенської спільноти, аби розуміти, який потенціал вона має. А також 

реалізуємо низку соціальних активностей, спрямованих на налагодження 

комунікації з приймаючими громадами. Наприклад, екологічні ініціативи 

«Громада нам рада» та «Хмельницька кава для ВПО» як площадку для 

діалогу, – розповіла його співорганізаторка – голова «Громадської 

ініціативи Луганщини» Тетяна Кіріллова. 
Як цінний ресурс, а не «тягар для громад», розглядає переселенців й 

влада міста Хмельницький. За словами керуючої справами міськради Юлії 

Сабій, працевлаштований кожний п’ятий ВПО, який звернувся до Центру 

зайнятості. До речі, Хмельницька міськрада стала першою в Україні, яка 

підписала Меморандум про підтримку ініціатив ГО «Громадська 

ініціатива Луганщини» та «Люди миру та праці», створеної 

переселенцями зі Сходу. 

У цьому контексті зацікавленість викликав досвід роботи Луганської 

обласної ради з питань внутрішньо переміщених осіб, який наразі 

поширений на інші регіони країни. 

Зокрема, щодо створення «Обласної програми інтеграції ВПО». 

Діяльність таких консультативно-дорадчих органів важлива саме для 

«підсилення голосу» людей, які не можуть бути наближені до центрів 

прийняття рішень, – повідомила голова ради Яна Любимова. 

Учасники заходу прийняли Резолюцію, яка буде направлена до 

місцевих органів влади із пропозиціями щодо соціальної інтеграції ВПО з 

Луганщини у громади Хмельниччини, зокрема, підтримки і розвитку бізнесу.  

#IRF 

Захід проводиться ГО «Громадська ініціатива Луганщини» в рамках 

проєкту «Три Ре-: локація, інтеграція, соціалізація» для налагодження 

діалогу ВПО із приймаючими громадами» за підтримки  МФ «Відродження» 

(Програма «Демократична практика»).  

 

*** 

25.07.2022 

Апостроф 

https://apostrophe.ua/ua/news/world/europe/2022-07-25/pomosch-

ukrainskim-bezhencam-v-italii-kak-oformit-dokumenty-i-kakoj-razmer-

vyplat/275045 

Допомога українським біженцям в Італії: як оформити документи 

та який розмір виплат 

Катерина Глянько 
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Українські біженці можуть отримати в Італії статус тимчасового 

захисту на рік з можливим продовженням його дії до трьох років. Але 

оформлення статусу може зайняти до чотирьох місяців. 

На те, як отримати відповідний статус, скільки грошей отримають 

біженці та на багато інших питань, які можуть виникнути в українців в Італії, 

відповіла голова Української правозахисної організації громадян України в 

Італії "Оберіг" Олена Катаранчук "Фактам". 

Процедура отримання статусу тимчасового захисту 

Статус тимчасового захисту передбачає дозвіл на проживання 

(permesso di soggiorno), доступ до ринку праці та житла, а також дозвіл на 

відкриття базового банківського рахунку. Але варто зазначити, що 

переселенцям потрібно обов'язково вчити італійську. 

Для його отримання, українцям потрібно напередодні поїздки чи після 

прибуття до Італії заповнити анкету. Кожен член сім'ї повинен мати окрему 

анкету. Також вони можуть бути різними в залежності від того, у який саме 

регіон Італії їдуть біженці. 

В українців є вісім днів після прибуття повідомити про свою 

присутність (dichiarazione di presenza) місцевим органам влади, звернувшись 

до Комісаріату/Головного управління поліції (Questura). Там треба уточнити 

порядок оформлення дозволу на проживання відповідно до статусу: 

тимчасовий захист, статус біженця, отримання притулку або возз'єднання 

сім'ї. 

Далі необхідно зробити запит на отримання тимчасової картки 

медичного обслуговування у місцевому відділенні санітарної служби (ASL). 

Якщо під час оформлення дозволу на проживання Комісаріат не видав 

національний ідентифікаційний код, то потрібно самостійно звернутися до 

податкової служби (Agenzia dell'Entrate). Такі випадки бувають у деяких 

провінціях Італії. 

Фінансова допомога 

З 30 квітня українським біженцям можуть виплачувати 300 євро 

допомоги дорослим та 150 євро дитині. Вони розраховані лише на три місяці. 

Щоб отримати допомогу, потрібно заповнити анкету після оформлення 

статусу тимчасового захисту та отримання ідентифікаційного коду. 

"Якщо ви оформили тимчасовий захист, отримали соцвиплати від 

держави і вирішили після цього повернутися в Україну, то держава може 

вимагати від вас повернути гроші", - зауважила Катаранчук. 

Медична допомога 

При статусі тимчасового захисту українець має право отримувати 

медичну допомогу. Якщо статус ще не оформлений, то все одно громадянин 

може отримати безкоштовну невідкладну медичну допомогу, вакцинацію, 

видачу направлень на клінічні обстеження та необхідних медикаментів. Щоб 

отримати меддопомогу, потрібно мати код STP (straniero temporaneamente 

presente). Його видають у закладах охорони здоров'я. 
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Чи можна виїжджати за межі країни 

Якщо українець повертається в Україну, то статус тимчасового захисту 

автоматично анулюється. З дозволом на проживання можна виїжджати до 

інших країн Шенгенської зони терміном до 90 діб на 180 днів. 

Робота 

Статус тимчасового захисту передабчає право на доступ до 

національного ринку праці, але це ще не гарантія. що можна легко знайти там 

роботу. 

"Роботи за фахом немає, влаштуватися можна офіціантом, кухарем, 

прибиральницею або на фабриці", - сказала експертка. 

Освіта 

Після набуття статусу тимчасового захисту українські біженці мають 

право віддати дитину до безкоштовної школи. 

"Якщо батьки хочуть віддати дитину у безкоштовний дитячий садок, то 

мають звернутися до соціальних служб, які допоможуть з оформленням", - 

уточнила Катаранчук… 

 

*** 

27.07.2022 

LB.ua 

https://lb.ua/society/2022/07/27/524438_polyaki_vitratili_blizko_2_mlrd.ht

ml 

Поляки витратили близько 2 млрд доларів на допомогу 

переселенцям з України, − Rzeczpospolita 

З перших днів російського вторгнення поляки були залучені до допомоги 

переселенцям з України. 

Ірина Гамалій 

На початку війни 70% поляків допомагали українцям у різний спосіб. 

Масштаби цієї допомоги важно оцінити, тому що багато випадків були 

незареєстровані. 

Про це йдеться і огляді Польського економічного інституту, пише 

Rzeczpospolita. 

У перші дні війни 77% поляків були залучені до різних форм допомоги 

українцям. В перші тижні війни допомагали переселенцям з України 50% 

громадян Польщі. 

