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ОФІЦІЙНА ІНФОРМАЦІЯ  

Центральні органи влади 

 
 

29.07.2022  

Президент України  Володимир Зеленський 

Офіційне інтернет-представництво 

https://www.president.gov.ua/news/olena-zelenska-rozpovila-pro-robotu-

ukrayinskogo-centru-u-vi-76777 

Олена Зеленська розповіла про роботу українського центру у Вільнюсі 

Український центр на вулиці Тараса Шевченка в литовській столиці 

Вільнюсі відкрився 16 червня з ініціативи перших леді України та Литви.  

Перші леді окреслили мету: заклад має стати місцем навчання, 

профорієнтації, психологічної допомоги, відпочинку для українських 

вимушених переселенців, а також майданчиком для культурної дипломатії 

між країнами. 

Чого вдалося досягти за перший місяць роботи, розповіла Олена 

Зеленська в соцмережах.  

-    Український центр у Вільнюсі відвідали вже 2000 українців віком від 

6 до 70 років.  

-    Тут відбулося 143 різні заходи і 50 майстер-класів (від малювання до 

психології), які провели українці. 

-    Минулого тижня почали працювати клуби англійської та литовської 

мов.  

-    Центр співпрацює та проводить спільні заходи з літнім табором для 

українських дітей. 

-    Евакуйована з Харкова школа саме тут провела свій випускний.  

-    Сюди в гості до земляків приїздила Джамала.  

«Тут запрацювала «Українська книжкова поличка» – наш 

міжнародний проект із поширення української літератури», – розповіла перша 

леді. 
Вона подякувала колезі – першій леді Діані Наусєдєнє, яка патронує 

Український центр, а також команді Офісу Президента Литви, Послу 

України в Литві Петрові Бешті, Університету Вітовта Великого та його 

ректору Юозасу Аугутісу, керівникові Українського центру Альгірдасу 

Кумжі, головній координаторці Олесі Холодовій, усім волонтерам та 

литовським організаціям, які проводять безкоштовні заняття, українським 

майстриням, які також навчають, і литовському бізнесу, який допомагає 

фінансово.  

У планах центру – розширювати інформаційну допомогу українським 

вимушеним переселенцям.  
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 «Українці можуть опинитися далеко від Батьківщини, але разом ми 

робимо все, щоб Батьківщина не покинула їх», – зазначила Олена Зеленська. 

 

*** 

30.07.2022  

Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих 

територій України 

https://minre.gov.ua/news/iryna-vereshchuk-evakuyovanym-z-

donechchyny-derzhava-garantuye-novyy-pryhystok-zahyst-ta 

Ірина Верещук: Евакуйованим з Донеччини держава гарантує новий 

прихисток, захист та підтримку 

Опубліковано 30 Липня 2022 року, о 16:55 

Віцепрем’єр Ірина Верещук під час включення до студії телемарафону 

“Єдині новини” пояснила: влада турбується, щоб усі, хто виїжджає з 

небезпечного регіону, отримали житло та соціальний захист. В регіонах вже 

чекають донеччан.   

Евакуація з Донецького регіону зумовлена двома причинами: 

посиленням бойових дій та майже повною відсутністю електро- та 

газопостачання. А відтак - цю зиму населені пункти будуть без тепла, 

зауважила посадовиця.  

“На території Донеччини - 200-220 тисяч українців, з яких 52 тисячі - 

діти. І обов’язок держави та кожного дорослого громадянина - забезпечити 

захист їхнього життя, ”- наголосила Ірина Верещук. 

Нагадаємо, Ірина Верещук від учора очолила Координаційний штаб 

по евакуації з Донеччини, який був створений рішенням Кабміну за 

ініціативи Мінреінтеграції. До штабу увійшли представники міністерств, 

силових відомств та ОВА. 

 

*** 

01.08.2022 

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини 

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

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

doneckoyi-ta-luganskoyi-oblastej 

Просвітницький захід щодо забезпечення прав громадян в умовах 

воєнного стану для ВПО з Донецької та Луганської областей 

Головним спеціалістом Управління регіонального представництва в 

Донецькій та Луганській областях Секретаріату Уповноваженого 

Верховної Ради України з прав людини Юлією Руденською та регіональним 

координатором взаємодії з громадськістю Уповноваженого у Луганській 

області Ольгою Бакуліною проведено просвітницький захід «Особливості 

забезпечення прав і свобод людини і громадянина в умовах воєнного стану. 
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Права внутрішньо переміщених осіб» для ВПО з Донецької та Луганської 

областей. Захід відбувся в онлайн-режимі за участю 16 осіб. 

Учасників поінформовано 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. 

Обговорили особливості конституційного регулювання прав і свобод під час 

воєнного стану, що запроваджено Указом Президента України від 24.02.2022 

№ 64/2022. 

Детально зупинилися на правах внутрішньо переміщених осіб. До 

відома учасників був доведений порядок надання державної грошової 

допомоги, допомоги на проживання, грошової компенсації власникам 

житла, які прихистили ВПО, соціальної допомоги тим, хто втратив роботу 

під час війни, грошової допомоги від міжнародних організацій, отримання 

компенсації за зруйноване та пошкоджене житло внаслідок військової агресії 

РФ. Учасникам заходу надано контакти «гарячої лінії» Уповноваженого 

Верховної Ради України з прав людини, органів державної влади України та 

онлайн-сервісів. 

Наприкінці заходу учасники мали можливість отримати консультації з 

питань реалізації їхніх прав. Їх цікавили запитання з реалізації права дітей на 

вступ до закладів вищої освіти, права на пенсійне забезпечення та соціальні 

виплати в умовах воєнного часу. На всі питання надані обґрунтовані 

роз’яснення, відповідно до чинного законодавства. 

 

*** 

01.08.2022 

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини 

https://ombudsman.gov.ua/news_details/vidvidannya-miscya-

kompaktnogo-prozhivannya-vpo-u-gorodenkivskij-gromadi-na-ivano-

frankivshchini 

Відвідання місця компактного проживання ВПО у Городенківській 

громаді на Івано-Франківщині 

Співробітники регіонального представництва Уповноваженого 

Верховної Ради України з прав людини в Івано-Франківській області 

Людмила Непийвода та Світлана Дем’янчук відвідали місця компактного 

проживання внутрішньо переміщених осіб у населених пунктах 

Городенківської територіальної громади Івано-Франківської області. 

У цих закладах комунальної власності мешкає наразі 38 вимушено 

переміщених осіб, з яких 8 діти, що прибули із районів ведення бойових дій.  

У більшості з них власне житло зруйноване та пошкоджене через війну. 

Під час візитів здійснено консультування внутрішньо переміщених 

осіб, а з представниками органів місцевого самоврядування обговорено 
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шляхи вирішення проблемних питань, з якими стикнулися переміщені родини 

за місцем тимчасового проживання. 

Крім того, за ініціативи регіонального представництва 

Уповноваженого в Івано-Франківській області відповідно до визначених 

раніше потреб забезпечено внутрішньо переміщених осіб речами першої 

необхідності, що проводиться в рамках проєкту КримSOS «Посилення 

спільнот ВПО в центральних та західних областях України» від 

Управління Верховного комісара у справах біженців ООН. 

 

*** 

01.08.2022 

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини 

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

vnutrishno-peremishchenih-ditej-evakujovanih-do-teritorialnih-gromad-ivano-

frankivskoyi-oblasti 

Моніторинг додержання прав внутрішньо переміщених дітей, 

евакуйованих до територіальних громад Івано-Франківської області 

У межах реалізації проєкту «Сприяння процесу дотримання прав 

внутрішньо переміщених дітей шляхом посилення спроможності 

регіональних офісів Омбудсмена» співробітниками регіонального 

представництва Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини в 

Івано-Франківській області та експертами ВГО «Право на сім’ю» здійснено 

позапланові моніторингові візити до закладів різних типів і територіальних 

громад Івано-Франківської області, куди прибули як організовані групи дітей 

із закладів інституційного догляду, так і діти з батьками, родичами, іншими 

дорослими, прийомні сім’ї, дитячі будинки сімейного типу, сім’ї 

опікунів/піклувальників, евакуйовані, через військову агресію РФ проти 

України та враховуючи загрозу життю і здоров’ю дітей. 

Моніторингом охоплено 8 територіальних громад Івано-Франківської 

області, які приймали ВПО (Городенківська, Долинська, Надвірнянська, 

Переріслянська, Снятинська, Тисменицька, Тлумацька та Яремчанська). 

У всіх відвіданих територіальних громадах (далі ‒ ТГ, громада) діють 

відповідні центри (штаби тощо), які займаються організацією прийому і 

розміщенням переміщених/евакуйованих сімей з дітьми. Забезпечується 

реєстрація переміщених осіб, переважно у центрах надання адміністративних 

послуг, де розміщена необхідна інформація про порядок реєстрації, отримання 

гуманітарної допомоги, оформлення соціальних виплат тощо. 

За оперативними даними, до вказаних громад за період з 24.02.2022 по 

день проведення моніторингу було переміщено 7886 дітей, з них 34 дитини-

сироти та діти, позбавлені батьківського піклування. 

Для евакуйованих сімей з дітьми або громадян, які мають обмежені 

фінансові можливості, організоване безоплатне поселення як у 

запропонованих громадянами помешканнях, так і в закладах комунальної 
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форми власності. Місцевою владою за підтримки благодійників для таких 

категорій осіб організоване безоплатне харчування або видача продуктових 

наборів для самостійного приготування їжі. В жодній із ТГ проблем із 

доступом до питної води не виявлено. 

Забезпечується медичне обслуговування переміщених сімей з дітьми у 

місцевих закладах охорони здоров’я. За місцями компактного проживання 

внутрішньо переміщених осіб закріплювались сімейні лікарі. 

Проблем із доступом переміщених дітей до освітніх послуг також не 

зафіксовано. Переважна частка дітей продовжувала навчання в дистанційній 

формі за попереднім місцем проживання. За бажанням батьків діти були 

зараховані й в місцеві заклади освіти. 

Силами громад спільно з волонтерами забезпечувалось дозвілля дітей. 

У більшості громад активно використовується ресурс психологів 

місцевих закладів освіти для надання психологічної підтримки й допомоги 

дітям. 

Проте під час моніторингу встановлено, що не скрізь посадові особи, 

уповноважені вирішувати питання захисту прав дитини, діяли відповідно до 

встановленого порядку. Так, деякими місцевими службами у справах дітей 

не здійснювався в повному обсязі облік дітей, які під час дії на території 

України воєнного стану залишилися без батьківського піклування (Долинська, 

Тисменицька, Тлумацька, Яремчанська ТГ), та дітей, які зараховані до закладів 

різних типів, форм власності та підпорядкування на цілодобове 

підпорядкування (Долинська, Тлумацька ТГ). 

Варто зазначити, що вчасне вирішення законного представництва 

дитини є запобіжником до порушення її прав, захисту життя і здоров’я, а також 

можливості отримати належну фінансову допомогу. 

Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків, що призводять до 

порушення прав дитини, надавалися моніторами безпосередньо під час 

моніторингового візиту. Крім цього, з метою оперативного реагування на 

виявлені порушення прав переміщених дітей з керівництвом служби у 

справах дітей Івано-Франківської облдержадміністрації проведено низку 

робочих зустрічей. 

За результатами моніторингу готується узагальнений звіт про стан 

додержання прав внутрішньо переміщених дітей у західному регіоні з 

відповідними висновками та рекомендаціями. 

 

*** 

01.08.2022 

Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих 

територій України 

https://minre.gov.ua/news/vicepremyer-ministr-iryna-vereshchuk-pro-vpo-

na-poltavshchyni-dbayut 
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Віцепрем’єр-міністр Ірина Верещук: "Про ВПО на Полтавщині 

дбають!" 

Опубліковано 01 Серпня 2022 року, о 22:45 

Умови тимчасового проживання, стан бомбосховищ в освітніх закладах, 

зустрічі з багатодітними родинами переселенців та представниками 

міжнародних гуманітарних організацій, які готові допомагати українцям 

пройти іспит нинішньою зимою,– ось лише короткий перелік програми візиту 

на Полтавщину команди віцепрем’єра Ірини Верещук.   

Віцепрем'єр переконалась: регіон активно готується до осінньо-

зимового періоду. У внутрішньо переміщених осіб є усе необхідне. 

Полтавщина - як один з найбільш гостинних регіонів - забезпечує ВПО 

гідні умови. І готова до прийому донеччан, евакуація яких вже оголошена 

державою.   

«Спілкування з людьми вражає!  Попри складнощі, вони вірять в 

перемогу, довіряють державі. Я їм вдячна за це – як вдячна полтавчанам, які 

дбають про ВПО, як про рідних. Так – переможемо!» - наголосила Ірина 

Верещук. 

 

*** 

01.08.2022 

Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих 

територій України 

https://minre.gov.ua/news/v-ukrayini-zapustyly-shchodennyk-ukrayinciv-

podilytysya-svoyeyu-istoriyeyu-viyny-mozhe-kozhen 

В Україні запустили «Щоденник Українців»: поділитися своєю 

історією війни може кожен 

Опубліковано 01 Серпня 2022 року, о 19:09 

 

У межах проєкту «Сила» (Єднання через спільні дії молоді), який 

створено за підтримки Мінреінтеграції, запрацювала вебплатформа 

«Щоденник Українців»1.  

Мільйони наших громадян, рятуючи життя своє та своїх близьких, 

покинули домівки та вимушені шукати прихисток по всій країні та за 

кордоном.  

На сторінках щоденника кожен може поділитись історією свого досвіду 

та переживань, мрією про майбутнє, знайти пораду або просто побажати 

оповідачам щось приємне.  

Це допоможе не лише висловити солідарність з іншими українцями, а й 

розповість усьому світу про реалії війни та виклики вимушеного переселення.   

Зробити свій внесок до «Щоденника Українців» можна за посиланням2. 

 

                                                           
1 Див.:   https://www.ukraine-stories.com/   
2 Див.:   https://irexorg.formstack.com/forms/shchodennyk_maibutnoho_1 
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*** 

01.08.2022 

Східне міжрегіональне управління 

Державної служби України з питань праці 

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

mizhrehionalnoho-upravlinnia-derzhpratsi-nadaie-roz-iasnennia-

pereselentsiam-z-luhanshchyny/ 

Інспектор праці Східного міжрегіонального управління Держпраці 

надає роз’яснення переселенцям з Луганщини 

В рамках кампанії «Виходь на світло!», головний державний 

інспектор відділу контролю східного напрямку управління з питань праці 

Східного міжрегіонального управління Державної служби України з 

питань праці Олександр Савченко зустрівся з внутрішньо переміщеними 

особами з Луганської області та надав консультаційні роз’яснення щодо 

законодавства про працю в теперішніх умовах. 

Актуальними для тимчасових переселенців залишаються питання 

працевлаштування та виплата заробітної плати. Інспектор пояснив, що у 

період дії воєнного стану сторони за згодою визначають форму трудового 

договору. Та при укладенні трудового договору в період дії воєнного стану 

умова про випробування працівника під час прийняття на роботу може 

встановлюватися для будь-якої категорії працівників. При цьому, заробітна 

плата виплачується працівнику на умовах, визначених трудовим договором і 

роботодавець повинен вживати всіх можливих заходів для забезпечення 

реалізації права працівників на своєчасне отримання заробітної плати. У разі 

неможливості своєчасної виплати заробітної плати внаслідок ведення бойові 

дії, строк виплати заробітної плати може бути відтермінований до моменту 

відновлення діяльності підприємства. Звільнення роботодавця від 

відповідальності за несвоєчасну оплату праці не звільняє його від обов’язку 

виплати заробітної плати. Окремо посадовець наголосив, що гарантоване 

право на отримання заробітної плати та інші права працівників можуть бути 

законодавчо захищені тільки якщо працевлаштування відбувається легально. 

Перш за все, обов’язково має бути виданий наказ про працевлаштування, 

ознайомлення з відповідним наказом та відповідне повідомлення Державної 

податкової служби. В якості додаткового ознайомлення задля належного 

влаштування трудових відносин переселенці отримали від інспектора праці 

інформаційні матеріали щодо необхідності легального працевлаштування та 

переваг задекларованої праці. 

Також протягом зустрічі інспектор праці надав внутрішньо 

переміщеним особам буклети, які містять інформацію щодо розпізнавання та 

уникнення примусової праці та інших пропозицій, які можуть вказувати на 

ознаки торгівлею людьми. Надані буклети також містять інформацію про 

організації та установи для звернення по допомогу. Коментуючи інформацію 

з буклетів, посадовець зауважив про необхідність бути пильними при 
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працевлаштуванні та рекомендував відмовлятися від роботи, якщо мають 

місце будь-які ознаки торгівлею людьми. 

Інспектор рекомендував стосовно того, якщо будуть виникати 

додаткові питання щодо трудових відносин – необхідно звертатись до фахових 

роз’яснень посадовців Державної служби України з питань праці та звернув 

увагу переселенців про безкоштовну професійну консультативну допомогу в 

сфері повноважень Державної служби України з питань праці, яка наявна 

на інформаційному порталі https://pratsia.in.ua/ в будь який зручний час. 

 

*** 

02.08.2022 

Президент України  Володимир Зеленський 

Офіційне інтернет-представництво 

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

golovoyu-obsye-ministrom-zako-76841 

Президент зустрівся з чинним головою ОБСЄ, міністром 

закордонних справ Польщі 

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із чинним 

головою ОБСЄ, міністром закордонних справ Республіки Польща Збігнєвом 

Рау. 

Глава держави подякував Президенту та уряду Польщі, а також усьому 

польському народу за потужну підтримку України під час повномасштабного 

російського вторгнення. 

«Це потужні сусіди, які допомагають нам сьогодні, у цей історичний 

момент, підтримуючи нас у різних напрямках», – сказав Володимир 

Зеленський. 

Він також висловив подяку Польщі за допомогу вимушено 

переміщеним особам з України. 

«Допомагають хто чим може – приймаючи у сім’ях, допомагають нашим 

дітям, допомагають сім’ям знаходити роботу й прихисток», – зазначив Глава 

держави. 
Президент відзначив законодавчі ініціативи Польщі на підтримку 

українців, які перебувають на території цієї держави. Він нагадав, що 

Верховна Рада ухвалила аналогічний закон щодо особливого статусу поляків 

в Україні. 

«Я вважаю, що таких речей між нашими народами має бути якомога 

більше. Таке єднання в цей час свідчить про спільне майбутнє наших народів, 

наших незалежних суверенних держав», – сказав він. 

Володимир Зеленський подякував Польщі за оборонну допомогу 

Україні, зокрема щодо постачання самохідних артилерійських установок Krab. 

Глава держави закликав Збігнєва Рау докласти зусиль до звільнення з 

ворожого полону українців, які входили до складу Спеціальної 

моніторингової місії ОБСЄ. 
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*** 

02.08.2022 

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини 

https://ombudsman.gov.ua/news_details/za-reaguvannya-

upovnovazhenogo-ponovleno-pravo-gromadyanki-ta-yiyi-malolitnih-ditej-na-

otrimannya-dopomogi-na-prozhivannya-vnutrishno-peremishchenim-osobam 

За реагування Уповноваженого поновлено право громадянки та її 

малолітніх дітей на отримання допомоги на проживання внутрішньо 

переміщеним особам 

До Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини звернулася 

громадянка К. щодо захисту її права та права її малолітніх дітей на отримання 

допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам. 

Громадянка К. з 2019 року, а її малолітні діти з 2020 року перебували на 

обліку як внутрішньо переміщені особи в Управлінні соціального захисту 

населення м. Сєвєродонецьк Луганської області. У зв’язку з бойовими діями 

заявниця з двома малолітніми дітьми була вимушена переїхати до м. Київ для 

безпечного проживання. 

Однак за квітень-травень 2022 року заявниця та її малолітні діти за 

новим місцем перебування не отримували допомогу на проживання 

відповідно до Порядку надання допомоги на проживання внутрішньо 

переміщеним особам, затвердженого постановою Кабінету Міністрів 

України від 20.03.2022 № 332 (зі змінами). 

За реагування Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини 

Управлінням соціального захисту населення Деснянської районної в м. 

Києві військової адміністрації право заявниці та її малолітніх дітей на 

отримання допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам 

поновлено та проведено виплати. 

 

*** 

02.08.2022 

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини 

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

sluzhbi-u-spravah-ditej-poltavskoyi-oblasnoyi-vijskovoyi-administraciyi 

Робоча зустріч з керівником служби у справах дітей Полтавської 

обласної військової адміністрації 

Регіональний представник Уповноваженого Верховної Ради України 

з прав людини в Полтавській області Владислав Носенко та регіональний 

координатор взаємодії з громадськістю Уповноваженого Віра Яковенко, 

спільно зі старшим інспектором з особливих доручень відділу 

уповноважених з контролю за дотриманням прав людини в поліцейській 

діяльності в Полтавській області Наталією Нечепуренко, провели робочу 
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зустріч з керівником служби у справах дітей Полтавської обласної 

військової адміністрації Іриною Фоменко. 

Під час зустрічі обговорили основні напрями діяльності інституції 

Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини щодо захисту та 

забезпечення реалізації прав дітей, а також основні питання в цій сфері, з 

якими громадяни звертались до регіонального представництва 

Уповноваженого. 

Особливу увагу приділили спільній діяльності в сфері забезпечення прав 

і свобод дітей, які мають статус внутрішньо переміщених осіб, 

встановленню статусу дитини, яка постраждала внаслідок збройного 

конфлікту. 

Сторони наголосили на необхідності підвищення співпраці працівників 

територіальних підрозділів служби у справах дітей та працівників 

національної поліції на місцях щодо протидії домашньому насильству, булінгу 

та торгівлі людьми, налагодженню тісних зав’язків між представниками 

служби та територіальними офіцерами громади для швидкого реагування на 

випадки порушення прав дітей та ефективного попередження правопорушень. 

Була досягнута домовленість щодо проведення спільних заходів з 

правопросвітницької діяльності та територіальних робочих зустрічей. 

 

*** 

02.08.2022 

Державна служба України з надзвичайних ситуацій 

https://dsns.gov.ua/uk/news/ostanni-novini/kirovogradska-oblast-

ryatuvalniki-nadayut-dopomogu-gromadyanam-shho-pribuvayut-u-posukax-

timcasovogo-prixistku 

Кіровоградська область: рятувальники надають допомогу 

громадянам, що прибувають у пошуках тимчасового прихистку 

Кіровоградщина з самого початку повномасштабного вторгнення 

російських загарбників прийняла тисячі громадян, що знайшли тут 

тимчасовий прихисток, тікаючи від ворожих обстрілів. Багато людей зазнали 

болючих втрат, залишились без домівки, майна і наша область стала для них 

другим домом. Потік громадян категорії внутрішньо переміщених осіб не 

припиняється і сьогодні прибула чергова велика група наших співвітчизників 

із Донеччини. 

У пункті транзитного переміщення громадян разом із 

представниками обласної, міської влади, обласного осередку Червоного 

Хреста України, волонтерами працюють рятувальники та психологи ГУ 

ДСНС в області, надаючи усю посильну допомогу людям, щоб полегшити 

їхні перші години перебування у чужому для них місті. Перенесення багажу, 

допомога матерям з дітьми, літнім людям, людям з інвалідністю, яким важко 

пересуватись, психологічна підтримка, допомога домашнім тваринам, які 
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прибули разом із своїми господарями. Фахівці Служби порятунку подбають 

про кожного, хто змушений був виїхати, щоб зберегти своє життя. 

ГУ ДСНС України у Кіровоградській області 

 

*** 

02.08.2022 

Східне міжрегіональне управління 

Державної служби України з питань праці 

https://smu.dsp.gov.ua/news/informatsiina-kampaniia-vykhod-na-svitlo-

tryvaie-pereselentsi-z-luhanshchyny-otrymuiut-konsultatyvnu-dopomohu/ 

Інформаційна кампанія «Виходь на світло!» триває.  Переселенці з 

Луганщини отримують консультативну допомогу 

На пропозиції  внутрішньо переміщених осіб з Луганської області та в 

рамках розпочатої інформаційної кампанії «Виходь на світло!» головний 

державний інспектор відділу контролю східного напрямку управління з 

питань праці Східного міжрегіонального управління Державної служби 

України з питань праці Олександр Савченко здійснив відповідні зустрічі з 

тимчасовими переселенцями та надав їм певні роз’яснення та консультації що 

стосуються трудових відносин в умовах воєнного стану. 