Зазначається, що йдеться про фінансову допомогу, волонтерську 

діяльність і надання переселенцям своїх будинків і квартир. 

Щодо загальної цифри цієї допомоги, то вона стала у 2-3 рази більшою, 

ніж витрати поляків на благодійність за весь 2021 рік і склала не менше       

5,5 млрд злотих (близько 1,15 млрд доларів), проте найімовірніша фактична 

вартість допомоги становить 9-10 млрд злотих (близько 2 млрд доларів). 

Ця оцінка враховує вартість коштів, переданих біженцям напряму чи 

шляхом участі у громадському зборі, а також вартість речей та товарів, 
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придбаних для біженців, вартість запропонованого їм житла та харчування, а 

також вартість інших форм підтримки. 

Найчастіше вказаний діапазон вартості виділеної допомоги (36%) 

становить 100-500 злотих. 

Майже половина респондентів (44%) не залучала жодних фінансових 

коштів або використала їх мало – до 100 злотих, тоді як менша група (20%) 

виділила значні кошти, що перевищують 500 злотих, з яких 8% – понад 1 000 

злотих. 

Орієнтовна вартість загальних річних видатків державних органів на 

допомогу біженцям, склала 15,9 млрд злотих (3,4 млрд доларів)… 

 

*** 

27.07.2022 

Шпальта медіа 

https://shpalta.media/2022/07/27/pereselenci-mozhut-otrimati-grant-na-

stvorennya-biznesu-shho-proponuyut/ 

Переселенці можуть отримати грант на створення бізнесу: що 

пропонують 

Суліковська Олена 

У межах проєкту можна отримати гранти від 500 до 2000 євро. 

В Україні вимушені переселенці можуть подати заявки на отримання 

мікрогранту на відкриття власного бізнесу в новому місці. У межах проєкту 

«BackHomeUa» нададуть гроші та маркетингову підтримку, а також 

проведуть консультації з підприємцями-початківцями і, за потреби, 

допоможуть із пошуком житла, пише Заборона. 

Як подати заявку? 

Обиратимуть учасників на конкурсній основі. Для цього потрібно 

подати заявку. Для ВПО підтримку надаватимуть за умов готовности вести 

підприємницьку діяльність у новому місці не менше ніж рік. 

Хто може отримати допомогу?  

– ВПО, які не можуть проживати вдома через бойові дії, окупацію чи 

руйнування; 

– мешканці деокупованих або постраждалих від бойових дій громад, 

які зазнали людських чи матеріальних втрат. 

«Основними критеріями відбору заявок є мотивація до 

підприємницької діяльности, готовність навчатися та опановувати нові 

навички, розуміння інвестиційних потреб бізнесу та наявність запиту в 

громадах на запропонований тип мікробізнесу», – розповідають 

організатори BackHomeUa. 

Що пропонують? 

– грошову допомогу для старту власного бізнесу (від €500 до €2000); 

– пільгові умови оренди; 

– консультації з розробки бізнес-плану; 
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– юридичну та маркетингову підтримку бізнесу; 

– допомогу з тимчасовим доступним житлом. 

Пріоритет отримають: 

– соціально вразливі категорії населення; 

– люди, що перебувають у складних життєвих обставинах; 

– на запропонований тип малого бізнесу є запит у громадах. 

Прийом заявок триватиме до 31 грудня 2022 року. Їх розглядають у 

міру надходження, тому підтримку можна отримати значно раніше 

закінчення конкурсу… 

 

*** 

28.07.2022 

Партія «Слуга Народу» 

https://sluga-narodu.com/verkhovna-rada-sprostyla-perereiestratsiiu-

transportu-dlia-doukomplektuvannia-zsu/ 

Максим Ткаченко: Працюємо над розв’язанням проблеми з житлом 

для переселенців 

Одна з найактуальніших проблем, з якою переселенці звертаються до 

депутатів, – це житло. Втім у парламенті вже намагаються її розв’язати. Про 

це заявив заступник голови фракції «Слуга Народу», перший заступник 

голови Комітету ВР з питань прав людини, деокупації та реінтеграції 

тимчасово окупованих територій Максим Ткаченко. 

«Зі співробітниками БФ «За Луганщину», засновником якого я є, ми 

організували п’ятиденний тур Україною для допомоги переселенцям. Ми 

проїхали всю країну від Ужгорода та Мукачевого до Дніпра та 

Кропивницького – 14 міст, гуманітарні набори отримали 3290 сімей, а на 

зустрічах загалом було 5 тис. людей. І всі кажуть, що проблема номер один – 

це житло», – розповідає Ткаченко. 

Перш за все, переселенцям, багато з яких втратили майже все, важко 

сплачувати оренду житла. А вона нині сягає 400-500 доларів на місяць, на 

Закарпатті помешкання менш ніж за 500 доларів взагалі не знайти. Водночас 

рієлтори за посередництво беруть вже 100% від суми договору. 

«Ми говорили про те, що є багато відомчого профспілкового житла. У 

90-ті роки воно було незаконно приватизоване, але зараз треба розв’язувати 

цю проблему та надати житло біженцям. Крім того, необхідно скасувати 

плату за проживання переселенців у житловому фонді, який належить 

державі. У парламенті вже зареєстрований відповідний законопроєкт», – 

повідомив заступник голови фракції «Слуга Народу». 

Він запевнив, що держава за будь-яких обставин підтримуватиме всіх 

переселенців, як це робили 8 років поспіль з українцями, які виїжджали з 

тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей і Криму. 
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Регіональні 
 

25.07.2022 

18000.com.ua  

https://18000.com.ua/strichka-novin/kilkist-pereselenciv-u-cherkaskomu-

rajoni-za-tizhden-zbilshilas-na-200-osib/ 

Кількість переселенців у Черкаському районі за тиждень 

збільшилась на 200 осіб 

У Черкаському районі кількість офіційно зареєстрованих ВПО за 

тиждень збільшилась приблизно на 200 осіб. 

Про це повідомила голова Черкаської РВА Валерія Бандурко10. 

Нині в районі проживають 57 463 внутрішньо переміщені особи. З них 

у Черкасах – 23 481 людей, Смілі – 5 598, Каневі – 4 109… 

 

*** 

25.07.2022 

Децентралізація 

https://decentralization.gov.ua/news/15262 

Все для перемоги: чим живуть тилові громади 

Як громади глибокого тилу дбають про ЗСУ, продовольчу та 

енергобезпеку, інтегрують внутрішньо переміщених осіб 

Автор: Дмитро Синяк 

… 

Голова Полянської громади Закарпатської області Іван 

Дрогобецький: 

…Розуміємо, що всі вільні кошти мають іти на перемогу. У нашому 

випадку це допомога Збройним Силам та переселенцям. 

У нас велика громада - 14 тис. населення. Переселенців до нас приїхало 

теж чимало – близько 9 тис. А загалом протягом війни через Поляну 

пройшли понад 30 тис. українців. Переселенці живуть у приватному секторі, 

а також у готелях, санаторіях, школах та комунальних закладах. Ми 

намагаємося зробити все, щоб вони почувалися комфортно. Для цього 

організували спеціальну гарячу лінію, завдяки якій ми на постійному зв'язку 

з усіма нашими гостями. Також ми робимо подворові обходи, заходимо 

буквально до кожної хати, дивимося, як живуть переселенці, вивчаємо їхні 

потреби і намагаємося в усьому зарадити. 

Ми також прагнемо максимально уважно ставитися до ментальних 

особливостей, віросповідання тощо переселенців. Звісно, не все йде гладко, є 
                                                           
10 Див.:   
https://www.facebook.com/valeriya.bandurko/posts/pfbid0j7uaiM5Bxhd1At6R9bjWnMTKu6uaCvZxmBm2RvmGN
BvFoQtvRQLGMdTNJXqKubdul 



110 
 

нюанси, пов’язані з іншим мисленням, але поки що серйозних проблем не 

виникало. 

Щоб залучити внутрішньо переміщених осіб до життя нашої громади, 

запрошуємо їх до участі у наших справах, розмовляємо з ними. А коли нам 

потрібна їхня допомога, ми не просимо, а кажемо напряму: завтра збираємось 

всі там-то і робимо таку-то справу. Як наші люди, так і гості – всі разом. Ми 

намагаємося пояснити, що коли будь-хто живе у нас, він повинен робити все 

– і підмітати, і прибирати, і ремонтувати. Так само, як це робимо ми самі. В 

принципі, більшість з розумінням ставиться до цього, за весь час війни з 

цього приводу не було жодного конфлікту. 

Люди у нас живуть з Сєверодонецька, Маріуполя, Херсона, Миколаєва, 

Донецька, Луганська... Ми розуміємо, що частина цих людей залишиться у 

нашій громаді, і зараз саме намагаємося визначити, скільки. 

Щоб знайти цим людям працю, ми активно працюємо з центром 

зайнятості, вивчаємо, яких посад та яких професій нам бракує. 

Частина переселенців вже працюють, іншим треба ще пройти 

перепрофілювання, і ми спільно з центром зайнятості провели вже             

6 зустрічей щодо цього. Наших гостей вчитимуть, а згодом запропонують їм 

роботу. 

Загалом на потреби внутрішньо переміщених осіб з бюджету громади 

витратили близько 2 млн грн. Також вони постійно отримують спонсорську 

допомогу від підприємців нашої громади. 

Голова Заболотцівської громади Львівської області Марія Дискант: 

Переселенців було дуже багато особливо на початку, у перші тиждень-

два війни; сотні людей ночували у нас і – їхали далі. Лишилося менше 

п’ятисот: з Харківщини, з Чернігівщини, Сумщини, з Києва, Василькова, 

Сєверодонецька, Краматорська... Якщо до війни у нас було неповних 7 тисяч 

населення, то тепер, з переселенцями, вже близько 7300. Хоча це тільки 

зареєстровані, насправді переселенців може бути набагато більше. 

Наші гості знайшли притулок переважно у приватному секторі. Думаю, 

близько 80% живуть по хатах. Багато хто з наших жителів безкоштовно 

повіддавали їм цілі будинки. Ще близько 30 осіб прихистив наш монастир. 

Всі інші мешкають у Центрі надання соціальних послуг та в одному з 

відділень нашої лікарні. Зараз ми готуємо третє приміщення, воно добротне, 

опалюване, так що у ньому буде комфортно. Швидше за все, там 

розміститься приватний хоспіс з Сєверодонецька, у якому мешкають 35 осіб. 

У наших стосунках з переселенцями було різне, спочатку могли 

виникати невеличкі непорозуміння…Але вони вчилися і ми вчилися, а тепер 

разом живемо добре. Зараз ми всі спілкуємося у Viber-групі, там вирішуємо 

всі проблеми. А коли кому що треба, інші зазвичай реагують миттєво. 

Звісно, ми повинні витрачати певні кошти на переселенців. Наприклад, 

зараз платимо всі комунальні витрати за ті приміщення громади, у яких 

проживають внутрішньо переміщені особи. Ми купуємо для них миючі 

засоби, постільну білизну тощо. На початках переселенців треба було ще й 
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щодня годувати, і виявилося дуже непростою справою налагодити логістику 

продуктів. Щоб привезти ці продукти та гуманітарну допомогу, було 

потрібне пальне, а ми не могли його купити. На щастя, наші мешканці 

зібрали тоді гроші на це. Дуже багато допомогли наші друзі і партнери з 

Польщі, а також різноманітні благочинні фонди. 

Зараз ми робимо все можливо, щоб залучати переселенців до життя 

громади. Для цього провели анкетування, у якому намагалися з’ясувати, у 

яких загальних справах наші гості хотіли б взяти участь. Разом із тим, ми 

хотіли зрозуміти, скільки дітей переселенців підуть до нашої школи, скільки 

додатково ми маємо заготовити дров тощо… 

… багатьом ми знайшли роботу. Наша позиція така, що внутрішньо 

переміщені особи повинні працювати, щоб ми з ними краще розуміли один 

одного. Один хлопець, який приїхав до нас з дружиною і трьома дітьми, 

пішов працювати у курники. Родина фермерів з Херсонщини оселилися у 

нашого фермера й активно допомагає йому. А він платить членам цієї родини 

зарплату. Одна жінка з Макіївки працювала на нашому новинному каналі. На 

жаль, вона вже поїхала від нас, бо її чоловіка, пожежника, перевели до Києва. 

Важче, коли професії нетипові. Ось зараз ми, наприклад, шукаємо роботу для 

музиканта… 

Армії ми допомагаємо весь час, в першу чергу – продуктами.  Спершу 

допомагали воїнам з нашої громади, хто де служить, а тепер вже для нас всі 

свої. Одні приносять продукти, інші готують, ще інші – возять. Переселенці, 

до речі, теж часто приходять допомагати на волонтерські кухні. У нашій 

громаді таких кухонь сім… 

Голова Демидівської громади Рівненської області Сергій Радченко: 

Війна згуртувала людей. Деякі речі, про які ми і думати не могли до 24 

лютого, тепер стали для нас нормою… 

Ми, мабуть, як і кожна українська громада, з початку війни 

прихищаємо людей, які вимушені були покинути домівки. Багато хто їде 

далі, але чимало й залишаються. На початку війни через нашу громаду 

проходили близько 1000 осіб щомісяця. Тепер у нас 12 300 жителів, плюс 

орієнтовно 600 внутрішньо переміщених осіб. Частина з них їде додому чи 

за кордон, але приїжджають інші. Тому загальна кількість переселенців 

залишається тою ж. От нещодавно люди з Харкова поїхали додому, а потім 

знову повернулися. 