Посадовець пояснив, що законодавство про працю складається з 

Кодексу законів про працю України та інших актів законодавства України, 

прийнятих відповідно до нього. Під час дії воєнного стану, введеного 

відповідно до Закону України «Про правовий режим воєнного стану», діють 

обмеження та особливості організації трудових відносин, встановлені 

Законом України «Про організацію трудових відносин в умовах воєнного 

стану». 
На питання надання щорічних відпусток, якими були зацікавлені 

учасники зустрічей, інспектор праці проінформував, що у період дії воєнного 

стану надання працівнику щорічної основної відпустки за рішенням 

роботодавця може бути обмежено тривалістю 24 календарні дні за поточний 

робочий рік та роботодавець може відмовити працівнику у наданні 

невикористаних днів щорічної відпустки. Крім того, у такий період 

роботодавець може відмовити працівнику у наданні будь-якого виду відпусток 

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

дитиною до досягнення нею трирічного віку), якщо такий працівник 

залучений до виконання робіт на об’єктах критичної інфраструктури. Але, 

якщо тривалість щорічної основної відпустки працівника становить більше 24 

календарних днів, надання не використаних у період дії воєнного стану днів 

такої відпустки переноситься на період після припинення або скасування 

воєнного стану. При цьому, гарантовані державою права на щорічні відпустки, 

компенсацію за  невикористані дні щорічної відпустки як і інші соціальні та 

економічні права працівників можуть бути захищені в правовому полі тільки 

якщо трудові відносини є легальними та працевлаштування є задекларованим 



13 
 

відповідно до норм законодавства України. Додатково протягом зустрічей 

посадовець надав внутрішньо переміщеним особам інформаційні матеріали 

щодо переваг задекларованої праці задля чіткого розуміння необхідності 

перебувати в трудових відносинах виключно легально та надав інформаційні 

буклети щодо протидії примусовій праці та торгівлею людьми при пошуку 

роботи. 

Більш дієва фахова безкоштовна консультативна допомога в сфері 

повноважень Державної служби України з питань праці наявна на 

інформаційному порталі https://pratsia.in.ua/. 

 

*** 

03.08.2022 

Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих 

територій України 

https://minre.gov.ua/news/upovnovazhenyy-z-pytan-vpo-podyakuvav-

studentam-nau-za-dopomogu-u-zapusku-garyachoyi-liniyi 

Уповноважений з питань ВПО подякував студентам НАУ за 

допомогу у запуску гарячої лінії 

Опубліковано 03 Серпня 2022 року, о 14:50 

На старті роботи гарячої лінії Уповноваженого з питань внутрішньо 

переміщених осіб студенти факультету міжнародних відносин 

Національного авіаційного університету активно допомагали 

Мінреінтеграції.  

За їх активну громадянську позицію, волонтерську діяльність і 

небайдужість до чужої біди їм висловив подяку заступник Міністра з 

питань реінтеграції тимчасово окупованих територій – Уповноважений 

з питань внутрішньо переміщених осіб Павло Козирєв.  

 Нагадаємо, для оперативного консультування внутрішньо 

переміщених осіб та українців, які перебувають на ТОТ, Мінреінтеграції у 

чотири рази збільшило кількість операторів та удосконалило технічні 

можливості прийому дзвінків. Номер для звернень до Уповноваженого з 

питань ВПО: (066) 813-62-39. 

 

 

 

 

*** 

03.08.2022 

Facebook 

Міністерство охорони здоров'я України 

https://www.facebook.com/moz.ukr/posts/428425152645040 

Міністерство охорони здоров'я України 

3 August, 02:15 ·  



14 
 

‼️Через тимчасову окупацію або активні бойові дії на певних 

територіях країни робота медико-соціальних експертних комісій значно 

ускладнена або є неможливою. 

Так, не працюють комісії в Луганській і Донецькій областях, а також діє 

обмежена кількість комісій у Херсонський, Харківській та Запорізькій 

областях. 

✅Натомість в Україні продовжують працювати медико-соціальні 

комісії там, де попри ведення бойових дій є можливість їх функціонування та 

зберігаються відносно безпечні умови для життя. 

На сьогодні усі медико-соціальні експертні комісії в центральних і 

західних регіонах працюють у штатному режимі й мають змогу допомогти 

усім ВПО у відновлені й отримані втрачених довідок МСЕК. 

МОЗ нагадує, що протягом дії воєнного стану й шести місяців після його 

припинення/скасування українці мають право звертатися до МСЕК для 

встановлення інвалідності заочно й незалежно від місця проживання чи 

перебування. 

Відповідно до постанови КМУ від 08.03.2022 № 225 

https://bit.ly/3cZlbRO 

Якщо внутрішньо переміщеній особі необхідно пройти медико-

соціальну експертну комісію, а документи залишилися на окупованій 

території чи втрачені, то слід діяти в залежності від того, яка саме 

документація потрібна. 

Детальніше ознайомитися з інформацією про те, як відновити втрачені 

документи, можна в інфографіці #МОЗ3 нижче. 

… 

 

*** 

03.08.2022 

Східне міжрегіональне управління 

Державної служби України з питань праці 

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

mizhrehionalnoho-upravlinnia-derzhpratsi-nadaie-konsultatyvnu-pidtrymku-

pereselentsiam-z-luhanshchyny/ 

Інспектор праці Східного міжрегіонального управління Держпраці 

надає консультативну підтримку переселенцям з Луганщини 

Інформаційна кампанія «Виходь на світло!» яка  реалізується за 

підтримки проекту ЄС-МОП «На шляху до безпечної, здорової та 

задекларованої праці» триває. На звернення внутрішньо переміщених осіб з 

Луганської області  головний державний інспектор відділу контролю 

східного напрямку управління з питань праці Східного міжрегіонального 

управління Державної служби України з питань праці Олександр Савченко 

                                                           
3 Електронний формат розміщення інфографіки на фейсбук-сторінці не дає можливості її копіювання 
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зустрівся з ними та надав  роз’яснення щодо трудових відносин, зокрема 

звільнення з роботи та працевлаштування на іншу роботу в умовах воєнного 

стану. 

Інспектор праці поінформував переселенців, що у зв’язку з веденням 

бойових дій у районах, в яких розташоване підприємство, установа, 

організація, та існування загрози для життя і здоров’я працівника він може 

розірвати трудовий договір за власною ініціативою у строк, зазначений у його 

заяві (крім випадків примусового залучення до суспільно корисних робіт в 

умовах воєнного стану, залучення до виконання робіт на об’єктах критичної 

інфраструктури). 

Також посадовець повідомив, що з метою оперативного залучення до 

виконання роботи нових працівників, а також усунення кадрового дефіциту та 

браку робочої сили, у тому числі внаслідок фактичної відсутності працівників, 

які евакуювалися в іншу місцевість, перебувають у відпустці, простої, 

тимчасово втратили працездатність або місцезнаходження яких тимчасово 

невідоме, роботодавці можуть укладати з новими працівниками строкові 

трудові договори у період дії воєнного стану або на період заміщення 

тимчасово відсутнього працівника. 

При працевлаштуванні, у період дії воєнного стану сторони за згодою 

визначають форму трудового договору. Та інспектор чітко наголосив 

вимушеним переселенцям щодо необхідності оформлення виключно 

легальних трудових відносин і надав їм інформаційні матеріали про переваги 

задекларованої праці та гарантій прав працівників при легальному 

працевлаштуванні. 

Також протягом зустрічей та спілкування з переселенцями інспектор 

праці акцентував увагу щодо важливості бути уважними при 

працевлаштуванні задля недопущення ситуацій, які можуть бути пов’язані з 

торгівлею людьми.  Посадовець навів приклади потрапляння людей в такі 

ситуації та пояснив як їх уникнути. З метою додаткової фахової допомоги 

переселенці отримали від інспектора інформаційні буклети щодо протидії 

торгівлею людьми. Надана інформація також містить контактні дані 

необхідних установ для звернення по допомогу. 

Державна служба України з питань праці започаткувала та постійно 

підтримує сучасний дієвий інформаційний портал https://pratsia.in.ua/. На 

даному порталі в будь-який час наявна необхідна інформація щодо питань 

трудових відносин та роз’яснення в сфері повноважень Держпраці. 

 

*** 

03.08.2022 

Державна служба України з надзвичайних ситуацій 

https://dsns.gov.ua/uk/news/ostanni-novini/kirovogradshhina-

ryatuvalniki-i-psixologi-dopomagali-gromadyanam-u-punkti-tranzitnogo-

peremishhennya 
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Кіровоградщина: рятувальники і психологи допомагали громадянам у 

пункті транзитного переміщення 

Черговий потяг, який прибув вже пізно увечері з Донбасу до 

Олександрії, зустрічали рятувальники та психологи ДСНС. Рятувальники 

допомогли людям висадитися з потяга, оскільки серед прибулих було багато 

осіб з обмеженими фізичними можливостями.. 

Серед евакуйованих було й десятеро дітей, з ними працювали 

психологи. Безпосередньо на вокзалі рятувальники встановили три намети з 

ліжками - для відпочинку прибулих, для волонтерів та для психологів.  Також 

пригощали гарячим чаєм та перекусом на польовій кухні. 

ГУ ДСНС України у Кіровоградській області 

 

*** 

04.08.2022 

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини 

https://ombudsman.gov.ua/news_details/upovnovazhenij-proviv-zustrich-z-

golovoyu-predstavnictva-dityachogo-fondu-oon-yunisef-v-ukrayini 

Уповноважений провів зустріч з Головою Представництва Дитячого 

фонду ООН (ЮНІСЕФ) в Україні 

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро 

Лубінець провів зустріч з Головою Представництва Дитячого фонду ООН 

(ЮНІСЕФ) в Україні Муратом Шахіним. 

Дмитро Лубінець подякував за підтримку, яку ЮНІСЕФ надає нашим 

дітям в умовах російсько-української війни, що триває вже понад 8 років. Ця 

війна торкнулася майже кожної української родини, усіх етнічних і соціальних 

груп. 

Окремо відзначив допомогу Офісу Уповноваженого та його 

працівникам у забезпеченні роботи гарячої лінії, формуванні описів подій 

загибелі та поранень дітей внаслідок бойових дій, а також у здійсненні 

моніторингу додержання прав дітей та сімей, які вимушено 

перемістились через війну. 

Під час зустрічі Уповноважений розповів про реалізацію моніторингу 

додержання прав українських дітей, який наразі здійснюється і планується за 

такими напрямами: додержання прав дітей в громадах, на тимчасово 

окупованих територіях та за кордоном. 

За кожним з цих напрямів Офіс Уповноваженого потребує підтримки 

ЮНІСЕФ. Адже через руйнування закладів освіти, центрів реабілітації, іншої 

цивільної інфраструктури, доступ дітей до соціальних послуг та освіти в 

громадах часто є ускладненим. Тому моніторинг додержання прав дітей у цій 

сфері має бути посилено. 

Через неможливість реалізації своїх повноважень на тимчасово 

окупованих територіях Дмитро Лубінець звернув увагу на важливість 



17 
 

проведення там інформаційної кампанії ЮНІСЕФ, оскільки громадяни 

України повинні бути поінформованими про їхні права. 

Представництво Дитячого фонду ООН також може допомогти у 

налагодженні обміну інформацією з відповідними структурами країн ЄС щодо 

кількості дітей, які перебувають там без супроводу, та інформуванні про 

випадки порушення прав дітей за кордоном. 

Крім того, обговорили питання реформи деінституціалізації дітей в 

Україні, яка в умовах війни набула ще більшої актуальності. Домовилися 

об’єднати зусилля у просуванні необхідності сімейних форм виховання та 

попередження потрапляння дітей у заклади. 

Уповноважений висловив сподівання на подальшу ефективну 

взаємодію з Представництвом Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) в Україні 

задля захисту, оперативного реагування та відновлення порушених прав дітей. 

«Ставлення до дітей – це ставлення до майбутнього. Тому захист їхніх 

прав, особливо в умовах збройної російської агресії, є одним з моїх 

пріоритетів», - наголосив Уповноважений Верховної Ради України з прав 

людини. 

 

*** 

04.08.2022 

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини 

https://ombudsman.gov.ua/news_details/na-hmelnichchini-provedeno-

informacijno-prosvitnicki-zahodi-dlya-vnutrishno-peremishchenih-osib 

На Хмельниччині проведено інформаційно-просвітницькі заходи для 

внутрішньо переміщених осіб 

Регіональний представник Уповноваженого Верховної Ради України 

з прав людини в Хмельницькій області Оксана Кізаєва спільно з 

регіональним координатором взаємодії з громадськістю Уповноваженого 

Ольгою Осередчук та заступником  директора Регіонального центру з 

надання БВПД у Хмельницькій області Ольгою Чорною провели два  

інформаційно-просвітницьких заходи для внутрішньо переміщених осіб 

(ВПО), які проживають в Городоцькій міській територіальній громаді 

Хмельницької області.  

Один захід відбувся в пункті тимчасового проживання внутрішньо 

переміщених осіб, облаштованого в гуртожитку одного з навчальних закладів,  

в якому знайшли прихисток  75 людей, з них 18 – діти, а другий - в Городоцькій 

центральній бібліотеці. 

Під час заходів громадянам були надані роз’яснення з питань, які їх 

турбували, зокрема  щодо порядку оформлення та отримання соціальних 

виплат, отримання гуманітарної та благодійної  допомоги, ліків; щодо 

алгоритму дій з метою отримання компенсації за втрачене майно, порядку 

встановлення фактів, які мають юридичне значення, оформлення спадщини, 
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права власності на житло, яке знаходиться на окупованій території, реалізації 

права на медичну допомогу та інших питань. 

Оксана Кізаєва поінформувала вимушених переселенців про діяльність 

інституції Уповноваженого ВРУ з прав людини, зокрема в сфері дотримання 

прав внутрішньо переміщених осіб, роз’яснила порядок звернення до 

інституції Омбудсмана та прийняла звернення до регіонального 

представництва Уповноваженого, а також надала контактну інформацію 

Секретаріату Уповноваженого ВРУ з прав людини  та регіонального 

представництва в Хмельницькій області.  

Озвучені під час заходу проблемні питання та запити внутрішньо 

переміщених осіб щодо подальшого проживання, харчування, гуманітарної та 

іншої допомоги та шляхи їх вирішення були обговорені з керівником закладу 

та головою громадської організації «Світ у барвах», яка опікується та надає 

допомогу переселенцям, які мешкають в пункті тимчасового проживання. 

 

*** 

04.08.2022 

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини 

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

doderzhannya-prav-vpo-v-umovah-voyennogo-stanu-zareyestrovanih-v-mezhah-

ketrisanivskoyi-teritorialnoyi-gromadi-kirovogradskoyi-oblasti 

Робоча зустріч щодо додержання прав ВПО в умовах воєнного стану, 

зареєстрованих у межах Кетрисанівської територіальної громади 

Кіровоградської області 

Головний спеціаліст Відділу регіонального представництва в 

південних областях Секретаріату Уповноваженого Верховної Ради 

України з прав людини Ольга Григоренко та регіональний координатор 

взаємодії з громадськістю Уповноваженого в Кіровоградській області 

Віктор Жученя провели робочу зустріч з працівниками Кетрисанівської 

сільської ради щодо додержання прав внутрішньо переміщених осіб в умовах 

воєнного стану, зареєстрованих у межах Кетрисанівської територіальної 

громади Кіровоградської області. 

Обговорили додержання конституційних прав і свобод громадян під час 

дії воєнного стану, взаємодію та співпрацю у розв’язанні проблемних питань 

громадян, зокрема внутрішньо переміщених осіб, оскільки Конституція 

України визначає, що найвищою соціальною цінністю є людина, її життя і 

здоров’я, честь і гідність, недоторканість і безпека. 

Під час зустрічі розглянули питання щодо обліку внутрішньо 

переміщених осіб, організації, збору і подання документів для виплати 

одноразової грошової допомоги постраждалим та внутрішньо переміщеним 

особам, які перебувають у складних життєвих обставинах, а також 

забезпечення надання сільською радою комплексної послуги «еМалятко». 
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Віктор Жученя поінформував про напрями діяльності Уповноваженого 

Верховної Ради України з прав людини та ознайомив з порядком звернення 

до Уповноваженого у разі порушення конституційних прав та свобод. 

 

*** 

04.08.2022 

Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих 

територій України 

https://minre.gov.ua/news/iryna-vereshchuk-vlada-zabezpechyt-nalezhni-

umovy-dlya-vpo 

Ірина Верещук: «Влада забезпечить належні умови для ВПО!» 

Опубліковано 04 Серпня 2022 року, о 23:15 

Жодна сім’я, яка змушена переселятись з небезпечних регіонів, не 

залишиться поза увагою влади, запевнила віцепрем’єр Ірина Верещук. 

Сьогодні команда Віцепрем’єр-міністра інспектувала місця 

компактного поселення ВПО на Київщині: побували на Переяславщині, у 

Бориспільському та Броварському районах. Поспілкувались з десятками 

сімей. 

 «Влада намагається забезпечити кожному належні умови та захист. Ми 

тут – щоб переконатись, що взимку будуть усі зігріті. І саме для того 

оголошена обов’язкова евакуація з Донеччини, де не буде тепла, газу, світла 

та води. Всіх, кого треба вивезти –  маломобільні, важкі хворі, старші люди з 

їх домашніми улюбленцями – ми всіх вивеземо, без виключень. Нікого не 

кинемо напризволяще», – запевнила Ірина Верещук.   

Нагадаємо, Ірина Верещук очолила Координаційний штаб по 

евакуації з Донеччини, який за ініціативою Мінреінтеграції був створений 

рішенням Кабміну. 
 

*** 

04.08.2022 

Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих 

територій України 

https://minre.gov.ua/news/ipoteka-pid-3-vpershe-z-pochatku-

povnomasshtabnoyi-viyny-vidbuvsya-vidbir-vpo-na-otrymannya 

Іпотека під 3%: вперше з початку повномасштабної війни відбувся 

відбір ВПО на отримання пільгових кредитів 

Опубліковано 04 Серпня 2022 року, о 16:42 

Сьогодні Державний фонд сприяння молодіжному житловому 

будівництву відібрав 300 переможців на отримання кредиту в рамках проєкту 

«Житлові приміщення для внутрішньо переміщених осіб». 

Всі ці люди отримали можливість придбати житло у кредит до 20 років 

за безпрецедентно низькою ставкою 3%. 
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Проєкт реалізується Мінреінтеграції і Держмолодьжитлом за 

фінансової підтримки Уряду Німеччини. 

Трансляція4 відбору йшла в режимі реального часу на YouTube-каналі. 

Перелік переможців опубліковано за посиланням5. 

Нагадаємо, Верховна Рада 2 грудня 2020 року ратифікувала угоду між 

Урядом України і Урядом Німеччини щодо залучення 25,5 млн євро від 

німецького державного банку розвитку KfW на надання пільгових кредитів 

для придбання житла ВПО. 

Детальна інформація про те, як подати заявку на отримання кредиту, за 

посиланням6. 
 

*** 

04.08.2022 

Державна служба України з надзвичайних ситуацій 

https://dsns.gov.ua/uk/news/ostanni-novini/diti-pereselenci-zavitali-do-

nadzvicainikiv-xmelniccini-za-znannyami-z-pravil-bezpeki-video 

Діти-переселенці завітали до надзвичайників Хмельниччини за 

знаннями з правил безпеки (ВІДЕО) 

Вже традиційними стали візити дітей-переселенців до пожежно-

рятувальних підрозділів Хмельниччини. До прикладу, 4 серпня дітлахи 

завітали на екскурсію до Аварійно-рятувального загону спецпризначення. На 

фасаді їх зустріли рятувальники «озброєні» знаннями з правил безпеки 

життєдіяльності, а також професійною та сучасною технікою та 

спорядженням.  

Надзвичайники, наче справжні досвідчені педагоги, в ігровій та 

доступній формі ознайомили гостей із технікою та своїм захисним одягом, 

розповіли про надзвичайні та небезпечні ситуації, які можуть і, на жаль, 

чатують на нас щохвилини у час війни.  

Не оминули діти своєю увагою й справжню перлину Служби порятунку 

Хмельниччини – чотирилапу Небраску – собаку-рятувальницю, яка вже так 

звикла до спілкування з маленькими відвідувачами. Доброзичлива, ласкава та 

чуйна Небраска стала найдієвішим психологічним розвантаженням для 

дитячих душ, скалічених війною. 

 

*** 

04.08.2022 

Державна служба України з надзвичайних ситуацій 

https://dsns.gov.ua/uk/news/ostanni-novini/ryatuvalniki-vinniccini-dbayut-

pro-bezpeku-vnutrisnyo-peremishhenix-gromadyan 

                                                           
4 Див.:   https://www.youtube.com/watch?v=Os5-UgpLytk 
5 Див.:   https://www.molod-kredit.gov.ua/zhytlovi-prohramy/kredyt-dlia-vpo-kfw/rezultaty-vidboru-peremozhtsiv 
6 Див.:   https://www.molod-kredit.gov.ua/pres-tsentr/novyny/uvaha-zmina-umov-prydbannia-zhytla-za-
prohramoiu-zhytlovi-prymishchennia-dlia-vnutrishno-peremishchenykh-osib 
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Рятувальники Вінниччини дбають про безпеку внутрішньо 

переміщених громадян 

3 серпня для малечі табору відпочинку «Я – Маріуполь. Родина» 

рятувальники влаштували чергове навчання з різноманітними пізнавальними 

локаціями. Дітлахи мали змогу отримати безпосередньо від фахівців ДСНС 

нові знання з безпеки життєдіяльності, поспілкуватись з пожежниками-

рятувальниками і детальніше дізнатися про їхню щоденну роботу. 

Бійці Служби порятунку розповіли про найбільш резонансні пожежі та 

надзвичайні ситуації, продемонстрували оснащення пожежного автомобіля та 

показали його в роботі. Дітям також, нагадали яких правил необхідно 

дотримуватися, щоб не виникало пожеж, як діяти й куди звертатися по 

допомогу у разі, якщо біда все ж таки сталася. Не менш цікавою для учасників 

акції «Запобігти! Врятувати! Допомогти!» виявилась можливість відчути себе 

справжніми вогнеборцями, приміряти бойовий одяг пожежного-рятувальника. 

Фахівці групи піротехнічних робіт пояснили дітлахам, що робити, 

якщо побачили вибухонебезпечні предмети, та показали макети вибухових 

пристроїв, боєприпасів, а також продемонстрували засоби бронезахисту та 

пошуку вибухонебезпечних предметів. Пошуково-рятувальний пес Норіс 

продемонстрував присутнім свої навички, чим викликав у малечі непідробні 

позитивні емоції. 

Водолази ознайомили всіх з основними правилами безпечного 

відпочинку на воді, а також розповіли, як працює спеціальне спорядження для 

занурення під воду та порятунку людей. Також маленькі відпочивальники 

дізналися, як правильно розпізнати людину, яка тоне, та як її врятувати. 

Психологи Головного управління провели для дітвори цікаві та 

пізнавальні ігри, щоб навчити правильно діяти в екстремальних ситуаціях та 

виховати у них культуру особистої безпеки. 

Родзинкою заходу стала пісенна вікторина від солістки естрадно-

духового оркестру ГУ ДСНС України у Вінницькій області Світлани Грось. 

І малеча, і дорослі активно брали участь у конкурсі та із великим задоволенням 

наспівували відомі українські патріотичні хіти. 

Наприкінці заходу рятувальники провели конкурс малюнків на асфальті 

«ДСНС очима дітей». У дітей з’явилась чудова нагода проявити творчі 

здібності і зобразити Службу порятунку такою, якою вона постає у дитячій 

уяві. 

ГУ ДСНС України у Вінницькій області 

 

*** 

05.08.2022 

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини 

https://ombudsman.gov.ua/news_details/robocha-zustrich-u-gu-dms-u-

dnipropetrovskij-oblasti-z-pitan-vidnovlennya-dokumentiv-vnutrishno-

peremishchenih-osib 
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Робоча зустріч у ГУ ДМС у Дніпропетровській області з питань 

відновлення документів внутрішньо переміщених осіб 

За сприяння регіонального представництва Уповноваженого у 

Дніпропетровській області проведено робочу зустріч із представниками 

Головного управління Державної міграційної служби у Дніпропетровській 

області з питань відновлення документів внутрішньо переміщених осіб. 

Так, люди, які вимушено евакуюються на територію 

Дніпропетровської області із районів, де ведуться активні бойові дії, часто 

не мають з собою нічого, навіть документу, який би посвідчував особу. 

Саме з такою проблемою стикнулася та звернулась до регіонального 

представництва Уповноваженого у Дніпропетровській області голова 

громадської організації «Центр соціальної адаптації людей з інвалідністю 

«Океан добра» Ольга Волкова, якою ініційовано створення Центру 

тимчасового розміщення маломобільних людей похилого віку та людей з 

інвалідністю, евакуйованих з гарячих точок. 

Більшість внутрішньо переміщених осіб, які проживають у Центрі, це 

особи з інвалідністю, які самостійно не мають змоги відвідати органи 

міграційної служби та відновити втрачені документи. 

Працівник Офісу Уповноваженого Тетяна Стеблій зауважила, що 

відсутність паспорта позбавляє права таких осіб на отримання довідки 

внутрішньо переміщеної особи та відповідних виплат на проживання, тому 

зазначена проблема потребує вирішення в короткі строки. 

За результатами зустрічі узгодили подальші дії для створення умов щодо 

якнайшвидшого відновлення документів – паспорта громадянина України - 

маломобільним особам задля забезпечення їх конституційних прав. 

 

*** 

05.08.2022 

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини 

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

gorodockoyi-miskoyi-radi-na-hmelnichchini-shchodo-doderzhannya-prav-

vnutrishno-peremishchenih-osib 

Робоча зустріч з головою Городоцької міської ради на Хмельниччині 

щодо додержання прав внутрішньо переміщених осіб 

Регіональний представник Уповноваженого Верховної Ради України 

з прав людини в Хмельницькій області  Оксана Кізаєва та регіональний 

координатор взаємодії з громадськістю Уповноваженого в Хмельницькій 

області Ольга Осередчук провели робочу зустріч з головою Городоцької 

міської ради Неонілою Андрійчук щодо додержання прав внутрішньо 

переміщених осіб, зареєстрованих у межах Городоцької міської 

територіальної громади Хмельницької області. 

Під час зустрічі проведено аналіз та обмін інформацією щодо стану 

забезпечення прав і свобод вимушених переселенців на території громади в 
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умовах воєнного стану та забезпечення їх потреб в зв’язку із вимушеним 

переміщенням. У Городоцькій міській територіальній громаді функціонує     2 

місця компактного проживання ВПО, одне з яких відвідали представники 

регіонального представництва Уповноваженого в Хмельницькій області 
до проведення робочої зустрічі, а тому мали можливість акцентувати увагу 

керівництва громади на тих запитах та проблемних питаннях, які були 

озвучені вимушеними переселенцями. 

Оксана Кізаєва також розповіла про  діяльність інституції 

Уповноваженого ВРУ з прав людини, зокрема в сфері дотримання прав 

внутрішньо  переміщених осіб, про напрями діяльності регіонального 

представництва Уповноваженого в Хмельницькій області щодо 

моніторингу дотримання конституційних прав громадян органами місцевого 

самоврядування Хмельницької області . 

Під час робочої зустрічі також були присутні працівники Регіонального 

центру з надання БВПД у Хмельницькій області, Городоцького бюро 

правової допомоги та представники громадськості, зокрема громадської 

організації «Світ у барвах», які займаються наданням допомоги для 

вимушених переселенців, які мешкають у Городоцькій громаді. 

Учасники зустрічі домовилися щодо подальших заходів, спрямованих на 

додержання прав внутрішньо переміщених осіб в умовах воєнного стану. 

 

*** 

05.08.2022 

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини 

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

vnutrishno-peremishchenih-osib-na-zabezpechennya-zhitlom-u-m-zaporizhzhya 

Моніторинг додержання прав внутрішньо переміщених осіб на 

забезпечення житлом у м. Запоріжжя 

Регіональний представник Уповноваженого Верховної Ради України 

з прав людини у Запорізькій області Катерина Сапа та регіональний 

координатор взаємодії з громадськістю Уповноваженого Сергій 

Бізденежний здійснили повторний моніторинг додержання права 

внутрішньо переміщених осіб на отримання соціального та тимчасового 

житла, відповідно до законодавства протягом 2021 року та І півріччя 2022 

року, Запорізькою міською радою. 

Станом на час проведення моніторингу по районах м. Запоріжжя, в 

Єдинiй iнформацiйнiй базi даних про ВПО перебуває 116 062 особи (особи, 

які отримали статус ВПО у встановленому законодавством порядку). 

Під час повторного моніторингу було відзначено, що із бюджету міста, 

на виконання Програми розвитку та утримання житлово-комунального 

господарства м. Запорiжжя на 2018-2022 роки, було виділено кошти та у 

грудні 2021 року придбано дві однокімнатні квартири, які було надано 

родинам ВПО. 
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Водночас у нормативно-правових актах Запорізької міської ради та на її 

офіційному сайті моніторами встановлено невідповідність таких документів 

чинному законодавству України та потребу в оновленні інформації. 

За результатами моніторингу готується звіт та рекомендації для 

виконавчого комітету Запорізької міської ради. 

 

 

*** 

05.08.2022 

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини 

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

distancijnogo-monitoringu-doderzhannya-prav-ditej-yaki-pid-chas-evakuaciyi-

pribuvali-do-bezpechnih-regioniv-ukrayini-bez-batkiv-abo-zakonnih-

predstavnikiv 

Узагальнені результати дистанційного моніторингу додержання 

прав дітей, які під час евакуації прибували до безпечних регіонів України без 

батьків або законних представників 

 З метою здійснення моніторингу дотримання прав дітей, які у зв’язку 

зі збройною агресією Російської Федерації проти України прибували під час 

евакуації без супроводу батьків або законних представників до безпечних 

регіонів України, до служб у справах дітей 18 регіонів (Волинська, Вінницька, 

Дніпропетровська, Житомирська, Закарпатська, Запорізька, Івано-

Франківська, Київська, Кіровоградська, Львівська, Одеська, Полтавська, 

Рівненська, Тернопільська, Хмельницька, Черкаська, Чернівецька області, м. 

Київ) було направлено запити. 

Моніторинг засвідчив, що з 24 лютого по 30 червня 2022 року до 18 

областей евакуювалося 836 дітей без супроводу батьків або законних 

представників, з яких 26 дітей мають статус сиріт та позбавлених 

батьківського піклування: 

у 684 дітей – батьки залишилися в зоні активних бойових дій або на 

тимчасово окупованій території; 

у  73 дітей – загинули батьки або зв’язок із батьками відсутній, батьки 

перебувають у полоні; 

у 79 дітей – інші причини (перебування батьків або одного з них за 

кордоном, батьки померли або позбавлені батьківських прав напередодні 

повномасштабного вторгнення рф тощо). 

5 дітей прибули із пораненнями – до Львівської (4), Хмельницької (1) 

областей. 

Наразі всі діти перебувають під амбулаторним наглядом лікарів. 

Переважна більшість дітей  близько 43,7% (365 дитини) у віці від 7 до 

13 років; 43,2% (361 дитина) є неповнолітніми у віці від 14 до 17 років; 13,1% 

(110 дітей)  –  у віці від 2 до 6 років.  
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З метою забезпечення прав та інтересів дітей службами у справах дітей 

територіальних громад, куди евакуйовано дітей, першочергово було вжито 

заходів щодо їх влаштування в сім’ї родичів, знайомих – 782 дитини (65,4%). 

З них 447 дітей (53,5%) влаштовано відповідно до наказу служби у справах 

дітей відповідної територіальної громади згідно з пунктом 31 Порядку 

провадження органами опіки та піклування діяльності, пов’язаної із 

захистом прав дитини, затвердженого постановою Кабінету Міністрів 

України від 24.09.2008 № 866 (далі – Порядок). Проте виявлено випадки, де не 

всі з евакуйованих дітей були влаштовані згідно з  пунктом 31 Порядку. 

Із загальної кількості дітей, яких було евакуйовано без супроводу 

батьків або їх законних представників, 40 дітей влаштовано до закладів, 

зокрема до центру соціально-психологічної реабілітації дітей, лікувального 

закладу. 

14 дітей влаштовано до гуртожитків навчальних закладів, сімей осіб, які 

мають нотаріальне доручення від батьків одного з них, патронатної сім’ї. 

Згідно з пунктами 79 та 792 Порядку, якими передбачено особливості 

провадження органами опіки та піклування діяльності, пов’язаної із захистом 

прав дитини під час дії на території України надзвичайного або воєнного 

стану, зокрема надання дитині статусу позбавленої батьківського піклування, 

надано відповідний статус 43 дітям. 

Переважна кількість дітей з числа тих, кому надано статус сироти або 

позбавленої батьківського піклування, влаштовані під опіку родичів, до 

прийомних сімей – 32 дитини (із 43 дітей) або 74,4%: 

 

Стосовно 11 дітей розглядається питання про форму влаштування. 

55 дітей возз’єдналися зі своїми батьками або законними 

представниками та виїхали на безпечну територію України, за кордон або 

повернулися до місця свого проживання. 

За результатами моніторингу встановлено низку недоліків у роботі 

служб у справах дітей територіальних громад щодо надання статусу сироти 

або позбавленої батьківського піклування дитині, яка залишилася без 

піклування батьків. 

Так, виявлено, що 39  дітям не надано відповідного статусу за наявності 

підстав (у разі коли батьки загинули, з батьками відсутній зв’язок, 

перебувають у полоні тощо), що є порушенням вимог статті 5 Закону 

України «Про забезпечення організаційно-правових умов соціального 

захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування» та 

пункту 9 Порядку. 
Також виявлено системні проблеми у питанні застосування пункту 31 

Порядку провадження органами опіки та піклування діяльності, пов’язаної із 

захистом прав дитини, затвердженого постановою Кабінету Міністрів 

України від 24.09.2008 № 866, при розгляді питання про тимчасове 

влаштування дитини в сім’ю родичів, знайомих. 
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Крім того, потребує окремої уваги питання отримання та використання 

коштів держаної допомоги на підопічних дітей у випадку, коли дитина 

евакуювалася, а опікун (піклувальник) перебуває на тимчасово окупованій 

території.  

Із наданої інформації порушення права дітей на належний захист не 

виявлено у 3 регіонах (із 18) Волинська, Черкаська області та м. Київ. 

За результатами моніторингу до територіальних громад 15 регіонів 

надіслано 38 листів-реагувань щодо захисту прав та інтересів дітей, які 

залишились без піклування батьків. 

Станом на 05.08.2022 за результатами реагування Уповноваженого 

отримано відповіді від 13 територіальних громад (Полтавська, Вінницька, 

Чернівецька, Київська, Рівненська, Івано-Франківська області) про вжиті 

заходи та поінформовано: 

 9 дітям надано статус сироти або позбавленої батьківського піклування 

та влаштовано до сімейних форм виховання (опіка, прийомна сім’я); 

 1 дитина, яка перебувала в центрі соціально-психологічної реабілітації 

дітей, влаштована до прийомної сім’ї; 

1 дитина тимчасово влаштована в сім’ю знайомих відповідно до наказу 

служби у справах дітей. 

4 дітей возз’єдналися з батьками. 

Для вжиття заходів з метою усунення виявлених порушень, зокрема 

надання  відповідних роз’яснень місцевим органам виконавчої влади та 

органам місцевого самоврядування Уповноваженим скеровано запит до 

Міністерства соціальної політики України. 

Крім того, з метою забезпечення контролю за додержанням права дітей, 

які прибули/прибудуть до регіону без супроводу батьків або законних 

представників, на особливий захист, що надається державою, зокрема, 

реалізації права на отримання відповідного статусу, сімейне виховання, 

соціальний захист тощо направлено листи до очільників регіонів. 

Контроль за поновленням прав дітей, які евакуювалися в безпечні 

регіони України без батьків або законних представників, триває. 

 
 

Місцеве самоврядування 
 

01.08.2022 

Офіційний портал Києва 

Київська міська рада 

Київська міська державна адміністрація 

https://kyivcity.gov.ua/news/mayzhe_7500_vimushenikh_pereselentsiv_otri

mali_taloni_scho_dayut_pravo_na_dopomogu_vid_stolitsi_v_miskikh_tertsentra

kh/ 
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Майже 7500 вимушених переселенців отримали талони, що дають 

право на допомогу від столиці в міських тер центрах 

У столичних Центрах надання адміністративних послуг                     7480 

внутрішньо переміщених осіб отримали талони, що дають право на 

отримання допомоги від столиці в міських терцентрах. Ідеться про допомогу 

від Гуманітарного штабу Києва, а саме про продуктові набори. Про це 

повідомив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник. 

«Сьогодні ми маємо гуртуватися і допомагати один одному чим можемо. 

Одне із завдань міста – підтримка українців, які змушені були покинути свої 

домівки через бойові дії. З цією метою з резервів Гуманітарного штабу 

Києва виділено майже 1500 тонн продуктів для надання переселенцям», – 

розповів Микола Поворозник. 

Він також додав, що за п’ять днів продуктові набори отримали близько 

2420 внутрішньо переміщених осіб. 

Нагадуємо, що всього 100 тисяч наборів продуктів довготривалого 

зберігання підготував Гуманітарний штаб Києва для внутрішньо 

переміщених осіб7. У разі збільшення зареєстрованих вимушених 

переселенців у столиці місто в найкоротший термін готове підготувати 

додаткові набори в необхідній кількості. 

В 11 міських ЦНАПах працюють 110 фахівців, які оформлюють талони 

на отримання продуктових наборів. Механізм отримання допомоги 

оптимально спрощено і саму процедуру організовано максимально зручно для 

людей. 

Внутрішньо переміщеним особам потрібно з паспортом та довідкою 

про взяття на облік як ВПО, довідкою про присвоєння реєстраційного 

номера облікової карти платника податків прийти до одного з міських ЦНАПів 

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

терцентрах. Для цього у ЦНАПі на рецепції необхідно отримати номер 

електронної черги і відповідно до нього вже отримати талон на отримання 

допомоги. 

Аби не стояти у черзі, записатися на прийом у ЦНАП можна через 

міський застосунок «Київ Цифровий»8, або через Портал надання 

адміністративних послуг9 і приїхати вже на визначений час. Після 

отримання талону, протягом 45 днів, внутрішньо переміщені особи можуть 

забрати свій продуктовий набір у будь-якому з 33-х місць видачі. Перелік усіх 

адрес вказано на зворотному боці самого талона. 

 

*** 

                                                           
7 Див.:   
https://kyivcity.gov.ua/news/News_100_tisyach_produktovikh_naboriv_pidgotovleno_v_stolitsi_dlya_vnutrishno_
peremischenikh_osib/ 
8 Див.:  https://kyiv.digital/start.  
9 Див.:   https://kyivcnap.gov.ua/ 
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01.08.2022 

ВОЛИНСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

https://voladm.gov.ua/new/odyag-ta-zasobi-gigiyeni-vnutrishni-

pereselenci-yaki-prozhivayut-v-oblasti-otrimali-gumanitarnu-dopomogu/ 

Одяг та засоби гігієни: внутрішні переселенці, які проживають в 

області отримали гуманітарну допомогу 

Днями для громадян, які знайшли прихисток на Волині спрямували 

одяг та засоби гігієни. А саме, вантажі отримали внутрішні переселенці у 

Голобській, Ратнівській, Смідинській та Торчинській громадах. 

Слід зазначити, що необхідні речі збирали на одному з складів при 

Волинській ОВА та відповідно до потреб, з якими зверталися внутрішньо 

переміщені особи. 

Сильні, бо разом! 

 

*** 

01.08.2022 

Дніпропетровська обласна державна адміністрація 

https://adm.dp.gov.ua/news/u-pavlogradskomu-rajoni-prijnyali-ponad-

175-tis-pereselenciv 

У Павлоградському районі прийняли понад 17,5 тис переселенців 

У Павлоградському районі працюють магазини, лікарні, підприємства. 

У громадах прийняли понад 17,5 тис переселенців. Їм допомагають знайти 

роботу та житло. Про це розповіли під час брифінгу у Дніпропетровській 

обласній військовій адміністрації. 

«У Павлоградському районі усе спокійно. Наші рубежі захищені. 

Громади живуть насиченим та майже мирним життям – наскільки це можливо 

під час війни. Кожен на своєму місці продовжує виконувати рутинну, але 

вкрай важливу роботу», – сказав голова Павлоградської РВА Сергій 

Рублевський. 

В районі вже зареєстрували понад 17,5 тис переселенців. Серед них 

майже 4 тис дітей. 

«Люди продовжують прибувати. Насамперед, з Донеччини та 

Луганщини. Для громад це значний виклик, але ми допомагаємо 

переселенцям інтегруватися у життя району. Зокрема, знайти житло та 

працевлаштуватися. Дуже підтримують міжнародні організації. Продовжують 

волонтерити й місцеві мешканці», – розповів голова Павлоградської РВА.  

Із 1 вересня у школах розпочнуть навчальний рік. Сергій Рублевський 

закликав переселенців не зволікати та записувати дітей до закладів освіти. 

Навіть якщо документи втрачені. Потрібно звернутися до найближчої школи 

– там підкажуть, як діяти. 

У районі працюють підприємства, лікарні, аптеки та магазини. Аграрії 

продовжують збирати врожай. 
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*** 

01.08.2022 

Івано-Франківська обласна державна адміністрація 

https://www.if.gov.ua/news/v-uhrynivskii-hromadi-hotuiut-

prymishchennia-dlia-dovhotryvaloho-perebuvannia-pereselentsiv 

В Угринівській громаді готують приміщення для довготривалого 

перебування переселенців 

Управління інформаційної діяльності та комунікацій з 

громадськістю ОДА, опубліковано 01 серпня 2022 року о 09:20 

Голова обласної військової адміністрації Світлана Онищук побувала 

в Угринівській територіальній громаді, щоб оглянути будівлю, яку громада 

ухвалила передати під довготривале проживання для внутрішньо 

переміщених людей. 

«Ми знайшли вже інвесторів, які зацікавлені вкладати свої кошти у 

такого роду будівлі, – написала Світлана Онищук на своїй сторінці у Facebook. 

– Сподіваємося, що незабаром тут розпочнуться активні будівельні роботи». 

Зазначимо, що Угринівська територіальна громада одна з перших в 

області прийняла на себе виклик гостинного поселення внутрішньо 

переміщених людей. Саме тут був створений заклад, який цілодобово 

приймав внутрішньо переміщених осіб для транзитного перебування. Надалі 

люди вирушали в інші місця для довготривалого проживання. 

За час повномасштабної війни Угринівська громада відправила майже 

два десятка автомобілів на фронт. Понад три сотні жителів громади зараз гідно 

дають відсіч окупанту на фронті. 

 

*** 

01.08.2022 

ЛУГАНСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

ОБЛАСНА ВІЙСЬКОВО-ЦИВІЛЬНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

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

pochali_vidpravlyati_gumanitarnu_dopomogu 

Переселенцям із Гірської громади розпочали відправляти 

гуманітарну допомогу поштою 

Гуманітарним штабом при Гірській міській військово-цивільній 

адміністрації, розташованим у Богданівці Дніпропетровської області, 

протягом минулого тижня надано гуманітарну допомогу близько 200 

внутрішньо переміщеним особам, які мешкають безпосередньо у цьому та 

прилеглих населених пунктах. 

Крім того, вже розпочато відправлення гуманітарних наборів через 

«Укрпошту». 

Допомогу  відправляють у найвіддаленіші куточки нашої країни. 

Нагадаємо, гуманітарний штаб Гірської міської ВЦА у селі Богданівка 

працює з 9:00 до 13:00 з понеділка по п’ятницю. 
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Там всі бажаючі можуть записатися до Реєстру вимушено переміщених 

осіб та отримати консультацію з питань, що належать до компетенції ВЦА. 

Крім того, з понеділка по п'ятницю з 9:00 до 15:00 продовжують 

працювати номери «гарячої лінії» ВЦА: 

+38 (063) 350 62 54 – для реєстрації вимушено переміщених осіб 

Гірської міської територіальної громади; 

+38 (067) 077 2468 – для реєстрації пошкоджених, зруйнованих об'єктів 

житлового фонду та об'єктів комунальної власності; 

+38 (097) 694 40 96, +38 (099) 952 86 91 – для отримання правової 

допомоги та юридичних консультацій; 

+38 (096) 053 98 04 – для консультацій із загальних питань (також для 

реєстрації ВПО). 

 

*** 

01.08.2022 

Львівська обласна військова адміністрація 

https://loda.gov.ua/news/36073 

На Львівщині офіційно зареєструвалися уже 245 тисяч переселенців: 

яку допомогу надають для ВПО 

Департамент соціального захисту населення 

Станом на…1 серпня, у Львівській області офіційно зареєструвалися 245 

тисяч внутрішньо переміщених осіб. З-поміж них майже 75 тисяч – це діти. 

Реєстрація ВПО дає змогу людині отримати соціальні виплати від 

держави та міжнародних організацій (в середньому від 2-х до 3-х тисяч 

гривень), компенсацію за зруйноване житло, працевлаштування тощо. 

Основні категорії переселенців, які знайшли прихисток на Львівщині: 

більше ніж 118 тисяч осіб працездатного віку; 

майже 9 тисяч потребують працевлаштування; 

близько 8 тисяч осіб мають інвалідність; 

близько 31 тисячі пенсіонерів 

210 багатодітних сімей; 

30 батьків-одинаків. 

Отож, зареєструватись можна в Єдиній інформаційній базі даних. Від 

початку великої війни процедура реєстрації не змінилась. Спершу людина має 

звернутися до органу соціального захисту населення територіальної громади, 

у якій тимчасово проживає. 

Також можна звернутись до ЦНАПу з документом, що посвідчує особу. 

Якщо в цих документах відсутнє місце реєстрації, то варто подати інші 

документи, які підтверджують факт проживання на відповідній території на 

момент бойових дій чи окупації. 

Окрім цього, зареєструватися внутрішньо переміщеним особам можна 

через Дію. 
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Статус ВПО дозволяє отримати виплату від держави – для себе і своїх 

дітей. Українці можуть отримувати щомісяця 2 000 грн на себе та 3 000 грн на 

кожну дитину. Гроші можна отримати на картку «єПідтримка» або будь яку 

іншу картку та витратити на будь-що. 

Як отримати статус та допомогу для ВПО в Дії: 

1.Оновіть застосунок та в розділі Послуги виберіть Отримати статус 

ВПО. 

2.Вкажіть своє поточне місцеперебування та підтвердьте геолокацію 

(вона потрібна один раз, щоб скористатися послугою). 

3.Якщо у вас є діти, можете отримати статус переселенця і для них – 

свідоцтва про народження підтягнуться в Дію або ж ви можете ввести їх 

вручну. 

4.Далі, щоб отримувати фінансову допомогу, виберіть картку 

«єПідтримка» або введіть реквізити іншої банківської картки. 

5.Вкажіть, яка допомога вам необхідна (потреби в медичному 

обслуговуванні, освіті або ж гуманітарці) та залиште контактні дані. 

Цю інформацію отримає Мінсоцполітики та опрацює її. Довідка ВПО 

з'явиться з вашими цифровими документами в Дії, очікуйте виплати на картку. 

 

*** 

01.08.2022 

Львівська обласна військова адміністрація 

https://loda.gov.ua/news/36136 

Як Соціальний центр матері та дитини у Дрогобичі допомагає 

сім’ям переселенців: історії жінок з дітьми 

Департамент соціального захисту населення 

Соціальний центр матері і дитини, що в Дрогобичі, надає безкоштовне 

тимчасове проживання сім'ям, які опинились в складній життєвій ситуації 

внаслідок воєнних дій. 

Багато із жінок, які знайшли прихисток в Центрі, втратили житло, а 

також перебувають у стані психологічної нестабільності, вони переживають 

стрес, біль, невідомість, страх. 

Як розповіли у департаменті соціального захисту населення 

Львівської ОВА спеціалісти Соціального центру матері і дитини проводять  

професійні консультації, заняття, тренінги, індивідуальні бесіди з сім'ями 

ВПО. 

Аби мати змогу допомагати жінкам в скрутному становищі, працівники 

центру пройшли професійне навчання, а саме тренінги «Ефективність 

протидії домашньому насильству щодо ВПО в тимчасових прихистках та 

притулках Львівщини», «Основи психологічної допомоги після пережитих 

травматичних подій», а також закінчили курс «Психологічне консультування 

з метафоричними асоціативними картами в умовах воєнного стану».   
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Працівники Центру мали змогу зустрітися з психологинею благодійного 

фонду «Рокада» та кар'єрними радницями хабу «ВОНА», де ознайомились з 

техніками стабілізації емоційного стану та пошуку ресурсів. Розглянули 

інноваційні сфери дистанційної роботи, можливості локального Львівського 

хабу «ВОНА» в підтримці жінок, які постраждали від домашнього насильства 

та тих, хто опинився у складних життєвих обставинах в опануванні 

затребуваних на ринку праці професіях із достойною оплатою. 

«Спеціалісти провели групові бесіди та підтримуючі зустрічі, надали 

підтримку, що полягала у навчанні корисних навичок, здійснили заходи для 

адаптації та реабілітації, що сприяло стабілізації психологічного стану. На 

початку роботи з сім'ями, що переїхали з окупованих територій або 

втратили житло, провели спостереження та обговорили їх проблеми. Під 

час індивідуальної роботи з жінками фахівці важливе місце надають саме 

кризовому консультуванню та опрацюванню травматичного досвіду, 

оцінюють успіхи та влаштовують тренінгові заняття»,-  зазначають у 

департаменті соцзахисту ЛОВА.  