У нас дуже багато людей з Донеччини, Луганщини, Херсонщини. 

Чимало з них поселилися у будинки, в яких ніхто не жив. Їхні діти пішли до 

нашої школи. Ці люди вже тут залишаться. А є такі, що ще себе шукають. 

Біля річки походять, з собачкою погуляють – і назад, до хати. Раніше до нас 

їхали більше люди похилого віку. А зараз підтягнулася молодь, тому ми 

поставили за мету залучити її до життя громади. Ми б дуже хотіли, щоб 

переселенці відчули себе частиною нашої громади, щоб вони вийшли зі своєї 

зони комфорту і почали себе проявляти. Не скажу, що вони на 100% активні, 

але, принаймні, кажуть, що готові об'єднуватися і вливатися у ті процеси, які 
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відбуваються у громаді. Хоч всі ми й різні, але всі українці! Тож хіба не 

знайдемо спільної мови?! 

Ми створили спеціальну молодіжну раду, до якої увійшли як наші 

молоді люди, так і переселенці. Поставили перед нею певні завдання і згодом 

побачимо, як вона дала з цими завданнями раду. Ми запропонували 

переселенцям показати себе. Одній жінці я казав: «Якщо ти робила у Харкові 

масажистом, маєш досвід, то хто тобі заважає відкрити у нас масажний 

кабінет?». У нас 3 тисячі дітей, 4 з лишнім тисяч пенсіонерів. Половина 

населення середнього віку, це 20-40 років. Клієнти будуть!». 

Наші гості часто дивуються тому, наскільки ми є відкритими і 

приязними до них… за чотири місяці вони побачили, що тут можна реально 

жити і реалізувати себе. Є, щоправда, певна складність у тому, щоб 

забезпечити наших гостей робочими місцями. Ви ж розумієте, як сьогодні 

бізнес працює. Але все одно, ми забезпечуємо… 

 

*** 

26.07.2022 

Закарпаття онлайн 

https://zakarpattya.net.ua/Zmi/221968-Ponad-1400-pereselentsiv-

otrymuiut-dopomohu-v-orhanizatsii-SOS-Dytiachi-Mistechka-Ukraina-na-

Zakarpatti-FOTO-VIDEO 

Понад 1400 переселенців отримують допомогу в організації "СОС 

Дитячі Містечка Україна" на Закарпатті (ФОТО, ВІДЕО) 

Як розповіла менеджерка благодійного фонду Наталія Криворучко, 

міжнародна благодійна організація на Закарпатті розпочала роботу з 

середини травня, раніше працювали у Київській, Донецькій та Луганській 

областях. 

Допомогу можуть отримати вимушені переселенці, які мають дітей до 

18 років. 

Оформити заявку на отримання грошової допомоги у розмірі 2 200 

гривень на кожного члена сім'ї прийшла вимушена переселенка Наталія. "В 

мене дитина до п'яти років і буде допомога 2 200 грн. Мені повинні 

подзвонити з Києва, я маю пояснити звідки ми, хто я така, де мої документи 

були зареєстровані, і буде допомога на кожного члена сім'ї", — розповіла 

жінка. 

Близько 30 сімей вимушених переселенців з дітьми до 18 років щодня 

реєструють у благодійному фонді, розповіла соціальна працівниця Зоряна 

Лємєшова. "Звертаються люди з Луганської, Донецької областей, Херсон, 

Запоріжжя, також з Києва дуже багато", — каже соцпрацівниця. 

Сім'я, яка має дітей до 18 років може зареєструватися у міжнародній 

благодійній організації "СОС Дитячі містечка Україна" для отримання 

допомоги, розповіла менеджерка благодійного фонду Наталія Криворучко. 
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"Кожного дня з 10-ї до 16-ї внутрішньо переміщені особи можуть 

прийти до нашого офісу надати пакет документів. Він дуже простий: це 

довідка про те, що вони мають статус внутрішньо переміщеної особи, 

паспорт, свідоцтво про народження дітей і вони стають на облік до нашого 

центру. Після цього їм відкривається доступ до усіх наших послуг, які надає 

міжнародна благодійна організація. Це і фінансово-матеріальна підтримка, це 

і підтримка харчовими продуктами, засобами побутової хімії, предметами 

побуту", — розповіла менеджерка. 

За словами Наталії Криворучко, щодня допомогу від благодійної 

організації отримують близько трьохсот вимушених переселенців. 

 

 

*** 

27.07.2022 

Інформаційна агенція "Гал-інфо" 

https://galinfo.com.ua/news/pereselentsyam_u_lvovi_rozkazhut_pro_ryzyk

y_pid_chas_pratsevlashtuvannya_ta_migratsii_388040.html 

Переселенцям у Львові розкажуть про ризики під час 

працевлаштування та міграції 

Для переселенців у Львові організують інформаційну акцію про ризики 

під час працевлаштування та міграції. 

…30 липня, у Всесвітній день боротьби з торгівлею людьми, 

Міжнародна організація з міграції (МОМ) разом із ГО Центр “Жіночі 

перспективи” та молодіжними лідерами Львівщини  проведе інтерактив про 

безпечне працевлаштування для жителів модульного містечка на Сихові. 

Початок о 14:00. Місце проведення: Модульне містечко "Маріаполіс" 

(район Сихова), просп. Червоної Калини, 72А, навпроти територіального 

підрозділу ЦНАП м. Львова. 

Дані МОМ свідчать, що значна частина переселенців втратили своє 

джерело доходу і перебувають у скруті, шукаючи можливості для 

працевлаштування на новому місці. Організований за сприяння МОМ та 

фінансування Агентства США з міжнародного розвитку USAID квест 

інформуватиме, як уникнути потенційних ризиків, вчасно розпізнати 

недобропорядних працедавців та посередників, шахрайські схеми та 

небезпеку експлуатації.  

Для дітей з модульного містечка в цей час буде організовано окрему 

зону з іграми про безпечні подорожі та майстер-клас зі створення антистрес-

іграшок.  

Ініціювали просвітницький захід найактивніші учасники Літньої 

Молодіжної Школи МОМ —місцева молодь та переселенці, які активно 

займаються волонтерством та соціальними ініціативами в громадах на 

Львівщині. 
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Всесвітній день боротьби з торгівлею людьми був започаткований у 

2013 році Генеральною Асамблеєю Організації Об’єднаних Націй для 

підвищення поінформованості стосовно цієї глобальної проблеми та 

привернення уваги до важкого становища жінок, чоловіків і дітей, які 

постраждали від цього злочину, а також заохочення людей активно 

допомагати постраждалим і протидіяти торгівлі людьми. 