Робота з дітьми ВПО полягає у виявленні та подоланні 

психотравматичного стресового розладу. Зокрема спеціалісти послуговуються 

програмою «Діти та війна». 
«Історія кожної з жінок та сімей варта окремої публікації. Фахівці 

допомагають жінкам нормалізувати емоційний стан, попіклуватися про себе, 

повернутися в позитивні емоції та утвердити віру в перемогу», - розповідають  

у Соціальному центрі матері і дитини… 

Жінки та діти на період перебування в Центрі забезпечені всім 

необхідним: дитяче та доросле харчування, одяг та взуття, побутова хімія,  

медичні засоби, візки, іграшки, підгузники та інше. 

Сім'ї ВПО мають змогу отримати це все завдяки допомозі благодійних 

організацій з якими співпрацює Центр, як на період війни, так і впродовж 

декількох і більше років, а саме: Благодійна організація Благодійний фонд 

«Разом робимо добро Україна», Львівська обласна організація Товариства 

Червоного Хреста України , Італійська асоціація «Share ODV», Фонд 

«THE ART OF COFFEE UKRAINIAN HUMANITARIAN FUND COMPANY 

LIMITED», Благодійний фонд Миколи Петренка , Міжнародна 

громадська організація Carein Action «Турбота в дії», Мобільна бригада 

Благодійної організації UNICEF ,  ГО «Турбота в дії»; Фундація 

Святого Антонія, Tomasz Zalwerta.  

Станом на сьогодні в закладі зайняті всі місця. Проте ситуація може 

змінитися в будь-який момент. 

«Якщо вас цікавить поселення, ви можете звернутися в Львівську 

обласну військову адміністрацію, Львівську обласну соціальну службу або в 

Департамент соціального захисту населення Львівської ОВА», - 

інформують у департаменті. 

Довідково: 
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Соціальний центр матері та дитини у Львівській області є закладом 

для тимчасового проживання жінок на сьомому - дев’ятому місяцях вагітності 

та матерів із дітьми віком від народження до 18 місяців, які перебувають у 

складних життєвих обставинах, що перешкоджають виконанню 

материнського обов’язку та внутрішньо переміщені особи.  

Метою діяльності центру є проведення соціальної роботи, спрямованої 

на профілактику соціального сирітства (покинуті батьками діти), з особами, 

які перебувають у складних життєвих обставинах. 

Основним завданням центру є надання особам, які перебувають у 

складних життєвих обставинах та ВПО, соціальних послуг з надання 

притулку, соціальної інтеграції та реінтеграції. 

 

*** 

01.08.2022 

Львівська обласна військова адміністрація 

https://loda.gov.ua/news/36041 

Понад 200 людей прибули до Львова евакуаційними потягами: 

головне за добу 

Пресслужба ОДА 

…інформує у ранковому зведенні за добу начальник Львівської ОВА 

Максим Козицький. 

Окрім того: 

Двома евакуаційними потягами у Львів з епіцентрів бойових дій 

прибули ще 209 людей 

До Перемишля зі Львівщини вирушили 818 осіб 

Через пункти пропуску у Львівській області з України виїхали                  20 

тисяч 579 людей. Повернулися – 23 тисячі 799 громадян нашої держави… 

 

*** 

01.08.2022 

Львівська обласна військова адміністрація 

https://loda.gov.ua/news/36060 

ЛОВА подбала про перевезення 157 тисяч переселенців по області та 

за кордон 

Пресслужба ОДА 

Від початку повномасштабної війни управління транспорту та зв’язку 

Львівської ОВА подбало про перевезення 157 тисяч вимушено переміщених 

людей по області та за кордон. 

Як повідомив начальник Львівської ОВА Максим Козицький, 

вимушених переселенців доправляли у центр допомоги ВПО та до місць 

прихистку, до піших переходів та міст за кордоном. 
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Загалом для перевезення залучили 2 тисячі 354 одиниць транспортних 

засобів. Піковим періодом був початок повномасштабної війни, коли щодоби 

на Львівщину потягами прибували орієнтовно 60 тисяч людей. Тоді 

транспорт переважно залучали для перевезення у центр допомоги ВПО та до 

місць тимчасового проживання. Також возили людей до кордону та у 

прикордонні міста Польщі. Згодом зменшилась кількість людей, які прибували 

евакуаційними потягами. Тож найбільше автобуси використовували для 

перевезення дітей на лікування за кордон чи до пунктів пропуску, де на них 

очікував транспорт. 

У липні управління транспорту та зв’язку відгукнулось на запит 

«Пласту» та забезпечує перевезення пластунів до місць таборування за 

кордоном. 

«Дякую усім за ініціативність. Змінюються проблеми та виклики, але 

незмінна наша єдність у їхньому подоланні. Переможемо. Все буде Україна!», 

- зазначив Максим Козицький. 

 

*** 

01.08.2022 

Львівська обласна військова адміністрація 

https://loda.gov.ua/news/36066 

«Будуємо Україну Разом»: як волонтери Червоноградщини 

облаштовуватимуть житло для ВПО 

Пресслужба ОДА 

У місті Соснівці, що на Червоноградщині, стартував табір БУР – 

«Будуємо Україну Разом». Першочергова місія табору – облаштувати 

комфортне житло для людей, яких війна змусила залишити рідний дім. 

Відтак волонтери ремонтуватимуть житлові кімнати для переселенців у 

соснівському прихистку. Триватиме табір до 19 серпня. 

Місто Соснівка належить до Червоноградської територіальної громади. 

Від початку повномасштабного вторгнення росії на територію України 

Червоноградська громада прихистила понад 10 тисяч внутрішньо 

переміщених осіб, у Соснівці ж знайшли прихисток понад півтори тисячі 

тимчасових гостей. 

Як зазначають волонтери табору навіть тимчасовий дім має бути 

затишним. І кожний такий вклад в проєкт табору є надзвичайно важливим, і 

буде ще роками дарувати комусь посмішку. 

Довідково:  табір БУР в місті Соснівка реалізується командою Фонд 

розвитку Червоноградської громади за підтримки Будуємо Україну Разом - 

БУР та Українська освітня платформа Ukrainian Education Platform. 

 

*** 

01.08.2022 



35 
 

Львівська обласна військова адміністрація 

https://loda.gov.ua/news/36084 

На Стрийщині 175 внутрішньо переміщених осіб поселять у 

відремонтоване житло 

Пресслужба ОДА 

На Стрийщині посилили контроль за темпами облаштування додаткових 

місць для проживання вимушених переселенців. Станом на зараз в районі 

проживають понад 34 тисячі ВПО. 

Керівництво Стрийської РВА з виїзною перевіркою завітали у        ДНЗ 

«Вище професійне училище № 8, м. Стрия». В його гуртожитку облаштовують 

додаткові місця для тимчасового проживання ВПО. 

В гуртожитку училища тривають внутрішньооздоблювальні роботи у 

приміщеннях 4-го та 5-го поверхів, заміна інженерних мереж, віконних блоків, 

дверей та покрівлі. 

У відремонтованих кімнатах планують поселити 175 внутрішньо 

переміщених осіб - це ті люди, які через війну вимушено покинули свої 

домівки. 

 

*** 

01.08.2022 

Полтавська обласна військова адміністрація 

https://www.adm-pl.gov.ua/news/vicepremier-ministr-irina-vereshchuk-

vidvidala-poltavshchinu-ta-zustrilasya-z-pereselencyami-v- 

ВІЦЕПРЕМ'ЄР-МІНІСТР ІРИНА ВЕРЕЩУК ВІДВІДАЛА 

ПОЛТАВЩИНУ ТА ЗУСТРІЛАСЯ З ПЕРЕСЕЛЕНЦЯМИ В МІСЦЯХ ЇХ 

ПРОЖИВАННЯ 

Віцепрем'єр-міністр Ірина Верещук відвідала Полтавщину та 

зустрілася з переселенцями в місцях їх проживання 

Із робочим візитом Полтавщину відвідала віцепрем'єр-міністр – 

міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина 

Верещук. Це вже її другий візит на Полтавщину від часу повномасштабної 

війни. У межах поїздки Ірина Верещук відвідала Градизьк, Кременчук, Горіші 

Плавні, Полтаву. 

Зокрема, ознайомилася з організацією взаємодії з внутрішньо 

переміщеними особами на місцях, наданням їм гуманітарної допомоги, також 

відвідала переселенців, оглянула місця їхнього поживання та укриття, 

обговорила проблемні питання.  

У Градизьку, Горішніх Плавнях та Полтаві Ірина Верещук  зустрілася з 

багатодітними сім’ями й передала гуманітарну допомогу від уряду Польщі, 

Червоного Хреста та ЮНІСЕФ. 

«Вкотре пересвідчуюся, що все залежить від людей. Якщо керівництво 

області, громад, місцевих адміністрацій розуміє потреби людей, то все 

виходить. Сьогодні я поспілкувалася з переселенцями, які дякували, що про 
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них дбають, як про власні родини, – сказала Ірина Верещук. – Внутрішньо 

переміщені особи – це люди, які приїхали із зони бойових дій і не можуть 

розраховувати на тепло своїх домівок.  Сьогодні заклади, які ми відвідали, 

стали для них домом, а колективи, які в них працювали з іншою метою, тепер 

опікуються переселенцями 24/7. Для мене особисто важливо чути від 

переселенців слова людської вдячності, як барометр опіки про них. Власне, це 

ті емоції, які я сподіваюся отримати під час поїздок, і завжди отримую на 

Полтавщині. Всі питання, які є, ми завжди вирішуємо із керівництвом 

області». 

За словами Ірини Верещук, Полтавщина номер один по взаємодії із 

переселенцям, а в області їх майже 200 тис. осіб. 

Окремо віцепрем’єрка попросила переселенців, які мають рідних та 

близьких на Донеччині, звертатися до них, щоб вони негайно евакуювалися, 

адже, вони у небезпеці не лише через бойові дії, а й тому що зима буде дуже 

важкою і можуть бути проблеми з опаленням. 

За словами начальника Полтавської обласної військової адміністрації 

Дмитра Луніна, Полтавщина із перших днів війни стала надійним тилом для 

сусідніх областей і прийшла на допомогу людям, у яких лихо забрало домівки. 

«Полтавщина – важлива область у системі оборони України. Ми 

прифронтовий гуманітарний хаб. Наразі в області проживає 195 тис. 

переселенців. Ми можемо прийняти ще 10 тис. ВПО. Відпрацьовуємо питання 

про місця розміщення, забезпечення ліжками, матрацами для розгортання 

додаткових місць. Це також обговорили з Іриною Верещук. – сказав Дмитро 

Лунін, – дякуємо віцепремʼєрці – міністерці з питань ТОТ Ірині Верещук, 

що сьогодні приїхала підтримати наших людей. Людей, які 24/7 працюють на 

перемогу». 

 

*** 

01.08.2022 

Полтавська обласна військова адміністрація 

https://www.adm-pl.gov.ua/news/formuiemo-merezhu-dlya-vnutrishno-

pereselenih-osib-shchob-i-nadali-zabezpechuvati-yih-usim-neob 

«ФОРМУЄМО МЕРЕЖУ ДЛЯ ВНУТРІШНЬО ПЕРЕСЕЛЕНИХ 

ОСІБ, ЩОБ І НАДАЛІ ЗАБЕЗПЕЧУВАТИ ЇХ УСІМ НЕОБХІДНИМ», – 

ДМИТРО ЛУНІН 

«Формуємо мережу для внутрішньо переселених осіб, щоб і надалі 

забезпечувати їх усім необхідним», – Дмитро Лунін 

1 серпня під керівництвом віцепрем'єраміністра – міністра з питань 

реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірини Верещук у 

Полтавській ОВА відбулася нарада щодо обговорення проблемних питань 

внутрішно-переміщених осіб. Окрім керівництва області, у ній також взяли 

участь народні депутати України Олексій Устенко, Андрій Боблях, 
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Марина Бардіна, голови РВА, ТГ та представники кількох міжнародних 

організацій. 

За словами Ірини Верещук, вона відвідувала Полтавщину декілька 

місяців тому й може впевнено констатувати: у сфері взаємодії з ВПО в області 

зроблено дуже багато. 

«Те, що сьогодні ми як представники влади збираємося з кластерами 

людей, які самоорганізувалися й утворили відповідні групи за напрямами 

співпраці, це вагомий крок уперед. Серед наших пріоритетів на найближчу 

перспективу – підготовка до опалювального сезону. Для всіх організацій, які 

займаються допомогою щодо опалення (закупівлею конвекторів, обігрівачів, 

радіаторів) це теж має бути пріоритетом. Наше завдання – організувати роботу 

так, щоб люди були в теплі», – зауважила Ірина Верещук.  

Окрім того, за її словами, важливим моментом є ремонт приміщень для 

ВПО, заміна вікон на енергозберігаючі, що дозволить економити опалення. 

Серед іншого, є запити на побутову техніку, зимовий одяг від центрів ВПО.  

Окрему увагу акцентували на рішенні уряду щодо евакуації жителів 

Донецької області, оскільки в регіоні не буде газового постачання й належного 

проведеного опалювального сезону відповідно.  

«Це – виклик для нас. Ми маємо зробити все, щоб 200 тис. людей, із них 

50 тис. дітей, які приїдуть на підконтрольні Україною території, були в безпеці 

й теплі. Цей процес повністю контролюватиметься урядом й 

здійснюватиметься централізовано через ОВА. Вони будуть формувати 

потребу для нових ВПО, щоб люди їхали уже в готові приміщення. 

Міжнародні організації в цьому процесі будуть обирати певний напрям 

роботи: хтось відповідатиме за одяг, хтось – за харчі, ліжка. Далі цей алгоритм 

відпрацьовуватимуть із громадами», – заважила Ірина Верещук.   

Начальник Полтавської обласної військової адміністрації Дмитро 

Лунін повідомив, що в області нині зареєстровано близько 200 тисяч 

переселенців. 
«Очевидно, що кількість ВПО на Полтавщині збільшуватиметься, тому 

зараз ми формуємо мережу для внутрішньо переселених осіб, щоб і надалі 

забезпечувати їх усім необхідним. Окрім того, готуємося прийняти 

евакуйованих людей із Донецької області, бо там через знищену 

інфраструктуру неможливо в цьому році буде провести опалювальний сезон. І 

наша задача забезпечити їх житлом, теплом і усім необхідним для 

комфортного проживання», – зауважив Дмитро Лунін. 

 

*** 

01.08.2022 

Полтавська обласна військова адміністрація 

https://www.adm-pl.gov.ua/news/irina-vereshchuk-zustrilasya-z-

bagatoditnimi-rodinami-yaki-pereyihali-na-poltavshchinu-z-inshih 
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ІРИНА ВЕРЕЩУК ЗУСТРІЛАСЯ З БАГАТОДІТНИМИ 

РОДИНАМИ, ЯКІ ПЕРЕЇХАЛИ НА ПОЛТАВЩИНУ З ІНШИХ 

ОБЛАСТЕЙ 

Ірина Верещук зустрілася з багатодітними родинами, які переїхали на 

Полтавщину з інших областей 

 У другий день візиту на Полтавщину віцепрем'єр-міністр – міністр із 

питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук 

зустрілася з багатодітними родинами, які переїхали з інших областей. 

Начальник Полтавської ОВА Дмитро Лунін зауважив, що в більшості 

громад, де зараз живуть преселенці, дбають про великі сімʼї ВПО. 

«Допомагають усім і місцева влада, і жителі. Одяг, їжа, дитячі суміші й 

навіть невелика побутова техніка для власного мінібізнесу, – розповів Дмитро 

Лунін. – Бачимо, що люди адаптуються до нових умов. Звісно, є також й 

індивідуальні проблеми, вирішення яких ми взяли в роботу». 

Разом із Іриною Верещук також завітали до Полтавського обласного 

театру імені Гоголя, де якраз на майстер-класі зі співу займалися дітки-

переселенці. Нагадаємо, що безкоштовні майстер-класи та розвиваючі заняття 

проходять в багатьох громадах Полтавщини. 

 

*** 

01.08.2022 

Рівненська обласна державна адміністрація 

https://www.rv.gov.ua/news/osvitiany-rozpovily-iak-na-rivnenshchyni-

vlashtuvaty-ditei-preselentsiv-do-shkoly 

Освітяни розповіли як на Рівненщині влаштувати дітей-преселенців 

до школи 

опубліковано 01 серпня 2022 року о 13:45 

З нового навчального року діти можуть як продовжити навчання у своїх 

школах, якщо ті працюють, так і навчатися в закладах освіти за тимчасовим 

місцем перебування. 

Як влаштувати дитину до школи, якщо є зміна за місцем проживання 

пояснили в департаменті освіти і науки Рівненської ОДА. 

Для цього мати, батько, опікун чи інший законний представник дитини 

має подати до закладу освіти, який обслуговує територію нового місця 

проживання дитини, заяву (особисто, електронною поштою, факсом або 

іншим зручним способом для заявника). 

До заяви треба додати: 

копію та оригінал свідоцтва про народження дитини або документ, що 

посвідчує її особу (за наявності); 

оригінал або копію медичної довідки за формою № 086-1/о. 

Якщо в дитини-переселенця немає свідоцтва про народження або 

іншого документа, що посвідчує її особу, вона зараховується без такого 

документа. 
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За можливості подається один із нижче перерахованих документів: 

довідка про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи; 

довідка про звернення за захистом в Україні; 

посвідчення біженця; 

посвідчення особи, яка потребує додаткового захисту або якій надано 

тимчасовий захист. 

 

*** 

01.08.2022 

Рівненська обласна державна адміністрація 

https://www.rv.gov.ua/news/zhyteli-rivnenshchyny-iaki-bezkoshtovno-

pryimaiut-pereselentsiv-otrymuiut-kompensatsiiu 

Жителі Рівненщини, які безкоштовно приймають переселенців, 

отримують компенсацію 

опубліковано 01 серпня 2022 року о 12:51 

Нагадаємо, соціальна програма «Прихисток» діє з ініціативи Уряду. 

Жителі України, які надають безоплатно житло, отримають компенсацію від 

держави. 

Так, на Рівненщині 2331 власники житла готові безкоштовно надати 

місця вимушеним переселенцям. 

Усі, хто прихистив переселенців на час війни, мають можливість 

отримати компенсацію витрат на оплату житлово-комунальних послуг. Сума 

відшкодування становить 14,77 грн за одну людину на добу (в місяць це 

орієнтовно 450 гривень за людину). Точна сума буде залежати від кількості 

прийнятих переселенців та кількості днів, які вони провели 

Що для цього потрібно: 

1. Інформація про житло, де готові безоплатно розміщувати внутрішньо 

переміщених осіб, має бути внесена на вебресурс «Прихисток». Це можна 

зробити самостійно або надати дані у виконавчий комітет сільської, селищної 

чи міської ради. Це перший крок, який потрібно зробити. 

На основі цієї інформації формується реєстр безоплатного житла для 

переселенців. 

2. Коли в приміщенні поселилися ВПО, власник житла має подати заяву 

в територіальну громаду. Це треба зробити не пізніше одного дня з часу 

розміщення там переселенців. 

3. Заяву потрібно подавати щомісяця (не пізніше 5 числа), вказуючи 

кількість людей та днів їхнього проживання. 

 На сайті https://prykhystok.gov.ua/ можна отримати інформацію 

бажаючим надати прихисток та тим, хто шукає житло. 

 

*** 

01.08.2022 
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Донецький обласний центр зайнятості 

https://don.dcz.gov.ua/novyna/pereselencyam-z-mariupolya-aktyvno-

dopomagayut-pracevlashtuvatysya 

Переселенцям з Маріуполя активно допомагають 

працевлаштуватися 

Тисячі маріупольців за час війни знайшли прихисток у Запоріжжі, 

Івано-Франківську, Вінниці, Одесі, Дніпрі, Києві та інших містах України. 

Більша частина цих людей залишиться в місцях нового перебування на 

невизначений час. Всі вони потребують допомоги у вирішенні питань 

зайнятості та адаптації до нового ринку праці. 

Прагнення підтримати та допомогти у працевлаштуванні маріупольцям 

сприяло утворенню міцних партнерських відносин між Маріупольським 

міським центром зайнятості та центрами «ЯМаріуполь», яких в Україні 

вже відкрито 10. Їх мережа буде розширюватися. В планах відкриття ще 

чотирьох подібних центри. Майже 100 тисяч маріупольців отримують 

важливу допомогу з питань соціального захисту, юридичних консультацій, 

гуманітарної складової, медичної та психологічної підтримки тощо. 

Площадки «ЯМаріуполь» здійснюють збір інформації щодо потреб 

маріупольців, формують бази шукачів роботи та їх запити на послуги. Для 

успішного виконання завдань у напрямку пошуку підходящої роботи активно 

долучились фахівці Маріупольського міського центру зайнятості, що 

володіють навиками ефективного рекрутинга. 

Працевлаштування в іншій місцевості – це суворий іспит для шукача 

роботи, який виявляється під силу далеко не кожному, хто надав запит про 

бажання працевлаштуватися. За підходами кейс-менеджменту фахівці 

Маріупольського центру зайнятості вирішують індивідуальні проблеми 

шукачів роботи шляхом встановлення безпосередньої взаємодії між кар’єрним 

радником і клієнтом. 

Працюючи за цим кейсом, фахівці аналізують потреби та наявні 

зовнішні і внутрішні ресурси, особисті обставини та бар’єри на шляху до 

працевлаштування, бачення ситуації та очікування шукача роботи. Супровід 

клієнта – це модель, де один етап послідовно змінює інший з метою подальшої 

розробки індивідуального плану, де суттю стає успішне працевлаштування. 

Отримання інформації про потреби маріупольців на площадках 

«ЯМаріуполь» дозволяє фахівцям центру зайнятості встановити зв'язок з 

тисячами шукачів роботи та спільно, використовуючи SWOT-аналіз, 

визначити сильні та слабкі сторони, можливості та ризики, що можуть 

виникнути в процесі працевлаштування. 

Слід також наголосити, що у воєнний час важливим стає стабілізація 

економіки та збереження діяльності релокованого бізнесу. Співпраця центрів 

«ЯМаріуполь» та Маріупольського міського центру зайнятості дозволяє 

створювати кадровий резерв шукачів роботи в різних містах країни, що 

полегшує підбір персоналу релокованому бізнесу. Також це надає можливості 

інформування роботодавців про діючі програми підтримки бізнесу. 
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Отже, симбіоз центрів «ЯМаріуполь» та Маріупольського центру 

зайнятості надає можливість швидко збирати інформацію про потреби 

маріупольців, знайти тих, хто тільки замислюються про зміну роботи у новій 

місцевості та оперативно вирішити питання зайнятості, маючи доступ до 

актуальних вакансій всієї країни. 

Очікується, що восени маріупольці, які наразі залишилися у місті, 

будуть масово виїжджати на підконтрольну територію України, аби не 

замерзнути взимку. Тому центр зайнятості напрацьовує дієві механізми та 

досвід взаємодії з клієнтами, щоб стати максимально ефективними та 

готовими надати всім маріупольцям підтримку. 

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. 
 

*** 

01.08.2022 

Львівський обласний центр зайнятості 

https://lviv.dcz.gov.ua/novyna/aktualni-vakansiyi-v-zakladah-osvity-

lvivshchyny 

Актуальні вакансії в закладах освіти Львівщини 

До уваги мешканців Львівщини та внутрішньо переміщених осіб! 

На сайті Освіта Львівщини опубліковано актуальні вакансії у закладах 

загальної середньої та дошкільної освіти, у закладах професійної (професійно-

технічної) освіти, в закладах позашкілля. ⠀Завантажуйте повний перелік за 

покликанням: 

https://bit.ly/3JjoZth 

 

*** 

01.08.2022 

Полтавський обласний центр зайнятості 

https://pol.dcz.gov.ua/novyna/pracevlashtuvannya-vpo-na-poltavshchyni-

skilky-lyudey-znayshly-robotu 

Працевлаштування ВПО на Полтавщині: скільки людей знайшли 

роботу 

Від початку року за допомогою до центрів зайнятості регіону 

звернулося майже 2 800 переселенців, з них 2600 осіб - з початку війни. 

Про це Суспільному. Полтава зокрема розповіла директор 

Полтавського обласного центру зайнятості Катерина Клавдієва. 
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За сприяння служби зайнятості області, крім компенсаційних виплат, 

працевлаштовано 385 осіб цієї категорії.  

Найбільше переселенців працевлаштували в Полтаві, Кременчуці і 

Горішніх Плавнях.  

Детальніше - тут:  https://suspilne.media/266008-pracevlastuvanna-vpo-

na-poltavsini-skilki-... 

Відео сюжету: https://www.youtube.com/watch?v=wqeCGmLs7Jk 

 

*** 

01.08.2022 

Рівненський  обласний центр зайнятості 

https://rov.dcz.gov.ua/novyna/kompensaciyu-za-pracevlashtuvannya-

ponad-300-pereselenciv-otrymaly-robotodavci-rivnenshchyny 

Компенсацію за працевлаштування понад 300 переселенців 

отримали роботодавці Рівненщини 

До Рівненської обласної служби зайнятості для отримання 

компенсації витрат на оплату праці за працевлаштування внутрішньо 

переміщених осіб внаслідок проведення бойових дій під час воєнного стану в 

Україні продовжують звертатися роботодавці області. 

Станом на 26 липня 2022 року компенсація витрат на оплату праці 

здійснюється 170 роботодавцям, які працевлаштували 324 особи з числа 

внутрішньо переміщених. 

Найбільше роботодавців, по яких прийнято рішення щодо отримання 

компенсації, ведуть діяльність у галузях: оптова та роздрібна торгівля; ремонт 

автотранспортних засобів і мотоциклів; переробна промисловість; охорона 

здоров'я та надання соціальної допомоги. 

Станом на 26 липня 2022 року роботодавці регіону отримали 

компенсацію на суму понад 1,5 млн грн. 

Про це повідомив директор Рівненського обласного центру 

зайнятості Іван Ткачук. 

Нагадаємо, що відповідно до Порядку надання роботодавцю 

компенсації витрат на оплату праці за працевлаштування внутрішньо 

переміщених осіб внаслідок проведення бойових дій під час воєнного 

стану в Україні, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України 

від 20 березня 2022 р. №331, державна фінансова допомога надається у розмірі 

6500 гривень упродовж двох місяців з дати працевлаштування внутрішньо 

переміщених осіб. 

Детально процедура надання роботодавцям компенсації описана в 

інфографіці за посиланням https://bit.ly/3rLlpAI. 

За більш детальною інформацією Ви можете звернутися у місцевий 

підрозділ служби зайнятості Рівненщини за контактами 

https://rov.dcz.gov.ua/publikaciya/kontakty-centriv-zaynyatosti-ta-filiy-ocz-u-

rivnenskiy-oblasti, наш Telegram-канал підтримки: 
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https://t.me/PidtrimkaDcz16Rivne, або на «гарячу» лінію Рівненського ОЦЗ 

+38096-539-53-59. 

 

*** 

01.08.2022 

Чернівецький обласний центр зайнятості 

https://chn.dcz.gov.ua/novyna/322-pereselenci-pracevlashtovani-u-

cherniveckiy-oblasti 

322 переселенці працевлаштовані у Чернівецькій області 

За сприяння служби зайнятості у Чернівецькій області отримали роботу 

322 внутрішньо переміщені особи. Загалом, послуги надали 2064 

переселенцям. 

Фахівці обласної служби зайнятості консультують, інформують, та 

допомагають людям, котрі покинули свої домівки через активні бойові дії та 

знайшли прихисток у Чернівецькій області. Роботу пропонують у в населених 

пунктах усіх районів області, зокрема у Чернівцях. 

Оновлену інформацію щодо актуальних вакансій у Чернівецькій області 

можна знайти на сайті обласного центру зайнятості у рубриці «Шукаємо 

роботу разом!»… 

 

*** 

01.08.2022 

Ковельська районна державна адміністрація 

http://koveladm.gov.ua/press-tsentr/item/19394-odiah-ta-zasoby-hihiieny-

vnutrishni-pereselentsi-iaki-prozhyvaiut-v-oblasti-otrymaly-humanitarnu-

dopomohu 

Одяг та засоби гігієни: внутрішні переселенці, які проживають в 

області отримали гуманітарну допомогу 

Днями для громадян, які знайшли прихисток на Волині спрямували 

одяг та засоби гігієни. А саме, вантажі отримали внутрішні переселенці у 

Голобській, Ратнівській, Смідинській та Торчинській громадах. 

Слід зазначити, що необхідні речі збирали на одному з складів при 

Волинській ОВА та відповідно до потреб, з якими зверталися внутрішньо 

переміщені особи. 

Сильні, бо разом! 

 

*** 

01.08.2022 

Офіційний сайт Полтавської міської ради 

та виконавчого комітету 

https://rada-poltava.gov.ua/news/31885302/ 
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У Полтаві відкрився інформаційно-ресурсний Центр для ВПО 

У понеділок, першого серпня, в Полтаві відкрився інформаційно-

ресурсний Центр для внутрішньо переміщених осіб, на базі якого буде 

забезпечено правову допомогу, психологічну підтримку, послуги з пошуку 

важливої інформації та забезпечено можливість безоплатного користування 

комп’ютерною технікою для ВПО. 

На відкритті Центру був присутній перший заступник міського голови 

Валерій Пархоменко. З представниками Всеукраїнського благодійного 

фонду «Горєніє» він обговорив проблеми та першочергові потреби 

переселенців, що зараз проживають на території Полтавської міської громади. 

- Я вдячний всім, хто допомагає нам комунікувати із різними 

громадськими організаціями і фондами, які мають на меті допомогти Полтаві 

та внутрішньо переміщеним особам. Сьогодні в нас у всіх одна біда - війна. 

Ми готові надати списки осіб, які потребують психологічної допомоги. Штатні 

психологи також працюють, але об’єм роботи зараз великий, і допомога ніколи 

не буде зайвою. Дякую, що займаєтесь такою важливою справою, - наголосив 

Валерій Пархоменко. 
В центрі приміщення обладнані комп’ютерами, принтерами, є дитячий 

куточок та кабінет психологічної підтримки для внутрішньо переміщених 

осіб. На базі Центру буде проходити діяльність професійних юристів з надання 

безоплатної первинної правової допомоги, професійних психологів з 

впровадженням підтримуючих програм для жінок для дітей, які постраждали 

внаслідок війни. 

Ресурсний Центр здійснює свою діяльність за адресою: місто Полтава, 

вул. Європейська 2, офіс 418. 

 

*** 

01.08.2022 

Офіційний сайт Полтавської міської ради 

та виконавчого комітету 

https://rada-poltava.gov.ua/news/94788044/ 

У Науковому ліцеї № 3 відбулося закриття Літнього клубу DECIDE 

Summer Clubs «Ми вдома – в Україні» 

У Науковому ліцеї № 3 відбулося закриття Літнього клубу DECIDE 

Summer Clubs «Ми вдома – в Україні». 

Полтавська громада пройшла відбір з організації роботи дитячого 

літнього клубу для дітей за підтримки Швейцарсько-українського проєкту 

DECIDE – «Децентралізація для розвитку демократичної освіти». Табір 

відвідували 120 дітей, у тому числі, й діти переселенців. 

Висловлюємо вдячність педагогічному колективу за сприяння 

психологічної підтримки та соціалізації дітей, організації пізнавально-

розважальних заходів, виховання патріотичного настрою. 
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Школярі весело, а головне – з користю провели час. Діти отримали дуже 

цінний досвід, який вони запам’ятають на все життя. 

 

*** 

02.08.2022 

Вінницька обласна військова адміністрація 

http://www.vin.gov.ua/news/ostanni-novyny/48919-zavdiaky-pidtrymtsi-

mizhnarodnoi-orhanizatsii-likari-bez-kordoniv-u-heriatrychnomu-pansionati-v-

komfortnykh-umovakh-perebuvatymut-mistsevi-meshkantsi-ta-vymusheni-

pereselentsi-iaki-znaishly-prykhystok-na-vinnychchyni-serhii-borzov 

Завдяки підтримці міжнародної організації «Лікарі без кордонів» у 

геріатричному пансіонаті в комфортних умовах перебуватимуть місцеві 

мешканці та вимушені переселенці, які знайшли прихисток на Вінниччині, 

- Сергій Борзов 

2 серпня Начальник ОВА Сергій Борзов разом із представниками 

міжнародної організації «Лікарі без кордонів» відвідав обласний пансіонат 

для осіб з інвалідністю та похилого віку. 

Заклад розрахований на 260 осіб. Наразі  перебуває 215 клієнтів. 

Для забезпечення належних умов перебування клієнтів, у пансіонаті 

завершено реконструкцію 5 поверху. 

Зазначені роботи проведено за рахунок коштів обласного бюджету  3,45 

млн.грн, 3,4 млн.грн- кошти закладу та завдяки міжнародній організації 

«Лікарі без кордонів», яка надала фінансову підтримку у вигляді одноразової 

суми в розмірі 45 тис. євро. 

Так, у приміщенні проведено капітальний ремонт житлових кімнат та 

службових приміщень, замінено плитку на стінах і підлозі, а також придбано і 

встановлено меблі (шафи-купе, ліжка-трансформери з ортопедичними 

матрацами та протипролежневими матрацами). 

У кожній кімнаті є кондиціонер. Передбачено встановлення телевізора, 

холодильника та мікрохвильової печі.  

Перший заступник Начальника ОВА Наталя Заболотна підкреслила: 

"Це не просто ремонт заради ремонту, адже тут було недоремонтоване 

приміщення на 5  4 поверхах, що не дозволяло взагалі розмістити людей. Саме 

тому дуже важливо, що вже завершено ремонтні роботи на 5-му поверсі, адже 

це створило ще додаткових 40 місць для розміщення людей".  

У співпраці з незалежною міжнародною медичною гуманітарною 

установою «Лікарі без кордонів», заклад забезпечує прийом евакуйованих 

людей похилого віку та осіб з інвалідністю. 

«З перших днів повномасштабної війни ми почали приймати вимушених 

переселенців. На сьогодні в нашому пансіонаті проживає            93 внутрішньо 

переміщених особи. Проведення реконструкції було не лише моєю мрією, а й 

мрією усіх працівників, адже люди мають жити в гарних, комфортних умовах. 

Я радий, що нам вдалося зробити це разом, ще й в умовах війни. – коментує 



46 
 

директор пансіонату Сергій Якубовський. – Ми всі вдячні за підтримку 

керівництву області та міжнародним партнерам, які долучилися до цього 

проєкту». 

Начальник ОВА Сергій Борзов, оглянувши оновлене приміщення, 

зазначив: «Дякую міжнародній організації «Лікарі без кордонів» за те, що 

вони допомагають Вінниччині та Україні загалом під час війни. Завдяки 

підтримці в геріатричному пансіонаті у комфортних умовах перебуватимуть і 

місцеві мешканці, і вимушені переселенці, які знайшли тут прихисток. 

Сьогодні ми тут побачили справді європейський рівень. Сподіваємось на 

подальшу співпрацю. Для нас важливо працювати на спільний результат». 

За словами Начальника ОВА, наразі 9 соціальних закладів області 

прийняли людей з інших регіонів, які шукають прихисток від війни. 

"Вінниччина і надалі прийматиме внутрішньо переміщених осіб, в тому числі 

дітей. Однак, є потреба у покращенні умов перебування громадян в соціальних 

закладах", - зазначив Сергій Борзов. 

У свою чергу, Голова обласної Ради Вячеслав Соколовий, відвідавши 

пансіонат, також подякував міжнародним партнерам за вчасну підтримку, 

адже на сьогодні справді зростає соціальна потреба усіх українців, особливо 

людей, які потребують догляду. 

Під час зустрічі представники міжнародної організації «Лікарі без 

кордонів» зазначили, що задоволені результатом роботи та планують 

продовжувати співпрацю, надаючи можливу підтримку у рамках 

співробітництва з профільним міністерством України. 

До речі, найближчими днями пансіонат готується прийняти ще 15 осіб. 

 

 

*** 

02.08.2022 

Вінницька обласна військова адміністрація 

http://www.vin.gov.ua/news/ostanni-novyny/48922-kerivnyky-vinnytskoi-

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

vymushenykh-pereselentsiv-lypovetskoi-ta-turbivskoi-hromad 

Керівники Вінницької районної військової адміністрації провели 

виїзний прийом громадян для мешканців та вимушених переселенців 

Липовецької та Турбівської громад 

На Вінниччині тривають виїзні прийоми громадян за дорученням 

Начальника обласної військової адміністрації Сергія Борзова. 

Днями начальник Вінницької РВА Віталій Урдзік разом зі своїми 

заступниками Володимиром Ковалем, Юлією Олійник та Тетяною 

Каменщук провели виїзні прийоми громадян у Липовецькій та Турбівській 

територіальних громадах. 

Окрім місцевих мешканців, зі своїми питаннями до представників влади 

звернулися внутрішньо переміщені особи. 
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Порушені питання стосувалися фінансової, соціальної та медичної 

підтримки, працевлаштування, виплат різного роду, готовності до 

опалювального сезону.  

Оскільки у зустрічі з місцевими мешканцями та вимушеними 

переселенцями також взяли участь голови територіальних громад, 

представники районного управління соціального захисту населення, 

центру зайнятості, пенсійного фонду, служби у справах дітей, 

безоплатної правової допомоги, деякі з питань вдалося вирішити на місці. 

Решта – взяті під особистий контроль Начальника Вінницької РВА.  

Під час зустрічі від гуманітарного штабу Вінницької обласної 

військової адміністрації внутрішньо переміщеним особам передали 

продуктові набори.  

Вимушені переселенці подякували керівництву району і громади, а 

також односельцям за надану підтримку і турботу. 

Також під час візиту до територіальної громади Віталій Урдзік відвідав 

сім’ї загиблих Героїв…  

 

*** 

02.08.2022 

ВОЛИНСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

https://voladm.gov.ua/new/ponad-50-lyudey-vchora-znayshli-prihistok-na-

volini/ 

Понад 50 людей вчора знайшли прихисток на Волині 

Минулої доби Волинь прийняла внутрішніх переселенців із Донецької, 

Харківської, Луганської, Херсонської, Дніпропетровської, Миколаївської та 

Чернігівської областей. Найбільше розселили громадян з Донецької і 

Харківських регіонів. Загалом вчора приїхала 51 особа з небезпечних місць. 

Слід зазначити, що з початку війни наша область прийняла 70 тис. 846 

внутрішньо переміщених осіб. 

Статус ВПО мають 59 тис. 972 людини. Це становить 42 тис. 137 у 

яких 18 тис. 541 – діти. 

Наразі на Волині є понад 4 тисячі вільних місць для поселення. 

Слід зазначити, що при департаменті соціального захисту населення 

ОВА працює цілодобова гаряча лінія для поселення переміщених осіб. Якщо 

ви потребуєте розміщення в області телефонуйте за номером: 066 65 709 15. 

Допомагаючи один одному – переможемо! 

 

*** 

02.08.2022 

ЛУГАНСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

ОБЛАСНА ВІЙСЬКОВО-ЦИВІЛЬНА АДМІНІСТРАЦІЯ 
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http://loga.gov.ua/oda/press/news/tam_de_vas_chekayut_stvoreno_onlayn

_platformu_dlya_sproshchennya_evakuaciyi_ta 

Там, де вас чекають. Створено онлайн-платформу для спрощення 

евакуації та розселення ВПО 

Офісом Президента України спільно з АТ «Укрзалізниця» та за 

підтримки Мінцифри впроваджено проєкт «Там, де вас чекають». Це 

онлайн-портал, завдяки якому українці зможуть простіше евакуюватися, 

знайти житло та отримати гуманітарну допомогу. 

На сайті можна переглянути кількість місць, які кожна з областей може 

запропонувати для безоплатного розселення, знайти телефони контактних 

центрів та звернутися по допомогу самостійно за посиланням 

https://cutt.ly/FKnPaNI. 
За даними розміщеними на зазначеному сайті на 2 серпня, у приймаючих 

громадах нараховується 230268 вільних місць. 

«Вдячний своїм колегам з усіх куточків країни за підтримку 

переселенців з Луганщини. Ми робимо все можливе для відкриття нових 

гуманітарних штабів та стабільної роботи уже існуючих. Питання 

забезпечення житлом внутрішньо переміщених осіб залишається вкрай 

болючою. Тому ініціатива «Там, де вас чекають» буде у нагоді людям, що 

втратили своє житло через російську військову агресію», – прокоментував 

проєкт Сергій Гайдай. 

Питання забезпечення житлом ВПО врегульовано Законом України 

«Про житловий фонд соціального призначення» та постановою Кабінету 

Міністрів України від 29.04.2022 No 495 «Деякі заходи з формування фондів 

житла, призначеного для тимчасового проживання внутрішньо 

переміщених осіб», якою затверджено «Порядок формування фондів 

житла, призначеного для тимчасового проживання, обліку та надання 

такого житла для тимчасового проживання внутрішньо переміщених 

осіб». 

Обидва фонди формуються сільськими, селищними, міськими радами 

або уповноваженими ними органами (далі - уповноважені органи) шляхом: 

викупу (придбання) житла; 

будівництва нового житла; 

реконструкції наявних будинків і гуртожитків, а також переобладнання 

нежитлових приміщень на житлові; 

передачі житла в комунальну або державну власність; 

капітального ремонту об’єктів житлового фонду, зокрема об’єктів 

соціального призначення. 

До фондів можуть бути включені тільки вільні житлові приміщення. Для 

взяття на облік ВПО подається заява за встановленими формами до 

уповноваженого органу, у межах території, де вони зареєстроаані в Єдиній 

інформаційній базі даних про внутрішньо переміщених осіб. 

 

*** 
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02.08.2022 

ЛУГАНСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

ОБЛАСНА ВІЙСЬКОВО-ЦИВІЛЬНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

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

ormaciya_pro_potochnu_situaciyu_na_rinku_praci 

До уваги вимушених переселенців інформація про поточну ситуацію 

на ринку праці 

За інформацією ДП «ІОЦ Мінсоцполітики України» станом на 1 липня 

кількість внутрішньо переміщених осіб, які виїхали із зони бойових дій 

Луганської області та з 24.02.2022 перебувають на обліку за місцем 

тимчасового проживання в інших регіонах України, становила 148 988 осіб, з 

них 74692 особи працездатного віку. 

Найбільша кількість ВПО взято на облік в: Дніпропетровській області – 

42962 осіб (працездатного віку – 21467 осіб), м. Києві – 12259 осіб 

(працездатного віку – 7435 осіб), Полтавській області – 11043 осіб 

(працездатного віку – 5482 осіб), Львівській області – 10844 осіб 

(працездатного віку – 4980 осіб), Київській області – 7895 осіб (працездатного 

віку – 3981 осіб). 

За інформацією Державної служби зайнятості України на 1 липня 

статус безробітного мали 21840 ВПО. З початку року отримали роботу 5120 

ВПО, що у 2,6 р. більше, ніж за аналогічний період минулого року та у 12,7 

разів більше у порівнянні з березнем поточного року. Найбільша кількість 

працевлаштованих в областях: Дніпропетровській – 708 осіб, Львівській – 418 

осіб, Рівненській – 325 осіб, Вінницькій – 306 осіб, Кіровоградській – 304 

особи. 

В центрах зайнятості отримують послуги 26 тис. ВПО, що отримали 

довідку про взяття на облік. Статус безробітного мають 22 тис. осіб, з них, 

отримують допомогу по безробіттю 18 тис. осіб. У регіональному розрізі, 

найбільша кількість ВПО, які отримують послуги в центрах зайнятості 

зареєстровано в: Дніпропетровської області – 3 004 осіб, м. Києві – 2 075 осіб, 

Полтавської області – 2 026 осіб, Львівської області – 1 557 осіб, Вінницької 

області – 1 481 особа. На 1 липня роботодавцями до Державної служби 

зайнятості заявлено Кількість вакансій, заявлених становила 25141 одиниць. 

У регіональному розрізі, найбільша кількість вакансій зареєстрована в 

центрах зайнятості: у Львівській області – 3 244, Дніпропетровській області – 

2 238, м. Києві – 1 849, Харківській області – 1 481, Одеській області – 1 

356. 

Середня заробітна плата у вакансіях, які містяться у базі даних 

Державної служби зайнятості, становила 9117 грн. Зокрема, серед видів 

економічної діяльності найвищою заробітна плата була у закладах охорони 

здоров’я 

(11,2 тис. грн), у сфері постачання електроенергії, газу (10,8 тис. грн), у 

добувній промисловості і розробленні кар’єрів (10,7 тис. грн), у сфері 

інформації та телекомунікацій (10,7 тис. грн), у сфері водопостачання; 
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каналізації, поводження з відходами (10,7 тис. грн), у сфері будівництва (9,9 

тис. грн). 

За видами економічної діяльності найбільша кількість вакансій в таких 

галузях, як: переробна промисловість – 5 810; оптова та роздрібна торгівля, 

ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів – 4 093; сільське, лісове та 

рибне господарство – 2 548; охорона здоров’я та надання соціальної допомоги 

– 2 266; транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська діяльність 

– 2 058. 

Професії, по яких кількість вакансій є найбільшою: продавець 

продовольчих, непродовольчих товарів, продавець-консультант – 1349, водій 

автотранспортних засобів – 1 195, швачка – 1 121, підсобний робітник – 930, 

бухгалтер – 549, кухар – 517, продавець-консультант – 377, електромонтер з 

ремонту та обслуговування електроустаткування – 353, прибиральник 

службових приміщень – 328, тракторист-машиніст сільськогосподарського 

(лісогосподарського) виробництва – 311. 

З більш детальною інформацією про наявні вакансії по регіонам України 

можна ознайомитись на сторінці Департаменту економічного розвитку та 

зовнішньоекономічної діяльності облдержадміністрації за посиланням: 

http://loga.gov.ua/oda/about/depart/economy/rinok_praci 
 

*** 

02.08.2022 

Львівська обласна військова адміністрація 

https://loda.gov.ua/news/36269 

Житло для ВПО: ситуація на Львівщині станом на початок серпня 

Департамент економічної політики 

Найбільше переселенців проживають у великих містах Львівської 

області – Львів, Дрогобич, Стрий, Самбір, Червоноград. 

Станом на сьогодні у Львівській області офіційно зареєструвались 

понад 245 тисяч ВПО, з яких 75 тисяч – діти. Велика частка ВПО є особами 

з інвалідністю, вони потребують особливої уваги соціальних служб області, 

навантаження на які суттєво зросло. Про це під час брифінгу у медіацентрі 

«Україна» розповів заступник директора департаменту економічної 

політики ЛОВА Вадим Табакера. 

Найбільше переселенців, за його словами, проживає у великих містах 

Львівської області – Львів, Дрогобич, Стрий, Самбір, Червоноград. Більшість 

ВПО знайшли комфортні умови проживання, зокрема у приватному секторі. 

Водночас на кінець липня більш як 9 тисяч ВПО досі мешкають у закладах 

освіти, які не пристосовані до комфортного проживання 

«Значна частина вимушених переселенців перебуває у закладах 

соціальної інфраструктури області, які не розраховані на довготривале 

проживання та повинні відновити з нового навчального року свою роботу. 

Враховуючи активність проведення бойових дій на території держави, існує 
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велика ймовірність того, що значна кількість евакуйованих осіб залишаться в 

області на довготривалий період», – зазначив Вадим Табакера. 

У зв’язку з цим, Львівська ОВА із залученням допомоги донорських 

організацій працює над створенням належних умов для комфортного 

проживання та інтеграції внутрішньо переміщених осіб у соціально-

економічне життя області. Напрацювали 3 напрями: база житла під викуп для 

ВПО, земельні ділянки та проєкти для нового будівництва житлових об’єктів, 

реновація і перепрофілювання закладів соціальної сфери під потреби ВПО. 

Львівська ОВА спільно з територіальними громадами та забудовниками 

житла напрацювали пропозиції щодо викупу житлового фонду для потреб 

ВПО. Так, в області вже є 86 багатоквартирних будинків з можливістю викупу 

у них 1858 квартир. Ці квартири відповідають вимогам для викупу готового 

житла для забудовників, затвердженим Постановою Кабінету Міністрів 

України №495.  

Такі житлові приміщення можуть надаватися внутрішньо переміщеним 

особам та членам їхніх сімей у тимчасове користування на термін до одного 

року з можливістю продовження на наступний у разі відсутності змін у 

їхньому статусі та якщо вони не набули іншого місця проживання. 

Першочергове право на таке житло матимуть багатодітні сім’ї, сім’ї з 

дітьми, вагітні жінки, особи, які втратили працездатність, особи пенсійного 

віку з числа тих, житло яких було зруйновано або стало непридатним для 

проживання внаслідок збройної агресії росії. 

Наступними напрямом є будівництво нового житла для ВПО. Йдеться 

як про так звані модульні містечка, так і про інші технології житлового 

будівництва. 

Тут ЛОВА спільно з громадами сформувала базу земельних ділянок, які 

можна задіяти під будівництво житлових будинків для ВПО. Ця база налічує 

96 земельних ділянок загальною площею понад 600 га. 

«За підтримки міжнародних партнерів в області вже спорудили перших 

5 житлових об’єктів, в яких проживає понад 1 тисяча внутрішньо 

переміщених осіб», – повідомив Вадим Табакера. 

Це модульні містечка у Стрийському парку, на вул. Пулюя та на вул. 

Скрипника у Львові. Проєкти реалізували за підтримки польського уряду. 

Також, це модульний будинок в с. Бортятин (Судововишнянська ТГ). 