 

*** 

27.07.2022 

Інформаційна агенція "Гал-інфо" 

https://galinfo.com.ua/news/u_lvivskomu_rayoni_oblashtovuyut_nove_zhy

tlo_dlya_pereselentsiv_388029.html 

У Львівському районі облаштовують нове житло для переселенців 

У Новояворичівській громаді стартував проєкт з облаштування 

житла для внутрішньо переміщених осіб. Про це повідомила начальниця 

Львівської РВА Христина Замула, інформує пресслужба Львівської ОВА. 

Проєкт реалізують в межах Меморандуму про співпрацю між 

Львівською районною військовою адміністрацією та Благодійним фондом 

«Запорука». 

«Комфортні умови проживання для вимушено переселених українців, 

які зараз мешкають у нашому районі - один з пріоритетів у роботі нашої 

РВА, громад та благодійників. Адже наразі сім’ї, які втратили домівки у 

зонах бойових дій, тимчасово поселили у комунальних закладах, що не 

пристосовані для тривалого проживання із дітьми. А попереду – зима», - 

зауважила Христина Замула. 

До слова, благодійний фонд уже виділив 5 млн гривень на 

реконструкцію гуртожитку у селі Неслухів. Там буде 30 мініквартир для 

українських родин, які втратили оселю через бойові дії. Роботи триватимуть 

до 1 листопада, а загальна вартість реконструкції - 17 мільйонів гривень. 

 

*** 

27.07.2022 

Місто 

https://misto.vn.ua/misto/u-odnomu-z-vinnickix-gurtozhitkiv-de-

prozhivayut-pereselenci-za-grantovi-koshti-remontuyut-12-kimnat/ 

У одному з вінницьких гуртожитків, де проживають переселенці, за 

грантові кошти ремонтують 12 кімнат 

У гуртожитку на вулиці Стрілецькій,3 наразі триває ремонт у всіх 

кімнатах дев’ятого поверху. Також ремонтують коридори, душові, гігієнічні 

кімнати, кухню тощо. Роботи проводяться за грантові кошти. Нещодавно у 

цьому гуртожитку побувала заступниця міського голови Галина Якубович. 

Вона поспілкувалась з переселенцями, які проживають у цьому гуртожитку 

та робітниками, які виконують ремонт. 
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«Роботи виконуються у співпраці міської влади з нашими 

багаторічними партнерами – проєктом “Інтегрований розвиток міст в 

Україні ІІ” та команді GIZ. Вони виділили фінансовий ресурс для 

поліпшення житлових умов переселенців», – каже Галина Якубович. 

Заступниця міського голови розповіла, що крім 12 кімнат також 

капітально відремонтують дах гуртожитку, душові, гігієнічні кімнати, кухню. 

Проект забезпечить новими меблями, обладнанням для кухні. Незабаром 

надійде велика гуманітарна допомога з постільною білизною від іншої 

міжнародної організації. Частину цієї допомоги також буде надано для 

потреб проживаючих. 

«Ми продовжуємо роботу з іншими міжнародними організаціями для 

залучення ресурсу на капітальний ремонт наступних поверхів цього 

гуртожитку. Ми розуміємо, що гуртожитки були у державній власності і 

давно не реконструювались. А умови перебування, проживання переселенців 

потрібно поліпшувати. Ми дуже вдячні партнерам, які нам допомагають. Це 

надихає, адже ми розуміємо, що Україна не одна у цій війні і спільно ми 

швидше переможемо», – зазначила Галина Якубович. 

 

*** 

27.07.2022 

18000.com.ua  

https://18000.com.ua/strichka-novin/dlya-pereselenciv-u-cherkasax-

otrimali-pershij-transh-vid-mizhnarodnoyi-organizaciyi/ 

Для переселенців у Черкасах отримали перший транш від 

міжнародної організації 

У Черкасах прийняли перший транш допомоги від Міжнародної 

організації з міграції.  

Про це повідомили в пресслужбі Черкаської міської ради11. 

Проєктна група департаменту соціальної політики Черкаської 

міської ради залучила гуманітарну допомогу на загальну суму 1 093 070,8 

грн – для облаштування додаткових місць тимчасового проживання 

внутрішньо переміщених осіб. 

У першому транші отримали: 

433 матраци; 

448 комплектів постільної білизни; 

120 комплектів кухонного посуду; 

400 рушників; 

400 ковдр. 

Ресурс передали в Черкаський міський центр соціальних служб на 

зберігання та забезпечення адресної допомоги. 
                                                           
11 Див.:   
http://chmr.gov.ua/ua/newsread.php?view=21442&s=1&s1=17&fbclid=IwAR2gqkjwLrYUddIeIOLYXnp7CCpzAR8RV
daeLAQMZpZ6yrDBNyDj9gQyqIQ 
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– Станом на сьогодні офіційна кількість внутрішньо переміщених осіб 

в Черкасах – 26 023. І ця цифра, на жаль, зростає. Тому для міської влади 

питання облаштування додаткових місць поселення на сьогодні вкрай 

необхідне і важливе, – зазначає Марина Гаркава. 

 

 

*** 

28.07.2022 

Dsnews 

https://www.dsnews.ua/ukr/society/ukrajinski-pereselenci-viddyachili-

nimcyam-ukrajinskim-borshchem-yakiy-yunesko-viznala-kulturnoyu-

spadshchinoyu-28072022-463412 

Українські переселенці віддячили німцям українським борщем, який 

ЮНЕСКО визнала культурною спадщиною 

У середу, 27 липня, понад 300 гостей зібралося на території 

Єврейської громади у місті Карлсруе (Немеччіна) на заході, організованому 

українськими переселенцями – DANKEBORSCHTSCH ("Борщ подяки") 

На знак подяки мешканцям Карлсруе українці зварили понад 200 літрів 

борщу під кураторством відомого в Україні шеф-кухаря Євгена Клопотенка, 

передає "ДС". 

Захід організували Єврейська громада Карлсруе та громадська 

організація "Українці у Карлсруе" з ініціативи "Асоціації лідерів сталого 

розвитку" (Київ). Серед гостей, які коштували гарячу страву, був і мер 

Карлсруе Франк Ментруп. 

"Коли розпочалася війна в Україні, ми не могли залишитись осторонь і 

буквально з перших днів на базі Єврейської громади розгорнули штаб 

допомоги українським біженцям. Наша громада об’єднує близько тисячі 

осіб, багато з них мають родинні та етнічні зв'язки з Україною, тому активна 

допомога переселенцям – це консолідоване рішення більшості. За 5 місяців з 

початку війни ми надали допомогу понад 1100 сім'ям з 25 регіонів України і 

продовжуємо допомагати. Йдеться про соціальну, інтеграційну та фізичну 

допомогу біженцям. Особливу увагу приділяємо роботі з дітьми – завдяки 

мовним курсам, які ми проводимо, вони зможуть швидше інтегруватися до 

шкіл з початку нового навчального року", — зазначила Соланж Розенберг, 

голова Єврейської громади Карлсруе. 