Його звели за підтримки партнерів з Нової Зеландії, Австралії та США, та 

дерев`яний каркасний  збірний будинок (Центр матері та дитини «Незламні 

матусі») на вул. Тракт Глинянський у Львові. Його реалізацію підтримало 

товариство «Червоний Хрест».  
За рахунок благодійних коштів, зібраних фондом Baranova 27, відкрили 

перший квартал містечка для переселенців у с. Хоросно.  Тривають роботи з 

облаштування  модульного будинку у Дрогобичі,           вул. П. Орлика. Будинок 

розрахований на 70 місць для багатодітних сімей, сімей з дітьми, осіб 

пенсійного віку, які втратили своє житло.  
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Окрім  цього, тривають підготовчі роботи щодо спорудження 

модульних містечок у Стрию, Добротворі та Дрогобичі на приблизно 800 

осіб. 

Третім напрямом роботи є капітальний та поточний ремонт наявних 

закладів соціальної сфери шляхом перепрофілювання їх під житлові потреби 

ВПО. 

«Одним із найдієвіших способів швидкого збільшення житлового 

фонду для внутрішньо переміщених осіб є реновація гуртожитків 

комунальної та державної форм власності. Цей спосіб дозволяє за короткі 

терміни та з використанням незначних капіталовкладень створити тисячі 

додаткових місць для вимушених переселенців», – розповів Вадим Табакера. 

Львівщина вже розпочала активну роботу в цьому напрямі, затвердивши 

нову обласну Програму реалізації пріоритетних інфраструктурних 

проєктів у Львівській області. 

В межах програми цьогоріч запланували відремонтувати 20 закладів у 

17 територіальних громадах області (Глинянська, Добросинсько-Магерівська, 

Бориславська, Дрогобицька, Меденицька, Золочівська, Рудківська, 

Новороздільська, Стрийська, Миколаївська, Ходорівська, Журавненська, 

Сокальська, Червоноградська, Белзька, Новояворівська, Івано-Франківська) та 

створити понад 2 тисячі 100 місць для ВПО. 

Для цього з обласного бюджету виділили 102,9 млн грн. Станом на 

сьогодні тривають роботи у 14 закладах. 

До слова, сформована база закладів соціальної інфраструктури, що 

пропонуються під довготривале проживання, налічує 163 об’єкти. Реновація 

та пристосування їх для житлових потреб ВПО в загальному оцінюється в    1,9 

млрд грн. У разі залучення таких ресурсів з додаткових джерел є можливість 

створення додаткових 15 тисяч ліжко-місць. 

Крім того, ЛОВА з метою пришвидшення роботи із забезпечення ВПО 

житлом ініціювала внесення змін до постанови Кабміну від 09.06.2021 №590 

«Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною 

казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану». 
Органам державної влади пропонують розблокувати фінансування таких 

напрямів роботи як викуп житла та будівництво нового житла. 

Довідково: відповідно до Постанови Кабміну № 495  ведення черг на 

отримання тимчасового житла ВПО забезпечують суб’єкти, які створюють 

фонди житла – це сільські, селищні, міські ради і Держмолодьжитло. ВПО 

матимуть ордер на поселення на рік до вирішення їхнього житлового питання. 

Якщо таке питання не вирішується, то переселенці можуть продовжувати 

проживати в цих центрах. Черговість формується за рахунок статусу осіб і 

їхніх сімей. 

 

*** 

02.08.2022 
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Львівська обласна військова адміністрація 

https://loda.gov.ua/news/36311 

Організації, що співпрацюють з переселенцями запрошують на 

зустріч щодо створення консультативно-координаційні центрів 

Пресслужба ОДА 

Львівська ОВА поставила собі за мету створити у всіх районах області 

консультативно-координаційні центри, щоб об’єднати зусилля 

волонтерських організацій, фондів і органів влади на місцях. 

Це ініціатива голови Львівської обласної військової адміністрації 

Максима Козицького. 

За словами очільника ЛОВА, пряма комунікація на рівні районів 

дозволить ефективніше допомагати ВПО, зокрема у наданні юридичного 

супроводу, психологічної допомоги та консультацій з різних питань. 

«4 серпня об 11:00 організовуємо зустріч, у якій візьмуть участь 

представники фондів, районних адміністрацій, психологи та юристи. 

Запрошуємо представників грантових проєктів, які хочуть в координації 

надавати допомогу ВПО. Під час заходу представники організацій зможуть 

дізнатись більше про роботу центрів, над відкриттям яких працюємо, 

заслухати виступи фахівців про обласні й державні програми підтримки ВПО, 

релокацію бізнесу, можливості для вимушених переселенців пенсійного віку, 

державні програми зайнятості та вирішення питання майна і землі, юридичну 

підтримку родин військовослужбовців, а також запропонувати своє бачення й 

допомогу», – зазначив Максим Козицький. 

Щоб взяти участь у координаційній зустрічі, реєструйтесь: 

https://forms.gle/UMyHxeEGyXCiV8su6  

Якщо ви як представники грантових програм готові рекомендувати своїх 

психологів та юристів у консультативно-координаційні центри при 

районних військових адміністраціях, заповнюйте форму за посиланням: 

https://forms.gle/64mVb29RGXiM6Pwc7  

Разом ми зможемо допомогти тим, хто цього потребує, швидше та 

якісніше. Долучайтесь! 

 

*** 

02.08.2022 

Полтавська обласна військова адміністрація 

https://www.adm-pl.gov.ua/news/poltavski-uchilishcha-de-prozhivayut-

pereselenci-otrimali-partiyu-dopomogi 

ПОЛТАВСЬКІ УЧИЛИЩА, ДЕ ПРОЖИВАЮТЬ ПЕРЕСЕЛЕНЦІ, 

ОТРИМАЛИ ПАРТІЮ ДОПОМОГИ 

Полтавські училища, де проживають переселенці, отримали партію 

допомоги 
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У 14 профтехучилищ Полтавської області надійшла велика партія 

допомоги за програмою ЄС «EU4Skills». Про це повідомив начальник 

Полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін. 

«Для комфортного життя переселенців, які проживають у 

профтехучилищах, отримали 29 холодильників, 34 мікрохвильовки, 51 бойлер, 

51 електрочайник та 12 морозильних камер, – розповів Дмитро Лунін. – 

Наразі саме ця побутова техніка є найбільш затребуваною, щоб люди, які 

залишили свої домівки і нині мешкають на Полтавщині, могли нормально 

жити». 

Нагадаємо, що напередодні у Полтавській ОВА відбулася зустріч за 

участі віцепрем’єра Ірини Верещук та міжнародних гуманітарних 

організацій. На нараді обговорювали питання організації допомоги 

переселенцям, які проживають на Полтавщині та які ще прибудуть в межах 

евакуації із Донецької області. 

 

*** 

02.08.2022 

Полтавська обласна військова адміністрація 

https://www.adm-pl.gov.ua/news/poltavshchina-prihistit-evakuyovanih-

zhiteliv-doneckoyi-oblasti 

ПОЛТАВЩИНА ПРИХИСТИТЬ ЕВАКУЙОВАНИХ ЖИТЕЛІВ 

ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Полтавщина прихистить евакуйованих жителів Донецької області 

Полтавщину обрали одним із регіонів, що прийматимуть мешканців 

Донеччини, яких незабаром евакуюють із Донеччини. Про це повідомив 

начальник Полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін. 

«Наше завдання – дати їм нормальні умови проживання. Проговорили 

все, що необхідно для цього, з віцепрем’єром – міністром із питань 

реінтеграції ТОТ Ірина Верещук, народними депутатами, очільниками 

районів і громад, – розповів Дмитро Лунін. – Найактуальніше зараз – 

розміщення. Проговорили варіанти. Наприклад, гуртожитки вишів чи училищ, 

комунальні будівлі, які не використовуються, але їх можна переобладнати, 

частина шкіл, які обрали варіант дистанційного навчання, також за 

необхідності можуть прийняти ВПО. Керівники районів і громад 

відпрацьовують пошук приміщень». 

На нараді обговорили і працевлаштування переселенців. Важливо, щоб 

люди не втрачали знання і навички, а якісно використовували свій ресурс на 

роботі, приносячи тим самим користь громаді, в якій вони проживають, та 

економіці області й країни. Тому під час пошуку житла для переселенців 

враховують і той факт, щоб була максимальна можливість забезпечити їх 

роботою. 

 

*** 
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02.08.2022 

Тернопільська обласна військова адміністрація 

https://oda.te.gov.ua/news/ponad-6-tys-vlasnykiv-zhytla-podaly-zaiavy-na-

kompensatsiiu-za-komunalni-posluhy 

Понад 6 тис. власників житла подали заяви на компенсацію за 

комунальні послуги 

опубліковано 02 серпня 2022 року о 16:59 

Понад 6 тис. власників житла подали заяви на компенсацію  за 

комунальні послуги. Це громадяни, які безоплатно прихистили у своїх 

помешканнях внутрішньо переміщених осіб. Загалом державою  та 

Червоним Хрестом України власникам житла компенсовано близько 15 млн 

гривень. 

Завдяки діям Уряду понад 30 млн гривень за три місяці компенсовано за 

спожиті комунальні послуги. 

261 заклад комунальної форми власності, де проживали ВПО,  отримав 

від держави 15,4 млн гривень (за березень – квітень) на оплату комунальних 

послуг. 

 

*** 

02.08.2022 

Дніпропетровський обласний центр зайнятості 

https://dnp.dcz.gov.ua/novyna/narada-u-sluzhbi-zaynyatosti-korotko-pro-

golovne 

Нарада у службі зайнятості: коротко про головне 

Основні напрямки роботи служби зайнятості в умовах воєнного стану 

обговорили…2 серпня 2022 року, під час робочої наради керівництва 

Дніпропетровського обласного центру зайнятості з директорами базових 

центрів зайнятості… 

Основні тези, які звучали під час наради: 

… 

- продовжуємо реалізувати програму підтримки роботодавців, які 

забезпечують роботою внутрішньо переміщених осіб. Вже майже               6,5 

мільйона гривень виплачено роботодавцям на компенсації заробітної плати 

ВПО. Рішення про надання коштів прийнято щодо 359 роботодавців за 

працевлаштування 1049 осіб. 

… 

 

*** 

02.08.2022 

Дніпропетровський обласний центр зайнятості 

https://dnp.dcz.gov.ua/novyna/spivpracya-shchodo-pidtrymky-vnutrishno-

peremishchenyh-osib 
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Співпраця щодо підтримки внутрішньо переміщених осіб 

У рамках співпраці фахівці Верхньодніпровської районної філії 

Дніпропетровського ОЦЗ відвідали Центр надання адміністративних послуг 

Верхньодніпровської міської ради та провели зустріч з начальником відділу 

соціальної політики та соціального захисту населення міської ради Аллою 

Черниш. 

Фахівці Філії у співбесіді з Аллою Черниш відпрацювали алгоритм 

своєчасного та кваліфікованого надання соціальних послуг вимушеним 

переселенцям та досягли домовленості у подальшому обміні інформацією. 

Алла Черниш повідомила, що наразі на території Верхньодніпровської 

ОТГ перебувають близько 3 тис. вимушених переселенців. Фахівці ЦНАПу 

при реєстрації переселенців надають їм інформацію про наявні вакансії та 

пропонують скористатися послугами служби зайнятості. 

Фахівці служби зайнятості зауважили, що приділяють особливу увагу 

питанню підбору роботи внутрішньо переміщеним особам. У роботі з ними 

застосовується індивідуальний підхід та методи рекрутингу, їм також 

пропонується професійне навчання. 

Завдяки нашим спільним зусиллям, чимало людей вже знайшли роботу 

у Верхньодніпровській громаді. 

Так, на ПРАТ «Дніпровський крохмалепатоковий комбінат» 

працевлаштовані 5 осіб з числа ВПО, на ПП «Фірма Рубін» - 3 особи, на КП 

«ВДНЖитлокомсервіс» ВМР – 1 особу. 

Роботодавці отримали компенсацію за працевлаштування переселенців. 

 

*** 

02.08.2022 

Офіційний сайт Полтавської міської ради 

та виконавчого комітету 

https://rada-poltava.gov.ua/news/75574525/ 

Олександр Мамай взяв участь у нараді з головами територіальних 

громад Полтавської області 

1 серпня, у Полтавській обласній військовій адміністрації відбулася 

нарада з головами територіальних громад області щодо обговорення 

проблемних питань внутрішньо переміщених осіб, які переїхали до 

Полтавщини. У нараді взяли участь Віце-прем'єр-міністр України – Міністр 

з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина 

Верещук, народні депутати України, голова Полтавської ОВА Дмитро 

Лунін, голови територіальних громад. Від міської влади у нараді взяли 

участь Полтавський міський голова Олександр Мамай та перший 

заступник міського голови Валерій Пархоменко. 

Олександр Мамай під час наради повідомив, що починаючи з 25 лютого 

Полтавська громада стала прихистком для понад 300 тисяч внутрішньо 

переміщених осіб, з яких наразі лишилося офіційно зареєстровано понад 53 
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тисячі осіб. При міській раді створено цілодобову гарячу лінію, колл-центри, 

4 центри гуманітарної допомоги. 
- 21,4 тис. осіб було розміщено в 64 закладах освіти державної та 

комунальної форм власності. Сьогодні в закладах освіти проживає 2,5 тис. 

осіб. Для внутрішньо переміщених осіб нашими силами забезпечено 

безкоштовне проживання у закладах освіти, організовано безоплатне 

триразове гаряче харчування, цілодобове чергування працівників закладів 

освіти, забезпечено наявність медичних працівників та потребу в ліках, 

надається юридична допомога, гуманітарна допомога ( одяг, дитяче 

харчування, засоби гігієни, корм для тварин). Наші заклади освіти прийняли 

на дистанційне навчання майже 1,5 тис дітей, - розповів Олександр Мамай. 

Оскільки, починаючи з 1 червня було відновлено освітній процес у 18 

закладах дошкільної освіти і здійснюється підготовка до початку навчального 

року Олександр Мамай окреслив ряд проблем. Серед них, при переселенні 

внутрішньо переміщених осіб в заклади освіти, які не будуть задіяні в 

освітньому процесі, необхідно придбання ліжок, матраців, постільної білизни, 

побутових приладів, облаштування душових кабін, проведення ремонтів 

комунікаційних мереж, які не розраховані для цілодобового проживання. За 

його словами, найбільшою проблемою лишаються ВПО, які потребують 

стороннього догляду. Про них піклуються працівники закладів освіти. На 

сьогодні батьки, що мають дітей з інвалідністю, піднімають питання 

повернення реабілітаційних послуг для їхніх дітей. Про ці та інші проблеми 

розповіли також інші голови територіальних громад області. 

Під час наради проговорили шляхи розв'язання існуючих проблем та 

скоординували свої дії. 

 

*** 

02.08.2022 

Офіційний сайт Полтавської міської ради 

та виконавчого комітету 

https://rada-poltava.gov.ua/news/55903688/ 

Валерій Пархоменко зустрівся з представниками організації 

International Rescue Committee 

Перший заступник міського голови Валерій Пархоменко зустрівся з 

представниками неурядової організації International Rescue Committee, яка 

займається гуманітарною допомогою. 

На зустрічі обговорили нагальні запити Полтавської міської громади. 

Валерій Пархоменко детально розповів про потреби внутрішньо 

переміщених осіб, що проживають у Полтаві. Також обговорили і майбутню 

співпрацю з організацією. 

Організація також має наміри відкрити свій штаб у Полтаві, щоб 

оперативніше реагувати на запити тих, хто цього потребує. 
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*** 

02.08.2022 

Коломийська міська рада 

https://kolrada.gov.ua/news/u-kolomiyi-pereselenci-mozut-bezkostovno-

remontuvati-odyag-v-atelje-lerosh 

У Коломиї переселенці можуть безкоштовно ремонтувати одяг в 

ательє «LeRosh» 

З ініціативи власниці ательє LeRosh Ярослави Леміш запускаємо нову 

послугу для внутрішньо переміщених осіб. Для людей, які втратили 

домівку через війну, часто такі буденні речі, як заміна блискавки, підгин низу, 

чи дрібний ремонт одягу – це відчутна трата коштів. 

Саме тому ідея Ярослави, яка є учасницею програми волонтерів ООН, 

- ще один спосіб підтримки. У її ательє вимушеним переселенцям 

безкоштовно допоможуть із дрібним ремонтом одягу та домашнього 

текстилю. Замовлення приймають щосереди від 10 до 12 години. Звертайтесь, 

адреса ательє: вулиця Чехова, 26, офіс 3. 

 

*** 

03.08.2022 

ВОЛИНСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

https://voladm.gov.ua/new/z-pochatku-viyni-volin-priynyala-mayzhe-71-

tisyachu-vnutrishnih-pereselenciv/ 

З початку війни Волинь прийняла майже 71 тисячу внутрішніх 

переселенців 

З початку збройних дій росії на території України у Волинську область 

приїхали 70 тис. 900 вимушено-евакуйованих осіб. 

…2 серпня 2022 року, в області розселили 54 громадян. 

Статус ВПО мають 59 тис. 972 людини. Це становить 42 тис. 137 

сімей, у яких 18 тис. 541 – діти. 

 

Також серед внутрішніх переселенців: 2 тис. 177 осіб з інвалідністю,   7 

тис. 648 пенсіонерів, 68 багатодітних сімей та 11 сімей батьків-одинаків. 

Наразі в області можливо додатково розмістити ще понад 4 тисячі 

вимушено-евакуйованих осіб. 

Окрім того, при департаменті соціального захисту населення ОВА 

цілодобово працює «гаряча лінія» для поселення переміщених осіб. Телефон 

– 066 65 709 15. 

Допомагаємо та перемагаємо 

 

*** 

03.08.2022 
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Кіровоградська обласна державна адміністрація 

https://www.kr-admin.gov.ua/start.php?q=News1/Ua/2021/03082201.html 

Турбота про переселенців залишається серед пріоритетних завдань 

для влади 

… 03 липня, про це, під час наради з керівниками районних військових 

адміністрацій та районних рад наголосив начальник ОВА Андрій 

Райкович. 
Серед питань – підготовка шкіл до навчання в офлайн форматі, 

підготовка до опалювального сезону 2022 – 2023, що стане одним із 

найскладніших для комунального сектору та опіка над переселенцями. 

Кіровоградщина зустріла вже 2 евакуаційні потяги з Донецької області. 

Переселенців розселяють, забезпечують харчами, засобами гігієни, 

підшуковують роботу. 

- Треба вишукувати ресурси, щоб і далі облаштовувати для них житло, 

привести у відповідність, але тепер – ще й з поправкою на зиму. Ми повинні 

створити максимально можливі умови для тимчасового, але тривалого 

проживання сотень внутрішньо переміщених осіб. Люди мають жити в 

нормальних умовах, - акцентував Андрій Райкович. 

 

*** 

03.08.2022 

ЛУГАНСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

ОБЛАСНА ВІЙСЬКОВО-ЦИВІЛЬНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

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

vlyuie_pidgotovku_specialistiv_za_fahami 

Луганський медичний університет відновлює підготовку спеціалістів 

за фахами «Лікувальна справа», «Педіатрія», «Стоматологія», 

«Фармація» у Рівному 

Про це повідомлено під час зустрічі заступниці начальника Луганської 

обласної військової адміністрації Катерини Безгинської з керівниками 

медичних установ нашого регіону, які відновили діяльність на Рівненщині. 

Крім того, ними проаналізовані проблемні питання переселенців, у тому 

числі, медичних та педагогічних працівників, окреслені  шляхи їх вирішення. 

Також Катерина Безгинська відвідала Луганський державний 

медичний університет, що відновив свою роботу на базі Рівненського 

обласного клінічного лікувально-діагностичного центру, де поспілкувалася 

з ректором вишу -  професором Сергієм Смірновим. 

Вони розглянули можливості розміщення клінічних баз університету у 

лікувальних закладах Рівненської області. 

Зокрема, були відвідані КНП «Центр ПМСД «Ювілейний» Рівненської 

міської ради та корпус міської стоматології. 

Важливо, що з вересня ДЗ «Луганський державний медичний 

університет», якому вдалося максимально зберегти кадровий потенціал, у 
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Рівному відновлює навчальний процес за фахами підготовки «Лікувальна 

справа», «Педіатрія»,  «Стоматологія», «Фармація». 

 

*** 

03.08.2022 

ЛУГАНСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

ОБЛАСНА ВІЙСЬКОВО-ЦИВІЛЬНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

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

encyam_z_girskoyi_gromadi_yaki_mayut_tyazhki 

Матеріальну допомогу нададуть переселенцям з Гірської громади, які 

мають тяжкі хвороби або які потребують лікування після поранення 

Гірською міською військово-цивільною адміністрацією затверджено 

відповідне Положення про надання матеріальної допомоги жителям 

територіальної громади. 

Ця матеріальна грошова допомога надається особі один раз на рік. 

Право на отримання матеріальної грошової допомоги мають особи із 

числа незахищених верств населення, які є мешканцями Гірської міської 

територіальної громади та мають статус внутрішньо переміщених осіб. 

Право на отримання матеріальної грошової допомоги надається, 

зокрема, громадянам, які мають тяжкі хвороби або тривалий час перебувають 

на стаціонарному лікуванні. 

Їм необхідно подати відповідну заяву на ім’я керівника Гірської міської 

військово-цивільної адміністрації Сєвєродонецького району Луганської 

області. 

До заяви додаються наступні документи: 

- копія паспорта заявника; 

- копія РНОКПП; 

- копія довідки про взяття на облік внутрішньо-переміщеної особи; 

- епікриз, виданий лікувальною установою, про перебування на 

стаціонарному лікуванні з зазначенням діагнозу та необхідних медикаментів 

для лікування; 

- чеки або квитанції про придбання медичних препаратів або медичних 

засобів з вказаною вартістю; 

- реквізити банківського рахунку, відкритого в «Приватбанку»; 

- згода на збір та обробку персональних даних. 

Громадяни, які потребують медичного обстеження/операції/лікування 

внаслідок поранення, подають відповідну заяву на ім’я керівника Гірської 

міської військово-цивільної адміністрації Сєвєродонецького району 

Луганської області та додають до заяви наступні документи: 

- копія паспорта; 

- копія РНОКПП; 

- копія довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи; 

- направлення на медичне обстеження/операцію/лікування; 



61 
 

- чеки або квитанції про придбання медичних препаратів або медичних 

засобів (послуг) з вказаною вартістю; 

- реквізити банківського рахунку, відкритого в «Приватбанку»; 

- згода на збір та обробку персональних даних; 

- інші документи, визначені громадянином (за бажанням). 

Документи для отримання допомоги можна подати двома способами: 

1. Особисто – до гуманітарних штабів Гірської міської ВЦА, які 

розташовані за адресами: 

- м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/3; 

- м. Полтава, вул. Алмазна, 6/11; 

- с. Богданівка, Павлоградський район, Дніпропетровська обл., вул. 

Шевченко, 32-г. 

2. Шляхом надсилання сканованих документів у форматі pdf з 

накладанням кваліфікованого електронного підпису на електронну адресу 

Гірської міської ВЦА girskavca@gmail.com з приміткою у темі листа: 

«Документи для отримання матеріальної грошової допомоги». 

Рішення про надання допомоги та її розмір приймається комісією 

Гірської міської ВЦА в міру надходження заяв. 

 

*** 

03.08.2022 

ЛУГАНСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

ОБЛАСНА ВІЙСЬКОВО-ЦИВІЛЬНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

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

necka_bagatoprofilna_likarnya 

У Дніпрі відновила діяльність Сєвєродонецька багатопрофільна 

лікарня 

КНП «Сєвєродонецька міська багатопрофільна лікарня», яке в рідному 

місті було розташоване в відомій усім семиповерхівці, відновило діяльність в 

Дніпрі. 

Заклад вже релоковано. Медичні працівники приймають за адресою: 

проспект Олександра Поля, 22. 

У новому приміщенні якісну медичну допомогу широкого профілю 

надає добре знайомий сєвєродончанам колектив спеціалістів. 

Вони приймають переселенців із Сєвєродонецька та інших населених 

пунктів Луганщини, жителів Дніпропетровщини і всіх, хто цього потребує. 

Графік роботи КНП «СМБЛ» у Дніпрі: 

- понеділок – п’ятниця: 9:00 – 18:00; 

- субота – неділя: 9:00 – 14:00. 

Телефон: 066-879-73-08. 

 

*** 
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03.08.2022 

Львівська обласна військова адміністрація 

https://loda.gov.ua/news/36460 

4,1 млн грн: в області триває фінансування Програми реалізації 

пріоритетних інфраструктурних проєктів 

Департамент фінансів 

У межах Програми кошти спрямували, зокрема, на ремонт шести 

гуртожитків, де проживають внутрішньо переміщені особи. 

А саме гуртожитків: 

Бориславського професійного ліцею; 

Стебницького професійного ліцею; 

Державного навчального закладу «Художнє професійно-технічне 

училище ім. Й. П. Станька» в смт. Івано-Франкове; 

Державного навчального закладу «Новояворівське вище професійне 

училище»; 

Червоноградського гірничо-економічного фахового коледжу; 

Державного навчального закладу «Угнівський аграрно-будівельний 

ліцей». 