Українські переселенці на знак подяки за допомогу мешканцям 

Карлсруе ініціювали проект DANKEBORSCHTSCH як можливість сказати 

"Дякую" всім активістам, які допомагають у скрутні часи сім'ям з України. 

"Немає слів, щоб висловити подяку всім мешканцям Німеччини та 

зокрема Карлсруе за безпрецедентну допомогу українським переселенцям. 

Населення Німеччини з початку війни Росії проти України зросло на 1% за 

рахунок біженців. Допомога, яку надає держава, місто та громадські 

організації, такі як Єврейська громада, гідні найщиріших і найтепліших слів 
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подяки від мільйона українців, які вже оселилися тут. Як ми можемо сказати 

спасибі? Мовою, яку розуміють у всьому світі – мовою кулінарії. Ми готуємо 

нашу національну страву, що найкраще висловить вдячність українців, для 

яких Німеччина вже стала другою домівкою", — зазначила Олена Зубарєва, 

голова "Асоціації лідерів сталого розвитку", переселенка з міста Ірпінь, 

співорганізатор ініціативи DANKEBORSCHTSCH… 

Редактор: Олексій Сергієнко 

 

*** 

28.07.2022 

Децентралізація 

https://decentralization.gov.ua/news/15274 

Проєкт USAID «ГОВЕРЛА» виділив грант для розробки програм 

місцевого економічного розвитку та інтеграції релокованого бізнесу і 

ВПО в економічне життя громад Львівської області 

Громадська спілка «Агенція місцевого економічного розвитку 

Яворівщини» отримала грант від Проєкту USAID «ГОВЕРЛА» для 

розробки програм відновлення місцевої економіки через інтеграцію 

переміщених підприємств і ВПО в економічне життя громад-партнерок 

Проєкту у Львівській області. 

В межах гранту Агенція місцевого економічного розвитку 

Яворівщини допомагатиме громадам у розробці програм місцевого 

економічного розвитку, які враховують питання релокації бізнесу та 

працівників, а також ґрунтуються на аналізі даних, консультаціях і 

консенсусі із зацікавленими сторонами. Крім того, Агенція розробить 

практичний посібник з антикризових інструментів місцевого економічного 

розвитку та надаватиме менторську підтримку органам місцевого 

самоврядування щодо процесу впровадження та планування заходів для 

програм місцевого економічного розвитку. 

«Релокація бізнесу та розміщення внутрішньо переміщених осіб 

(ВПО) є складним викликом для приймаючих громад. Але це також значний 

ресурс і можливість для розвитку місцевої економіки. Через виділений грант 

ми допомагатимемо громадам-партнеркам у Львівській області використати 

цю можливість для підготовки програм місцевого економічного розвитку з 

врахуванням потреб релокованого бізнесу та ВПО», ‒ відзначила Наталія 

Гнидюк, заступниця керівника Проєкту USAID «ГОВЕРЛА». 

 

*** 

28.07.2022 

Тернополяни 

https://ternopoliany.te.ua/zhittya/72444-pereselentsi-u-ternopoli-zmozhut-

otrymaty-koshty-dlia-prydbannia-produktiv# 
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Переселенці у Тернополі зможуть отримати кошти для придбання 

продуктів 

Внутрішньо переміщені особи, які проживають у Тернополі, матимуть 

змогу отримати матеріальну допомогу на придбання продуктів харчування. 

 Для цього потрібно буде зареєструватися впродовж  п’яти днів, з 1 по 5 

серпня, в Українському домі (бульв. Тараса Шевченка, 27) з 10:00 до 16:00 

год. 

«Тернопільська обласна організація Товариства Червоного Хреста 

України спільно з Швейцарським Червоним Хрестом буде проводити 

реєстрацію внутрішньопереміщених осіб, що проживають у м. Тернополі. 

Робиться це з метою надання матеріальної допомоги на придбання харчових 

продуктів (ваучер/сертифікат)», — інформують у мерії Тернополя. 

Важливо: матеріальна допомога надаватиметься лише тим з числа 

ВПО, хто матиме при собі довідку внутрішньо переміщеної особи  та її 

копії, а також документи, які підтверджують приналежність до 

нижчезазначених категорій: 

особи з інвалідністю І та II груп; 

сім'ї, які виховують дитину з інвалідністю віком до 18 років; 

одинокі матері/батьки; 

багатодітні сім'ї. 

 

*** 

29.07.2022 

КУРС 

https://kurs.if.ua/society/u-frankivsku-pereselenczi-pilgovyky-mozhut-

bezplatno-yizdyty-v-transporti-bez-kartky-galka/ 

Во Франковске переселенцы-льготники могут бесплатно ездить в 

транспорте без карты Галка 

Льготники из числа внутренне перемещенных лиц могут 

пользоваться коммунальным транспортом Ивано-Франковска бесплатно – 

при соответствующих удостоверениях. 

Порядок для ВПЛ разъяснили на странице коммунального 

предприятия Электроавтотранс в фейсбуке12. 

«Карточка «Галка» есть у всех льготников территориального общества 

Ивано-Франковска. Они ею пользуются, не держат в кармане, как ненужную 

бумажку, и за это мы им благодарны. Но такой карты нет у внутренне 

                                                           
12 Див.:    
https://www.facebook.com/EATifua/posts/pfbid02cmYSDheiLRQPun4aydeVGL837ZSW8uzfXEfVh2E27Foeo2UxLCs
HLtuzg2i2B6u5l?__cft__[0]=AZXf2gB_QJ6ISNeqZHe8TIh-V_M_CF5MchwreuLE_Sq3rKl-
U_O_M4QLsMXMcV0jROFc_Lrk-XWVH19qzeu-9yN7Zdmn-tiJTPi-
JykqEgOratSkiD8_yBE622byuUc_A3wB2ZuvJGWshIOiHn75NqWhFz6Lv1nKN-
dBpUXG0pzXGWg_YgQ5RUnendBvEDG-rXQjdm7yFWjSFtDmaVTzxVzs&__tn__=%2CO%2CP-R 
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перемещенных лиц. Однако это не означает, что льготники-ВПЛ должны 

оплачивать проезд”, – объясняет коммунальный перевозчик. 

Переселенцы могут ездить бесплатно в коммунальном транспорте. Но 

при условии, что имеют при себе соответствующее удостоверение, 

предоставлявшее им льготу в их территориальных общинах, отмечают в КП 

Электроавтотранс. 

 

*** 

29.07.2022 

Львівський портал 

https://portal.lviv.ua/news/2022/07/29/u-mistechku-pereselentsiv-na-

sykhovi-vidkryly-dytsadkovi-hrupu 

У містечку переселенців на Сихові відкрили дитсадкову групу 

Наталя Дуляба 

Для діток-переселенців у модульному містечку на Сихові 

організували заняття у дитсадковій групі. Вихователька і няня є теж 

переселенками, які знайшли прихисток у Львові. Про це Львівському 

порталу повідомили у пресслужбі Львівської міськради. 

Новостворену групу із 15 діток закріпили за дитсадком «Пізнайко». 

Заняття з малечею зазвичай проводять просто неба, але коли холодно чи 

спекотно, вони переходять у спеціальний намет від Мальтійської служби 

або у дитячий куток, який є в їдальні модульного містечка. 

У перший день роботи групи благодійники подарували дітям більше 

сотні картонних будиночків, а ті їх збирали та розмальовували фарбами. 

Нагадаємо, модульне містечко на Сихові назвали «Маріяполіс» на 

честь Маріуполя. У травні сюди заселились 370 людей, переважно це матері 

з дітьми, які приїхали з Маріуполя, Луганська, Краматорська, Херсона та 

інших регіонів, де тривають активні бойові дії. 

Містечко під свою опіку взяли Салезіяни Святого Івана Боско (УГКЦ), 

які організовують тут дозвілля для дітей, надають харчування і духовну 

підтримку. 

Загалом у Львові облаштували вже три модульні містечка для 

вимушених переселенців. Прихисток у них знайшли понад 1000 українців. 

Всі будиночки подарував уряд Польщі. 

 

*** 

29.07.2022 

KHARKIV Today 

https://2day.kh.ua/ua/kharkow/do-hromady-na-kharkivshchyni-

prodovzhuyut-pryyizdyty-pereselentsi 

До громади на Харківщині продовжують приїздити переселенці 

Первомайська громада прийняла ще 1000 внутрішньо переміщених 

осіб.  
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Із початку війни до громади переїхали 7500 людей. Про це повідомив 

голова Первомайської громади Микола Бакшеєв. 

"Наша громада лишається ближнім тилом для Балаклійського та 

Ізюмського напрямків фронту. Ми не маємо військових функцій і 

здебільшого свої зусилля концентруємо на гуманітарних питаннях. Кількість 

переселенців у громаді зросла ще на 1000 осіб і вже складає 7500. Це 

підвищило навантаження на комунальну та соціальну інфраструктури 

громади, з яким ми поки що вдало справляємося", — розповів він.  

Бакшеєв додав, на сесії Первомайської міської ради 28 липня 

депутати виділили кошти на харчування переселенців, що проживають у 

закладах комунальної власності громади та на засоби гігієни. Йдеться про 

півмільйона гривень… 

 

*** 

29.07.2022 

Варіанти 

https://varianty.lviv.ua/89550-na-lvivshchyni-za-dobu-pryinialy-ponad-

180-pereselentsiv 

На Львівщині за добу прийняли понад 180 переселенців  
Вчора двома евакуаційними поїздами до області прибули 185 

переселенців. 
Про це повідомив голова Львівської ОВА Максим Козицький на своїй 

сторінці у Фейсбуці13. 

За останню добу до Львівської області двома евакуаційними поїздами 

прибули 185 вимушених переселенців. 

"Двома евакуаційними потягами у Львів прибули ще 185 осіб. Чотирма 

потягами у Перемишль відправили 790 людей" – написав Козицький. 

За його словами, пункти пропуску на виїзд у Львівській області 

перетнули 19 тисяч 177 осіб, на в'їзд – 16 тисяч 736 українців… 

Нагадаємо, на підтримку переселенців у Львівській області 

передбачили 78 мільйонів гривень. ГО та установам Львівщини виплачують 

30 гривень за розміщення переселенців впродовж одного дня… 

 

*** 

29.07.2022 

Інформаційне агентство ВолиньPost» 

https://www.volynpost.com/news/207876-kovel-otrymaie-majzhe-2-mln-

ievro-grantovyh-koshtiv-na-oblashtuvannia-zhytla-dlia-pereselenciv 

Ковель отримає майже 2 млн євро грантових коштів на 

облаштування житла для переселенців 
                                                           
13 Див.:   https://www.facebook.com/kozytskyy.maksym.official/posts/459084652892776 
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Ковель отримає 1 860 000 євро від Північної екологічної фінансової 

корпорації НЕФКО на облаштування житла для внутрішньо переміщених 

осіб. 

Про це повідомив14 Ковельський міський голова Ігор Чайка. 

Рішення про залучення безповоротної фінансової допомоги …              

28 липня, ухвалили депутати на сесії міської ради. Дві нежитлові будівлі на 

Драгоманова,17 реконструююватимуть під багатоквартирні житлові будинки 

для людей, що вимушено переїхали до Ковеля. 

Північна екологічна фінансова корпорація НЕФКО запустила 

програму: «Підтримка ЄС для нагальних потреб розміщення 

внутрішньо переміщених осіб в Україні». Її фінансує Інвестиційна 

платформа сусідства Європейського Союзу (NIP) – механізм, спрямований 

на залучення додаткового фінансування капіталомістких інфраструктурних 

проєктів в країнах-партнерах ЄС, які входять до Європейської політики 

сусідства, у таких секторах, як транспорт, енергетика, навколишнє 

середовище і соціальний розвиток. 

Як залучатимуться кошти? 

Грант надається в євро та буде сплачуватися грантодавцем 

безпосередньо підряднику. Перед тим будуть проведені тендери на всі 

потрібні ремонтні роботи. 

"На виході матимемо житлові приміщення, повністю готові до 

заселення. Реалізація такого міжнародного проєкту в Ковелі допоможе 

частково вирішити питання з житлом для внутрішньо переміщених осіб. Це 

також шанс для міста відновити та покращити інфраструктуру. Паралельно 

працюємо на залучення додаткових коштів з європейських інституцій для 

будівництва в Ковелі ще більшої кількості житла для внутрішньо 

переміщених осіб", - зазначив Ігор Чайка. 

 

*** 

29.07.2022 

Новини Закарпаття 

https://transkarpatia.net/transcarpathia/social/159000-v-oblasti-proveli-

navchannja-dlja-kerivnikiv-centriv-rozmischennja-vpo.html 

В області провели навчання для керівників центрів розміщення ВПО 

В Ужгороді провели дводенний тренінг з управління центрами 

розміщення вимушених переселенців. У ньому взяли участь майже 30 

керівників таких осередків та міжнародних партнерів, інформує заступник 

голови Закарпатської ОВА Петро Добромільський. 