Також, кошти у межах Програми спрямували на проведення 

капітального ремонту харчоблоку ДНЗ «Меденицький професійний ліцей» та 

ремонту карантійного корпусу Комунального закладу Львівської обласної ради 

«Ходорівський психоневрологічний інтернат». 

 

 

*** 

03.08.2022 

Полтавська обласна військова адміністрація 

https://www.adm-pl.gov.ua/news/yak-na-poltavshchini-pracevlashtovuyut-

pereselenciv 

ЯК НА ПОЛТАВЩИНІ ПРАЦЕВЛАШТОВУЮТЬ ПЕРЕСЕЛЕНЦІВ 

Як на Полтавщині працевлаштовують переселенців 

Заклади медицини, освіти, культури, місцеві підприємства приймають 

на роботу переселенців. Для тих, хто хоче відкрити власну справу, на 

державному рівні діє проєкт мікрогрантування «єРобота». 

Про це розповів начальник Полтавської військової адміністрації 

Дмитро Лунін. 

«Люди, які переїжджають на Полтавщину з регіонів, де тривають 

бойові дії, залишаються жити і працювати в нашій області. Хочуть бути 

корисними громаді, в якій нині мешкають. Для всіх, хто бажає відкрити власну 

справу або розширити бізнес, зокрема й для ВПО, діє державна програма 

мікрогрантування, подання документів – через портал Дія», – сказав Дмитро 

Лунін. 
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З початку війни до Полтавщини приїхало чимало людей з різних 

регіонів, де точаться бої. Серед внутрішньо переміщених осіб, медики, 

освітяни, працівники культури. Єгор Кривицький актор драмтеатру. Нині 

працює в Полтавському академічному обласному театрі ляльок.  

«…У Полтавському театрі працюю 3 місяці.  Разом з колегами займаюся 

волонтерством. З перших днів ходив до собору й плів сітки». 

Валерій Ситник також актор. Хлопець родом з Полтави, але останні 5 

років жив у Харкові. 

«Перший місяць сидів без роботи, потім почав допомагати внутрішньо 

переміщеним особам з харчами та одягом, – сказав Валерій Ситник. – 

Пізніше через друзів дізнався, що в театр ляльок потрібні люди. Спочатку 

отримав найлегшу ляльку, а потім були інші ролі. Від того, що граю в виставах, 

отримую насолоду» 

Лікар аритмолог Дмитро Волков в Полтавському кардіоцентрі працює 

3 місяці. 

«Я все життя прожив у Харкові. Понад 20 років працював в одному 

інституті. – сказав Дмитро Волков. – Робота в кардіоцентрі стала для мене 

певним викликом. Сподіваюся, що з цим упорався, у мене гарні стосунки з 

колегами. З першого дня, як тільки працевлаштувався почав робити операції. 

А ще, що привіз з собою, то це новий метод, який дозволяє використовувати 

внутрішньосерцевий ультразвук. Раніше його запроваджували в Харкові та 

Одесі».   

Аби стимулювати підприємців брати на роботу людей з інших регіонів 

була розроблена програма з компенсації частини коштів. Так, підприємець 

може отримувати по 6 500 гривень на кожного працівника-переселенця 

упродовж двох місяців. 

«До набуття статусу безробітного понад 900 осіб працевлаштували по 

державні й програмі  6/500. Тобто роботодавець бере внутрішньо переміщену 

особу та отримує 13 тисяч гривень за два місяці компенсації витрат на 

заробітну плату. І в такий спосіб нам вдалося зменшити кількість людей, які 

знаходяться на стадії пошуку роботи», – розповіла директорка обласного 

центру зайнятості Катерина Клавдієва. 

Загалом в області послугами Центру зайнятості скористалися понад 4 

000 осіб. Статус безробітних отримали 2 800 ВПО. З них 2060 звернулися з 

початку війни. Найбільше зверталося жителів Харківської області. 

Працевлаштували 350 переселенців. Найбільше працевлаштували осіб в 

Полтаві та Кременчуці. Але робочі місця створюють у всіх громадах. 

З питаннями щодо працевлаштування можна звертатися до обласної 

служби зайнятості за телефонами: (0532) 57 01 71, (0532) 57 01 72, 066 842 31 

87, 093 480 21 90, 093 486 94 35. 

 

*** 

03.08.2022 
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Рівненська обласна державна адміністрація 

https://www.rv.gov.ua/news/vazhlyvo-zaokhochuvaty-pratsiuvaty-

pereselentsiv-nachalnyk-rivnenskoi-ova 

Важливо заохочувати працювати переселенців, - начальник 

Рівненської ОВА 

опубліковано 03 серпня 2022 року о 14:10 

Начальник Рівненської ОВА Віталій Коваль зустрівся із 

представниками Львівського офісу Управління Верховного комісара ООН у 

справах біженців.  

«Наша мета - не допустити «вимушеної безпорадності» переселенців. 

Важливо заохочувати їх йти працювати. Одна з ідей – компенсувати оренду 

житла тим ВПО, хто офіційно працевлаштований», - наголосив Віталій 

Коваль. 

Також під час зустрічі обговорили можливість використання модульних 

будинків, як ймовірну альтернативу щодо переселення людей із освітніх 

закладів, аби почати навчальний процес.  

На Рівненщині вже є компанії, які їх виготовляють такі будинки. Це, 

наприклад, підприємства, що переїхали в область через війну. На 

переконання Віталія Коваля, важливо залучати місцевий і релокований 

бізнес, таким чином це буде допомога не лише переселенцям, а й підтримка 

підприємств та розвиток економіки. 

Також серед інших планів співпраці – підвищення комфортних умов у 

місцях проживання ВПО та підготовка цих споруд до опалювального сезону. 

Зокрема, йшлося про потребу в теплових насосах і твердопаливних котлах, за 

допомогою яких можна обігріти великі приміщення. 

Нагадаємо, Львівський офіс ООН координує роботу міжнародних 

гуманітарних організацій у західних областях, серед яких Рівненська. У 

пріоритетах – допомога у забезпеченні продовольчих потреб переселенців, а 

також підготовці до зими соціальних закладів. 

 

*** 

03.08.2022 

Чернівецька обласна військова адміністрація 

https://bukoda.gov.ua/news/na-bukovyni-za-spryiannia-sluzhby-

zainiatosti-robotu-znaishly-325-pereselentsiv 

На Буковині за сприяння служби зайнятості роботу знайшли 325 

переселенців 

опубліковано 03 серпня 2022 року о 10:59 

Із початку військових дій до Чернівецької обласної служби зайнятості 

звернулися за пошуком роботи 2070 внутрішньо переміщених осіб. За цей час 

статус безробітного отримали 1074 людей. Роботу за сприяння служби 

зайнятості знайшли 325 переселенців. 
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«Із 24 лютого у філіях обласного центру зайнятості отримали статус 

безробітного 710 осіб, перереєструвалися з областей, в яких йдуть бойові дії – 

84, також 261 переселенець зареєструвався та отримав статус безробітного 

через додаток «Дія», 19 – перереєструвалися через «Дію» з інших областей, – 

зазначає директорка Чернівецького обласного центру зайнятості Любов 

Кожолянко. 

Найбільше працевлаштованих у Чернівцях – 247 осіб, 12 осіб на 

Новоселиччині, 11 – на Сторожинеччині, 9 – на Хотинщині, по 8 – на 

Вижниччині та Сокирянщині, 7 – у Новодністровську, решта – в інших 

громадах. 

На Буковині переселенці працюють у різних галузях. Зокрема, в оптовій 

та роздрібній торгівлі, на комунальних підприємствах області, у закладах 

освіти та медицини, у переробній промисловості, у сфері надання послуг та 

інших сферах. 

Із базою вакансій Чернівецької області можна ознайомитися на сайті 

Чернівецького обласного центру зайнятості https://bit.ly/3Il7JmV. 
У разі виникнення запитань фахівці служби зайнятості оперативно 

допоможуть у Telegram-каналі онлайн-підтримки 

https://t.me/+Ywd0Jm4NytkzNDcy. 

 

*** 

03.08.2022 

Житомирський обласний центр зайнятості 

https://zhy.dcz.gov.ua/novyna/665-peremishchenyh-ukrayinciv-shukayut-

robotu-na-zhytomyrshchyni 

665 переміщених українців шукають роботу на Житомирщині 

Нині послугами центрів зайнятості та філій Житомирської області 

користуються 665 внутрішньо переміщених осіб. 

Усього з початку дії воєнного стану потребували допомоги з 

працевлаштування 1290 переселенців. Найбільше їх із Донецької області, з 

м.Київ та Київської області, а також Луганської, Харківської й Херсонської. 

1033 особи із загального числа тих, хто вимушено змінив місце 

проживання через ведення бойових дій та звернувся по допомогу служби 

зайнятості, отримали статус безробітного у філіях і міських центрах зайнятості 

області. 

270 вимушених переселенців з допомогою служби зайнятості вже 

влаштувались на роботу на Житомирщині. Вони заповнили актуальні вакансії 

на підприємствах різних сфер діяльності. 

Серед внутрішньо переміщених осіб, які оселилися на Житомирщині та 

звернулися до служби зайнятості, найбільше молоді (понад 40%), а жінок 

удвічі більше, ніж чоловіків (875 і 415 відповідно). 

Нагадаємо: відповідно до останніх законодавчих змін, на час дії 

воєнного стану внутрішньо переміщеним особам статус безробітного 
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надається без застосування звичайних вимог. Можуть зареєструватися також 

внутрішньо переміщені особи, які не розірвали трудові відносини з 

роботодавцем. Вони можуть зробити це в односторонньому порядку, подавши 

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

зайнятості повідомить про це роботодавця, Пенсійний фонд та 

територіальний орган Державної податкової служби (будь-яким засобом 

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

подання заяви… 

 

*** 

03.08.2022 

Полтавський обласний центр зайнятості 

https://pol.dcz.gov.ua/novyna/sluzhba-zaynyatosti-oblasti-doluchayetsya-

do-zahodu-z-mizhnarodnoyu-uchastyu 

Служба зайнятості області долучається до заходу з міжнародною 

участю 

Представники Полтавського центру професійно-технічної освіти 

Державної служби зайнятості, Полтавської міськрайонної філії обласного 

центру зайнятості, територіальних громад області долучаються до 

інформаційних сесій, що присвячені правам і можливостям внутрішньо 

переміщених осіб у сфері навчання та працевлаштування. 

Організатором виступає Регіональний офіс Програми U-LEAD у 

Полтавській області. (Ця програма зокрема має на меті навчити тергромади 

та державні інституції використовувати інструменти міжнародної допомоги). 

Учасники обговорюють, як вирішувати проблеми  внутрішньо 

переміщених осіб зокрема в професійному навчанні, підвищенні кваліфікації, 

підборі роботи, як налагоджувати й підтримувати  дієву співпрацю між 

державними структурами і територіальними громадами, в яких 

проживають переселенці. 

Головне, щоб така взаємодія не перетворилася у формальні відносини, а 

мала дієвий результат. І люди, які потрапили в складні життєві умови, 

отримали не лише якісну освіту, гарантовані робочі місця, а й  позитивні 

емоції, корисні навички, приємне спілкування. 

Так, зараз держава надає гарантії ВПО у сфері зайнятості. Зокрема, 

роботодавцям надається компенсація на оплату праці прийнятого на роботу 

переселенця. 
Детальніше про це тут: 

https://www.dcz.gov.ua/storinka/kompensaciya-robotodavcyam-za-vpo 

Загалом з початку нинішнього року на Полтавщині за допомогою 

служби зайнятості працевлаштовані 379 внутрішньо переміщених осіб, із 

них 201 безробітний. 

Телеграм-канал Полтавського обласного центру зайнятості: 

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

03.08.2022 

Тернопільський обласний центр зайнятості 

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

pracevlashtovuyutsya-zdebilshogo-u-sferah-torgivli-pererobnoyi 

На Тернопільщині переселенці працевлаштовуються здебільшого у 

сферах торгівлі, переробної промисловості, охорони здоров’я 

За останні 5 місяців 2022 року до районних філій Тернопільської 

обласного центру зайнятості та Тернопільського міськрайонного центру 

зайнятості звернулись 1,5 тис. внутрішньо переміщених осіб з регіонів 

України, де ведуться бойові дії, з них 1,3 тис. отримали статус безробітного. 

За скеруванням служби зайнятості області 236 осіб працевлаштовані. 

Найбільше у сфері торгівлі, переробної промисловості, охорони здоров’я. 

На 03 серпня 2022 року кар’єрні радники служби зайнятості 

Тернопільщини продовжують пошук прийнятних місць праці для 616 

внутрішньо переміщених осіб зі статусом безробітного. Серед них 

найбільше працівників торгівлі – 125; 46 директорів та керівників підприємств 

чи підрозділів, 41 менеджер, 36 бухгалтерів та економістів; 18 кухарів, 

кондитерів і пекарів; 17 медсестер, 16 інженерів та ін. Є й фахівці рідкісних 

професій: аналітик з дослідження товарного ринку, варник сиропів, соків та 

екстрактів, машиніст екструдера, рибовод, хімік, друкар, художник, геодезист, 

бариста, фармацевт-косметолог, кореспондент, майстер гірничий, староста, 

маслороб, мерчендайзер, архіваріус. 

Шановні роботодавці! Якщо Ви можете запропонувати роботу 

переселенцям, зверніться у місцевий підрозділ служби зайнятості. Можна 

подати вакансію через чат-бот @DCZWorkNowBbot, вона одразу буде 

опублікована і рекрутери почнуть підбір кандидатів. 

Спільними зусиллями допоможемо знайти роботу переселенцям! 

Довідки можна отримати за телефоном "гарячої лінії" Тернопільського 

обласного центру зайнятості - 0635765756 або у місцевому центрі 

зайнятості. 

Роботодавцям та шукачам роботи - чат-боти від служби зайнятості тут: 

https://ter.dcz.gov.ua/novyna/robotodavcyam-ta-shukacham-roboty-chat-boty-

vid-sluzhby-zaynyatosti-0 
 

*** 

03.08.2022 

Чернівецький обласний центр зайнятості 

https://chn.dcz.gov.ua/novyna/na-bukovyni-za-spryyannya-sluzhby-

zaynyatosti-robotu-znayshly-325-pereselenciv 
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На Буковині за сприяння служби зайнятості роботу знайшли 325 

переселенців 

З початку військових дій до Чернівецької обласної служби зайнятості 

звернулися  за пошуком роботи 2070 внутрішньо переміщених осіб. За цей 

час статус безробітного отримали 1074 особи. Роботу за сприяння служби 

зайнятості знайшли 325 переселенців. 

З 24 лютого 2022 року  у філіях обласного центру зайнятості 

отримали статус безробітного 710 осіб, перереєструвалися з областей, в яких 

йдуть бойові дії - 84, також  261 переселенець зареєструвався та отримав 

статус безробітного через додаток Дія, 19 – перереєструвалися через Дію з 

інших областей, - зазначає директорка Чернівецького обласного центру 

зайнятості  Любов Кожолянко. 
Найбільше працевлаштованих у м.Чернівці – 247 осіб, 12 осіб на 

Новоселиччині, 11 –  на Сторожинеччині, 9 – на Хотинщині, по 8 – на 

Вижниччині та Сокирянщині, 7 – у м.Новодністровськ, решта –  по інших 

громадах. 

На Буковині переселенці працюють у різних галузях. Зокрема, в оптовій 

та роздрібній торгівлі, на комунальних підприємствах області, у закладах 

освіти та медицини, у переробній промисловості, у сфері надання послуг та 

інших сферах діяльності… 

 

*** 

03.08.2022 

Київський міський центр зайнятості 

https://kie.dcz.gov.ua/novyna/209-robotodavciv-skorystalys-programoyu-

kompensaciyi-vytrat-na-oplatu-praci-za-kozhnu 

209 роботодавців скористались програмою компенсації витрат на 

оплату праці за кожну працевлаштовану ВПО 

Станом на 1 серпня понад 209 роботодавців столиці вже отримали 

компенсацію за програмою надання роботодавцю компенсації витрат на 

оплату праці за працевлаштування ВПО внаслідок проведення бойових дій під 

час воєнного стану в Україні. 

Нагадуємо, що в рамках програми роботодавці можуть отримати 

виплати в сумі 6,5 тис. гривень за кожного працевлаштованого ВПО. 

Компенсація на оплату праці надається протягом 2 місяців з дати 

працевлаштування людини. 

У рамках програми роботу в столиці вже знайшли майже 534 

переселенці, що змушені були переїхати із зони бойових дій. 

Як це діє? 

Роботодавець працевлаштовує внутрішньо переміщену особу на 

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

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

за розмір мінімальної заробітної плати. 
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Зареєструвати дані про працевлаштовану особу можна через портал Дія 

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

За 5 календарних днів після цього необхідно подати заявку на отримання 

компенсації, до якої додати підтверджуючі документи про виплату зарплати 

та відрахування. 

 

*** 

03.08.2022 

Рокитнівська селищна рада - офіційний веб-сайт 

Рівненська область 

https://rokytne-gromada.gov.ua/news/1659529223/ 

Нарада під керівництвом заступника голови Рівненської ОДА 

Людмили Шатковської 

Робота з ЄІССС, розміщення внутрішньо переміщених осіб та 

компенсація через програму «Прихисток» - актуальні питання обговорили на 

нараді під керівництвом заступника голови Рівненської ОДА Людмили 

Шатковської. 

Спеціалісти більшості громад області, зокрема і нашої, вже працюють у 

Єдиній інформаційній системі соціальної сфери (ЄІССС), за допомогою якої 

громадяни можуть швидше і значно простіше отримати соціальні виплати. 

Поки програма підтримує лише 6 видів допомог, але з часом буде внесено усі 

26. 

І надалі триває евакуація населення зі східних регіонів, тож ми маємо 

бути підготовленими до поселення переселенців. Задача - привести в порядок 

усі гуртожитки громади та вільні приміщення, де є змога - зробити ремонт. 

Також, важливо реєструвати вільне житло, готелі на сайті «Прихисток», аби 

максимально швидко допомогти внутрішньо переміщеним особам із 

розміщенням. 

 

*** 

04.08.2022 

ВОЛИНСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

https://voladm.gov.ua/new/ponad-50-vimusheno-evakuyovanih-osib-

znayshli-prihistok-na-volini-minuloyi-dobi/ 

Понад 50 вимушено-евакуйованих осіб знайшли прихисток на Волині 

минулої доби 

3 серпня 2022 року в області розселили 55 внутрішніх переселенців. 

Загалом Волинь прийняла 70 тис. 955 громадян з регіонів, що постраждали 

внаслідок збройного нападу росії на територію України. 

Слід зазначити, що статус ВПО мають 59 тис. 972 людини. Це 

становить 42 тис. 137 сімей, у яких діти – 18 тис. 541 діти. 
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Наразі в області є понад 4 тисячі вільних місць для поселення. Більшість 

з них, знаходиться в територіальних громадах, віддалених від обласного 

центру. 

Нагадаємо! Якщо ви потребуєте житло через термінову евакуацію, або 

можете його запропонувати внутрішнім переселенцям телефонуйте за 

номером – 066 65 709 15. 

Спільними діями до перемоги! 

 

*** 

04.08.2022 

Дніпропетровська обласна державна адміністрація 

https://adm.dp.gov.ua/news/produkti-zasobi-gigiyeni-dityache-

harchuvannya-u-likarnyah-dnipra-pereselenci-otrimali-gumanitarni-nabori 

Продукти, засоби гігієни, дитяче харчування: у лікарнях Дніпра 

переселенці отримали гуманітарні набори 

Волонтери благодійного фонду «Пісні, народжені в АТО» передали 

гуманітарні набори для переселенців. Частину роздали у лікарнях Дніпра. 

Мамам з дітьми, вагітним, породіллям. Про це повідомили в обласній 

військовій адміністрації. 

«Допомога ніколи не буває зайвою. Люди змушені тікати від війни у 

більш безпечні місця. Подекуди приїжджають з однією сумкою. Розуміємо, 

наскільки їм складно, намагаємося підтримувати», – зазначила представниця 

благодійного фонду «Пісні, народжені в АТО» Наталія Шуліка. 

Вона додала, що у Фонді заздалегідь поспілкувалися з медиками, 

дізналися про потреби пацієнтів-переселенців. До однієї з лікарень привезли 

30 наборів. Ще 40 – до іншої. Решту волонтери роздаватимуть по районам 

області. Загалом – 150 таких пакетів. 

Формували їх таким чином, щоб родині вистачило надовго. Там 

найнеобхідніше: крупи, макарони, цукор, консерви, соняшникова олія, чай, 

печиво. А ще засоби гігієни. 

Малюкам – дитяче харчування, олівці, альбоми для малювання та 

іграшки. 

«Сам Фонд ми створили у 2020 році. Аби підтримати лауреатів 

фестивалю «Пісні, народжені в АТО». З початком повномасштабної війни 

переорієнтуватися на волонтерську допомогу», – розповіла Наталія Шуліка.   

Майбутня матуся Олена – з Ізюмського району Харківської області. До 

Дніпра разом з родиною приїхала на початку квітня. Буквально через тиждень 

її рідне селище захопили ворожі війська. Нині воно під окупацією. 

«Перший час ми мешкали у фітнес-центрі. Нині винаймаємо житло. 

Волонтерська допомога дуже важлива для нас. Я ось-ось маю народити 

дитину. Вдома чекають чоловік та 11-річна донька», – розповіла Олена. 
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Переселенка з Краматорська Катерина потрапила до лікарні з 11-

місячним синочком Мироном. Отримати гуманітарку прямо у медзакладі не 

очікувала. 

«Приємна несподіванка. Ми сьогодні виписуємося, збиралися додому. 

Аж тут прямо у лікарню гуманітарну допомогу привезли. Зараз не завжди є 

змога придбати найнеобхідніше. Особливо для дитини. Тож щиро дякую», – 

сказала Катя. 

«Майже кожен четвертий наш пацієнт – переселенець.  Понад сто 

жінок-переселенок в нас народили малюків. Ще стільки ж вагітних нині на 

обліку. Турбуємося про них», – наголосила медична директорка однієї з 

дніпровських лікарень Олена. 

Гуманітарні набори благодійний фонд «Пісні, народжені в АТО» зібрав 

у співпраці з українсько-американською організацією RAZOM. 

 

*** 

04.08.2022 

Житомирська обласна державна адміністрація 

https://oda.zht.gov.ua/news/vitalij-bunechko-obgovoryv-iz-gromadamy-

zhytomyrshhyny-pytannya-vydachi-pasportiv-u-tsnapah/ 

Віталій Бунечко обговорив із громадами Житомирщини питання 

видачі паспортів у ЦНАПах 

В умовах війни видача та оформлення документів, що посвідчують 

особу є надзвичайно важливим питанням. На жаль, через реалії воєнного часу, 

на Житомирщині значно скоротилася кількість відділень Державної 

міграційної служби, томи є нагальне питання покращити систему видачі 

паспортів. 

Про це йшлося під час наради начальника Житомирської обласної 

військової адміністрації Віталія Бунечка з головами громад області, до якої 

також долучилися заступники начальника ОВА та представники 

структурних підрозділів. 

“На сьогодні потреба в оформленні паспортів меншою не стала. 

Навпаки, з урахуванням громадян, які евакуювалися з областей, охоплених 

війною, що принесла на вільну українську землю росія, потреба у відновлені 

втрачених документів стає дедалі більшою. Наприклад, до обласного 

управління щодня приходять 100 та більше людей. Збільшилось навантаження 

і в районних центрах”, – сказав Віталій Бунечко. 

Начальник ОВА наголосив, що зараз головне завдання місцевої влади 

спільно з міграційною службою створити умови для надання таких послуг на 

базі створених ЦНАПів, які вже активно оформлюють й видають паспорти в 3 

громадах області – в Іршанській, Станишівській та Попільнянській. 

Необхідне для видачі документів обладнання також є у Бердичівській, 

Брусилівській, Новоград-Волинській, Овруцькій та Оліївській громадах, але 
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воно ще потребує необхідного налаштування. Очікується, що ЦНАПи цих 

громад розпочнуть надавати послуги найближчим часом. 

“Разом із тим, решті громад, де припинено роботу відділень міграційної 

служби, необхідно спільними зусиллями розв’язати це питання та знайти 

ресурс на встановлення такої техніки. Це не потребує занадто великих 

вкладень, натомість громади отримають постійне джерело надходжень до 

бюджету громади – оплату відповідних послуг, а також зробить життя людей 

більш комфортним”, – зазначив Віталій Бунечко… 

Довідково. Загалом на Житомирщині щомісяця, в середньому, 

видається майже 11 тисяч паспортів різного типу. 