«Керівникам центрів варто знати й застосовувати дієві механізми 

координації закладів, де проживають вимушено переміщені особи. Також 

                                                           
14 Див.:  
https://www.facebook.com/igorchaikakovel/posts/pfbid0zB9qMpVWZUTeDbdCQyQAVmvgfrJp6AUxWjszVLwjyP4
VayDbb5RhVUvcv8bCoJYdl  
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важливо інформувати людей про шляхи отримання фінансової допомоги, 

правової підтримки, медичних послуг та психологічної підтримки», – 

зауважив Петро Добромільський. 

За його словами, такі навички необхідні для ефективної роботи з 

переселенцями та забезпечення їхніх базових потреб. 

Актуальним напрямком є і співпраця з місцевими та закордонними 

благодійними організаціями. Обласна військова адміністрація активно 

залучає допомогу партнерів, адже створення умов для комфортного 

проживання ВПО в регіоні – пріоритетне завдання. 

Тренінг організували Представництво МОМ в Україні у співпраці із 

Закарпатською ОВА, до заходу також долучилися партнери NEEKA, 

Neemia, Edelweiss, UNHCR. 

 

 

Міжнародні та вітчизняні державні чи недержавні 

организації 
 

28.07.2022 

Ресурсний центр ГУРТ 

https://gurt.org.ua/news/informator/79709/ 

Шкільні психологи волинських громад навчилися краще працювати 

з переселеними дітьми 

Понад 2000 учнів волинських загальноосвітніх навчальних закладів 

Волині – це вимушено переселені діти. Їх інтеграція в нове середовище 

сьогодні залежить від дій багатьох фахівців. І мова йде не лише про 

директорів, завучів та вчителів. Важливу роль у цьому відіграють шкільні 

психологи, але є одне але. Вони самі наголошують, що для якісної роботи з 

ВПО, їм необхідно більше спеціалізованих знань та навиків. 

 

Щоб допомогти фахівцям здобути ці знання і навички, громадська 

організація «Волинський Інститут Права» організував дводенний тренінг 

«Особливості роботи шкільного психолога з внутрішньо переміщеним 

дітьми». У заході взяли участь шкільні психологи з Рожищенської, 

Ківерцівської, Зимнівської, Володимирської, Любешівської, Горохівської, 

Локачинської, Зимнівської, Вишнівської та Шацької громад. 

Присутні мали змогу більше дізнатися про особливості надання 

допомоги дітям та сім’ям зі  статусом ВПО в залежності від періоду та 

фази сприйняття кризи; зрозуміли можливості і обмеження шкільних 

психологів, які надають кризове консультування; розібралися, що має 

містити особиста психологічна “тривожна” валізка; вчилися працювати за 
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протоколом GTEP в індивідуальній та груповій роботі з дітьми; 

ознайомилися з різними терапевтичними техніками. 

Тренінг був наповнений не лише теоретичною інформацією, а й 

практичними завданнями. Учасники навчання багато працювали в групах, 

обмінювалися досвідом, пропрацьовували різні ситуації у форматі рольових 

ігор. 

«Я ставила за мету створити простір в якому б проходила взаємоДІЯ та 

взаємоОБМІН. Це і про ресурс, про техніки, про вдячність, про силу, про 

цінності. І можу впевнено констатувати, за відгуками учасниць, моїх колег: 

нам вдалося. Незважаючи на те, що група була велика, понад 30 учасників, 

ми плідно попрацювали» – зазначає тренерка заходу Світлана Сасюк. 

Вона додає, що отримані знання допоможуть учасникам заходу на 

практиці результативніше долати травматичні наслідки війни у переселених 

школярів в різні періоди стресу, а також сприятимуть підвищенню адаптації, 

життєстійкості та ресурності дітей. 

Крім знань, ще одною цінністю заходу для його учасників стала 

можливість живого спілкування з колегами, що довгий час не вдавалося 

зробити через карантинні обмеження. 

«Щаслива, що стала учасницею тренінгу. Відбулася глибока робота у 

професійному колі, насичена знаннями, емоціями, знайомствами, 

практичними навичками», – ділиться своїми враженнями одна із учасниць 

тренінгу Наталія Гмитрук. 

Захід організовував Волинський Інститут Права в рамках проєкту 

«Соціальна інтеграція ВПО через розвиток громад у партнерських 

громадах Проєкту USAID «ГОВЕРЛА» у Волинській області», що став 

можливий завдяки Агентству США з міжнародного розвитку (USAID) та 

щирій підтримці американського народу через Проєкт USAID «ГОВЕРЛА». 

Зміст цієї публікації не обов’язково відображає погляди USAID та Уряду 

США. 

Контакти 

Ірина Гайдучик - 098 120 74 55 

  Волинський  Інститут  права  

28.07.2022    Дмитро Безвербний 
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Ресурсний центр ГУРТ 

https://gurt.org.ua/news/informator/79706/ 

Фонд громади Житомира реалізує Інтеграційну програму для 

постраждалих від війни 

Щоденно до Фонду громади Житомира приходять люди, які переїхали 

до нашого міста, рятуючись від війни. Вони діляться своїми історіями, 

розповідають про труднощі і нагальні потреби. 
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Спілкуючись із вимушеними переселенцями, команда Фонду 

зрозуміла, що існує проблема їх інтеграції на новому місці проживання. Тому 

виникла ідея Проєкту «Інтеграційна програма для постраждалих від 

війни», в ході якого планується вивчити детально потреби таких людей, 

допомогти їм знайти коло спілкування та корисні контакти у Житомирі, щоб 

полегшити адаптацію шляхом соціальної згуртованості з місцевим 

населенням. 

Проєкт передбачає: 

– дослідження потреб та викликів вимушених переселенців (онлайн і 

офлайн опитування), в тому числі гуманітарних потреб, проблем пошуку 

роботи, а також соціальних питань; 

– формування та видачу внутрішньо переміщеним особам 

гуманітарних «Пакетів підтримки»; 

– проведення інтеграційних зустрічей людей, які переїхали до 

Житомира, та місцевого населення у форматі «Змістовних посиденьок». Для 

проведення зустрічей будуть запрошені психологи, громадські діячі, лікарі, 

юристи, спортсмени тощо. 

У рамках проєкту вже проводиться опитування та в липні відбулися 

зустрічі на такі теми: «#ЗмістовніПосиденьки з Анною Абдуловою: говоримо 

про спорт, їжу та стрес під час війни» та «Логотерапія у роботі з душевним 

болем». 

Проєкт «Інтеграційна програма для постраждалих від війни» 
реалізує Фонд громади Житомира в рамках грантового конкурсу «Ukraine 

crisіs» за підтримки Global Fund for Community Foundations. 
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28.07.2022    Вікторія Кузьменко 
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