 

*** 

04.08.2022 

Івано-Франківська обласна державна адміністрація 

https://www.if.gov.ua/news/na-oblashtuvannia-zhytla-dlia-vnutrishno-

peremishchenykh-osib-oblasnyi-tsentr-prykarpattia-otrymaie-ponad-dva-

miliony-ievro-vid-ies-ta-nefko 

На облаштування житла для внутрішньо переміщених осіб 

обласний центр Прикарпаття отримає понад два мільйони євро від ЄС та 

НЕФКО 

Управління інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю 

ОДА, опубліковано 04 серпня 2022 року о 11:45 

Депутати Івано-Франківської міської ради під час сесії погодили 

дозвіл на залучення гранту від Північної екологічної фінансової корпорації 

(НЕФКО) для фінансування інвестиційного проєкту з реконструкції двох 

будівель: 

гуртожитків Івано-Франківського національного технічного 

університету нафти і газу (ІФНТУНГ) та ліцею імені В’ячеслава Чорновола. 

Грант буде залучено в рамках програми НЕФКО «Підтримка ЄС для 

нагальних потреб розміщення внутрішньо переміщених осіб в Україні», 
що фінансується Інвестиційною платформою сусідства Європейського 

Союзу (NIP). 

Інвестиційний комітет НЕФКО схвалив фінансування проєкту у розмірі 

два мільйони двісті три тисячі євро. Грант надається в євро та буде 

сплачуватися грантодавцем безпосередньо підрядникам. 

 

*** 

04.08.2022 

Кіровоградська обласна державна адміністрація 

https://www.kr-admin.gov.ua/start.php?q=News1/Ua/2021/04082202.html 

Кожен сьомий зареєстрований безробітний на Кіровоградщині – 

внутрішньо переміщена особа 
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…4 серпня, під час координаційної ради з питань ВПО, яка відбулась 

в Кіровоградській ОВА, директорка обласного центру зайнятості Лілія 

Колесник повідомила про поточну ситуацію на ринку праці в області в 

контексті внутрішньо переміщених осіб. 

За її словами, кожен сьомий зареєстрований безробітний на 

Кіровоградщині – внутрішньо переміщена особа. Усього за послугами 

служби зайнятості в області звернулось 2 700 переселенців. З них мешканці 

Донецької області складають 32%, Харківської – 17%, Херсонської – 14%. 

«Найбільше переселенців звернулось у міський центр зайнятості у 

Кропивницькому – 980 осіб. Усього по області працевлаштовано 438 осіб, 

майже половина з них перебувають у обласному центрі. Невелика чисельність 

працевлаштованих порівняно з кількістю осіб ВПО працездатного віку 

пов’язана з тим, що наразі на ринку праці існує незначна кількість 

роботодавців», - повідомила Лілія Колесник. 

Вона додала, що найбільше працевлаштовано фахівців медичної сфери, 

юристів, менеджерів та спеціалістів переробної промисловості. 

 

*** 

04.08.2022 

ЛУГАНСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

ОБЛАСНА ВІЙСЬКОВО-ЦИВІЛЬНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

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

lya_pereselenciv_z_popasnoyi_u_kiievi 

П’ять днів на тиждень працює ЦНАП для переселенців з Попасної у 

Києві 

Попаснянська міська військово-цивільна адміністрація повідомляє 

про можливість отримати консультації Центру надання адміністративних 

послуг, розташованого в Києві, з наступних питань: 

- відновлення втрачених документів на нерухоме майно; 

-щодо документів, необхідних для фіксації факту 

зруйнування/пошкодження нерухомого майна та органів, до яких слід 

звертатися; 

- встановлення факту народження або смерті на тимчасово окупованій 

території та отримання свідоцтв про смерть/народження; 

- консультації з питань отримання витягу про місце реєстрації, зміни 

місця реєстрації тощо. 

Всі охочі можуть звертатися за телефоном +38 063 417 49 28, e-mail: 

popasna-cnap@ukr.net. 
Також можна завітати особисто за адресою: м. Київ, вул. Велика 

Васильківська, 14, офіс 3 (за попереднім записом), з 10:00 до 15:00 щодня крім 

вихідних та святкових днів. 

 

*** 
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04.08.2022 

Львівська обласна військова адміністрація 

https://loda.gov.ua/news/36573 

На Стрийщині відновили свою діяльність 11 релокованих 

підприємств 

Пресслужба ОДА 

За 5 місяців воєнного стану на Стрийщину переїхали 23 підприємства, 

з них 11 вже відновили свою діяльність на новому місці. На стадії запуску 

перебувають ще 6. Також є 6 підприємств, які орендують склади для 

зберігання продукції та виробничих потужностей. 

На виконання Програми евакуації підприємств із зони бойових дій у 

безпечні регіони України Стрийська районна військова адміністрація 

здійснює супровід релокованих підприємств. РВА сприяє у підборі місця 

розташування для потужностей виробництва, допомагає з перевезенням на 

нову локацію та з розселенням працівників, пошуку нових співробітників, 

здійснює підтримку у відновленні логістики, закупівлі сировини та пошуку 

ринків збуту. 

Стрийська РВА комунікує з кожним підприємством щодо проведення 

діяльності та поточних проблем. Докладаються максимальні зусилля не тільки 

щодо допомоги підприємствам розміщувати свої виробництва у Стрийському 

районі, але й щодо пошуку нових бізнес-партнерів. 

Також проводиться інформаційно – роз’яснювальна робота щодо 

фінансової підтримки згідно з Програмою підтримки бізнесу у Львівській 

області на період воєнного стану та підтримки фінансування мікро-, малого та 

середнього підприємництва України за державною програмою "Доступні 

кредити 5-7-9". Нещодавно 4 релоковані підприємства Стрийщини 

отримали фінансову допомогу за цією програмою для ведення бізнесу. Ці 

кошти виділила Львівська ОВА 

Головна умова участі у Програмі перереєстрація на територію 

Львівщини: надалі сплачувати податки та збори, зокрема ПДФО, у місцеві 

бюджети, що принесе додаткові надходження в економіку України, сприятиме 

її зміцненню і стійкості. А це своєю чергою стимулюватиме соціально-

економічний розвиток громад нашого району. 

Зауважимо, що найбільше компаній, які перевезли свою діяльність на 

Стрийщину, працюють у галузі легкої промисловості, металообробки, 

торгівлі, а також харчової і хімічної промисловості. 

 

*** 

04.08.2022 

Львівська обласна військова адміністрація 

https://loda.gov.ua/news/36571 

Для роботи з ВПО консультаційно-координаційні центри при РВА 

Львівщини отримають підтримку з боку державних органів   
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Пресслужба ОДА 

…4 серпня, відбулась зустріч психологів та юристів, керівників 

різноманітних фондів та відповідальних осіб районних військових 

адміністраціях Львівської області. Долучились до заходу 160 учасників: 

онлайн та наживо.  

Мета – координація фахівців для подальшої роботи при 

консультаційно-координаційних центрах у районах Львівщини для 

переселенців та осіб, які потребують допомоги. 

Нагадаємо, що такі центри запрацюють у кожному районі області з 

ініціативи Львівської ОВА. Тут будуть фахово надавати як юридичну, так і 

психологічну допомогу ВПО. Разом з тим, у таких центрах людям 

допомагатимуть вирішити питання, які стосуються пенсійного забезпечення 

та соціальних виплат. 

До слова, у Львівському районі попередньо вони діятимуть у 

Перемишлянах, Кам’янці-Бузькій та Городку. 

«Від громадських організацій ми часто чуємо, що бракує чіткої 

комунікації в самих громадах, аби ефективніше допомагати ВПО. 

Консультативно-координаційні центри повинні стати повноцінним 

майданчиком для підтримки людей. Тут фахівці консультуватимуть 

додатково: як виготовити документ, що робити у разі втрати майна та  

відповідатимуть на інші поширені запитання, які стосуються отримання 

допомоги. Передбачаємо також психологічний супровід ВПО – як у форматі 

індивідуальних зустрічей, так і групової роботи», – розповіла голова робочої 

групи Медико-психосоціальної підтримки та радниця очільника області 

Галина Бордун. 

Під час заходу зосередили увагу на юридичному супроводі 

переселенців. Таку підтримку центрам готові надавати спеціалісти Офісу 

підтримки родин військовослужбовців. 

«За два місяці нашої роботи до нас звернулись близько 500 людей. 

Проблематика звернень різна, але найчастіше просять допомогти у розшуку 

безвісти зниклих, отримати інформацію про полонених військовослужбовців. 

Ми також допомагаємо отримати правовий статус людині, повідомляємо їй 

про соціальні гарантії та доступні виплати, пенсійне забезпечення. При 

районах вкрай необхідні центри, де б люди змогли отримати повну підтримку 

з цих питань і ми радо комунікуватимемо з кожним», – розповів адвокат 

Ярослав Жукровський. 

У сфері соціального захисту населення фахівці центрів при РВА 

консультуватимуть щодо доступних державних програм та програм підтримки 

ВПО у Львівській області. 

«На теренах Львівщини офіційно зараз проживають близько 245 тисяч 

переселенців. Одним з напрямів обласної підтримки ВПО є надання часткової 

компенсації установам та закладам усіх форм власності за тимчасовий 

прихисток таких людей. Сума компенсації за кожен день проживання 

становить 30 гривень. На ці потреби з обласного бюджету уже нарахували 2 
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млн гривень», – зазначила начальниця управління соціального 

обслуговування департаменту соцзахисту Львівської ОВА Тетяна Медвідь. 

Таким чином державні органи висловили готовність всебічно 

підтримувати фахівців центрів вирішувати найчастіші питання, з якими 

звертаються ВПО.  

Представники грантових програм, які бажають долучитися до створення 

консультаційно-координаційних центрів при РВА можуть залишити свою 

анкету за посиланням10 

 

*** 

04.08.2022 

Львівська обласна військова адміністрація 

https://loda.gov.ua/news/36576 

У Дрогобицькому районі триває реконструкція гуртожитків для 

внутрішньо переміщених осіб 

Пресслужба ОДА 

З початком навчального року, особи, які мешкають у комунальних  

приміщеннях закладів освіти, повинні знайти інше помешкання. Саме тому 

зараз у Дрогобицькому районі триває активна фаза облаштування 

гуртожитків, щоб внутрішньо переміщені особи змогли комфортніше 

почуватись у нових умовах проживання. 

Дрогобицька районна військова адміністрація моніторить та інспектує 

процес реконструкції гуртожитків у Дрогобицькому районі. 

Як повідомляє начальник  управління розвитку територій та 

інфраструктури Дрогобицької РВА Володимир Годяк, зараз усі ремонтні 

роботи  щодо облаштувань помешкань майже на стадії завершення. Робота 

ведеться оперативно та повинна бути завершена до середини серпня. Відтак 

вже незабаром ВПО зможуть поселитись у нових приміщеннях та 

облаштувати свій побут.  

Гуртожитки для внутрішньо переміщених осіб облаштовують у 

Дрогобицькій, Бориславський, Східницькій та Меденицькій територіальних 

громадах. Кошти на облаштування гуртожитків виділено із державного 

бюджету — понад 32 мільйони гривень. 

Нагадаємо, що зараз у державних комунальних приміщеннях 

Дрогобиччини мешкає 2001 особа ВПО.  Загалом від початку  

повномасштабного російського вторгнення на Дрогобиччину приїхало  

більше 35 тисяч внутрішньо переміщених українців та українок. 

 

*** 

                                                           
10 Див.:   
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdcay4o6ViFG7suQL514flbFpGLBIKfqO8UrcbXlIMtHyu8Rg/viewform 
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04.08.2022 

Львівська обласна військова адміністрація 

https://loda.gov.ua/news/36473 

Двома евакуаційними потягами на Львівщину прибули понад 300 

переселенців 

Пресслужба ОДА 

Доба на Львівщині минула спокійно. Повітряних тривог не було, а отже 

не було загроз ракетних ударів зі сторони окупанта. Про це повідомив 

начальник Львівської ОВА Максим Козицький. 

У Львівську область продовжують евакуйовуватись люди з областей, що 

перебувають під тимчасовою окупацією, або знаходяться близько до зони 

бойових дій. Відтак, напередодні двома евакуаційними потягами у Львів 

прибули ще 314 осіб. Загалом кількість офіційно зареєстрованих ВПО на 

теренах області складає близько 245 тисяч осіб. 

Разом з тим, з Донецької та Дніпропетровської областей у два 

медзаклади Львівщини евакуювали 6 пацієнтів. Усі – повнолітні. Стан людей 

оцінюють як важкий та середньої важкості. Потерпілі забезпечені усім 

необхідним. 

Чотирма потягами у Перемишль зі Львівщини вирушили 785 людей. 

Пункти пропуску у Львівській області на виїзд перетнули 19 тисяч 814 осіб. 

На в'їзд – 19 тисяч 981 українець. 

 

*** 

04.08.2022 

Полтавська обласна військова адміністрація 

https://www.adm-pl.gov.ua/news/poltavshchina-otrimala-13-mln-grn-dlya-

viplat-dopomogi-tim-hto-prihistiv-pereselenciv 

ПОЛТАВЩИНА ОТРИМАЛА 13 МЛН ГРН ДЛЯ ВИПЛАТ 

ДОПОМОГИ ТИМ, ХТО ПРИХИСТИВ ПЕРЕСЕЛЕНЦІВ 

Полтавщина отримала 13 млн грн для виплат допомоги  тим, хто 

прихистив переселенців 

Власники житла, які прихистили переселенців, уже отримують 

допомогу від держави. Понад 13 мільйонів гривень отримала Полтавщина на 

виплати за три весняні місяці.  

Про це повідомив начальник Полтавської обласної військової 

адміністрації Дмитро Лунін. 

«Половину коштів уже перерахували жителям області. Громади 

продовжують цю роботу, працюють із банками, тому тим, хто ще не отримав, 

скоро надійдуть кошти», – сказав Дмитро Лунін.  

Загалом в усіх громадах на Полтавщині близько 9 тисяч домовласників 

взяли участь у програмі «Прихисток» і надали житло понад 30 тисячам 

переселенців. 
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*** 

04.08.2022 

Черкаська обласна державна адміністрація 

https://ck-oda.gov.ua/novyny-cherkaskoyi-oblasti/premyer-ministr-

oznajomivsya-z-pidgotovkoyu-do-prijomu-novix-vpo-na-cherkashhini/ 

Прем’єр-міністр ознайомився з підготовкою до прийому нових ВПО 

на Черкащині 

Пресслужба ОДА 

Під час робочої поїздки до Черкаської області Прем’єр-міністр Денис 

Шмигаль ознайомився з умовами проживання внутрішньо переміщених осіб 

в одному із санаторіїв Черкащини. 

Черкаська область, як й інші центральні області України, готується 

приймати жителів Донецької області, де оголошена масова евакуація. 

Очільник Уряду поспілкувався з людьми, що раніше евакуювались із 

Луганської, Харківської, Херсонської та Миколаївської областей. 

«Від початку повномасштабної агресії росії на нашу державу багато 

українців були вимушені покинути свої домівки. Частина з них затрималася 

тут, на Черкащині. Ми побачили, що в санаторії є всі необхідні умови для 

комфортного проживання. Водночас в Уряді, окрім запущених програм 

підтримки ВПО, на виконання завдання Президента напрацьовуємо низку 

ініціатив, які допоможуть людям у майбутньому повернутися до нормального 

життя», — відзначив Прем’єр-міністр. 

Під час спілкування було порушено питання працевлаштування людей, 

що вимушено покинути свої домівки. Денис Шмигаль зазначив, що держава 

створила для цього всі умови. Зокрема Прем’єр-міністр розповів, що Урядом 

запроваджений механізм компенсації 6500 грн роботодавцям за 

працевлаштованих внутрішньо переміщених осіб. 

 

*** 

04.08.2022 

Черкаська обласна державна адміністрація 

https://ck-oda.gov.ua/holova-oda/derzhava-dopomogla-v-relokaciyi-

majzhe-700-kompanij-bilsh-yak-480-ponovili-diyalnist-denis-shmigal-na-

cherkashhini/ 

Держава допомогла в релокації майже 700 компаній, більш як 480 

поновили діяльність, — Денис Шмигаль на Черкащині 

Пресслужба ОДА 

У межах робочої поїздки в Черкаську область прем’єр-міністр Денис 

Шмигаль ознайомився з діяльністю «Швейної компанії «ВіД», яка була 

релокована з тимчасово окупованої території Херсонської області. 

– Від початку повномасштабної агресії росії наш Уряд допомагає 

підприємствам перемістити виробництва в безпечні регіони та відновити 
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роботу. Уже майже 700 компаній релоковано, більш як 480 поновили 

діяльність. Сьогодні ми відвідали одне з таких підприємств», — зазначив 

Прем’єр-міністр. 
Натепер уже 28 підприємств релоковано на Черкащину. Ще 10 – у 

процесі. В області є близько 750 тис. кв. м вільних площ для бізнес-об’єктів, 

відзначив начальник Черкаської обласної військової адміністрації Ігор 

Табурець. 

– Держава забезпечила всі умови для швидкої релокації підприємств, – 

додав очільник області. – Сьогодні побували на одному з таких. Із десяток 

років це потужне швейне виробництво працювало на Херсонщині. Через 

російських окупантів тепер відбудовує все з нуля на Черкащині. Але власники 

підприємства налаштовані оптимістично і лише на розвиток. Від Обласної 

військової адміністрації надаємо всю необхідну підтримку. Маємо всі разом 

тримати економічний фронт! 

Наразі швейна компанія — це мобiльне виробництво, що входить у 

п’ятірку лідерів України з виробництва одягу для найбільших холдингів 

України. Серед персоналу, що нині працює на підприємстві, 20% — це 

внутрішньо переміщені особи з різних областей. 

Денис Шмигаль нагадав, що держава відшкодовує 6500 грн на заробітну 

плату для кожного переселенця. На підприємстві підтвердили отримання 

компенсації за працевлаштування ВПО. 

Якщо ви хочете релокувати свій бізнес на Черкащину, звертайтеся: 

0630519245, 

business.ck.ova@gmail.com 

 

*** 

04.08.2022 

Чернівецька обласна військова адміністрація 

https://bukoda.gov.ua/news/uriad-unormuvav-pytannia-shchodo-

prydbannia-zhytla-zakhysnykamy-pereselentsiamy 

Уряд унормував питання щодо придбання житла захисниками-

переселенцями 

опубліковано 04 серпня 2022 року о 15:34 

Кабінет Міністрів України ухвалив зміни до низки чинних постанов, 

що значно спрощують процес придбання житла для ветеранів, членів їхніх 

сімей і родин загиблих воїнів, які водночас є вимушеними переселенцями, та 

отримали грошову компенсацію на придбання житла у період з липня по 

грудень 2021 року. 

Також, зміни стосуються категорій громадян – ветеранів, які отримали 

інвалідність І–ІІ групи внаслідок війни з числа учасників АТО/ООС, 

захисників-переселенців, воїнів, які брали участь у бойових діях на території 

інших держав та членів їхніх сімей. 
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Відтепер, завдяки прийнятим змінам, ветерани, їхні родини та сім’ї 

загиблих воїнів можуть придбати житло за новим місцем проживання у будь-

якому регіоні України, де не ведуться бойові дії. До того ж, якщо раніше 

грошову компенсацію було необхідно використати протягом року з моменту 

її отримання, то тепер кошти на придбання житла зберігатимуться на 

спеціальному рахунку довше, але не більше ніж 6 місяців після припинення чи 

скасування воєнного стану. 

Водночас, при розрахунку застосовуватиметься єдиний коефіцієнт 1,5 

збільшення опосередкованої вартості житла для всіх одержувачів грошової 

компенсації, яким призначено грошову компенсацію. 

Довідково. Рішеннями Уряду від 29 липня 2022 року відповідні зміни 

внесено до постанов КМУ від 19 жовтня 2016 року № 719, від 18 квітня 

2018 року № 280, від 28 березня 2018 р. № 214, від 20 лютого 2019 р. № 206. 

Постанови Кабінету Міністрів України від 29.07.2022 № 844, № 843, 

№ 845 та № 851. 

 

*** 

04.08.2022 

Вінницький обласний центр зайнятості 

https://vin.dcz.gov.ua/novyna/kogo-z-pereselenciv-chastishe-berut-na-

robotu-na-vinnychchyni 

Кого з переселенців частіше беруть на роботу на Вінниччині? 

Серед переселенців, які шукають роботу через центри Вінницької 

обласної служби зайнятості, найбільше держслужбовців, менеджерів різних 

профілів, бухгалтерів, продавців, вчителів, вихователів, економістів, водіїв та 

медиків. 

Всього від початку війни за допомогою в пошуках роботи звернулася 

2751 особа з числа ВПО. З них 2361 громадянин набув статусу безробітного. 

Завдяки зусиллям фахівців служби зайнятості за цей період вдалося 

працевлаштувати 453 вимушених переселенців. Найчастіше роботу 

знаходили працівники торговельної сфери, будівельники, медики, зокрема, 

стоматологи. 

Станом на 4 серпня цього року продовжують шукати роботу 1272 

внутрішньо переміщених особи. 

Якщо ви роботодавець і маєте потребу в працівниках, звертайтесь до 

служби зайнятості і вам підберуть працівників. 

Переваги підбору кадрів для роботодавців через службу зайнятості 

очевидні. Насамперед, це безкоштовно. Також роботодавці мають 

можливість отримати компенсацію від держави за кожного 
працевлаштованого переселенця. Визначальною ж залишається найбільша 

база спеціалістів найрізноманітнішого профілю серед шукачів роботи. 
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Нагадуємо, вакансію також можна подати самостійно через чат-бот 

@DCZWorkNowBbot, вона одразу буде опублікована і рекрутери почнуть 

підбір кандидатів. 

За довідками звертайтесь на гарячі лінії Вінницького обласного центру 

зайнятості 0 (432) 55-17-96, +38 (063) 814-53-38, +38 (050) 195-09-24 або 

пишіть на Телеграм канал Підтримка ДСЗ Вінниця ➡️ 

https://t.me/DCZ_Vinnytsa 

 

*** 

04.08.2022 

Дніпропетровський обласний центр зайнятості 

https://dnp.dcz.gov.ua/novyna/u-kamyanskomu-prohodyat-treningovi-

zahody-z-pytan-pracevlashtuvannya-molodi 

У Кам’янському проходять тренінгові заходи з питань 

працевлаштування молоді 

Центр молодіжних ініціатив проводить серію інтерактивних занять 

по працевлаштуванню від програми СИЛА – «Єднання через спільні дії 

молоді», яка адмініструється IREX, а саме: 

- Інтерактивне заняття «планування кар'єри та прийняття рішень». 

Учасники зрозуміють свою відповідальність у прийнятті свідомих 

рішень по плануванню кар'єри, як процесу, що триває все життя. 

- Інтерактивне заняття «пошук роботи та критичне мислення». 

Учасники отримають навички пошуку роботи, освоять критичне 

мислення, отримають навички з аналізу джерел пошуку роботи, вдосконалять 

навички роботи з інтернет-сервісами. 

- Інтерактивне заняття «Співбесіда та ведення переговорів». 

Учасники розвинуть навички власної впевненості та комунікативні 

навички. Дізнаються більше про типи, етапи підготовки та проведення 

співбесіди з роботодавцем. Аналіз можливих помилок та способів їх 

уникнення. Як налаштуватися і не боятися співбесіди. Вербальні та 

невербальні засоби комунікації. 

- Інтерактивне заняття «Тайм-менеджмент та work-life-balance». 

Аналіз власних біоритмів та планування розпорядку дня. Поради з 

керування часом, планування, встановлення балансу роботи і особистого 

життя. 

- Підсумковий форум з питань працевлаштування молоді. 

Комунікаційна платформа для молоді та роботодавців для обміну 

інформації про вакансії. Рекомендації та програми задля покращення 

працевлаштування молоді. Аналіз актуальних та затребуваних професій та 

багато іншого. 

Брати участь у заключному форумі зможуть найактивніші учасники з 

попередніх тренінгів програми СИЛА – «Єднання через спільні дії молоді». 
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У рамках Меморандуму про співпрацю між Центром Молодіжних 

Ініціатив та Кам'янським міським центром зайнятості перше 

інтерактивне заняття відбулося на базі центру зайнятості. У заході взяли 

участь 20 осіб віком 18-29 років, з яких половина ВПО. 

 

*** 

04.08.2022 

Донецький обласний центр зайнятості 

https://don.dcz.gov.ua/novyna/mariupolci-pracyuyut-dlya-mariupolciv 

Маріупольці працюють для маріупольців 

Для оперативного вирішення питань зайнятості внутрішньо 

переміщених осіб Маріупольський міський центр зайнятості вибудовує 

нові комунікаційні зв’язки з маріупольцями. Один з них – взаємодія з 

центрами підтримки переселенців «ЯМаріуполь», які відкриваються по всій 

країні і вже діють в 10 обласних центрах. 

Сьогодні зустрічі шукачів роботи з фахівцями центру зайнятості 

були організовані у містах Київ та Кривий Ріг. 

У київському хабі фахівцем центру зайнятості було з’ясовано 

потребу маріупольців у працевлаштуванні, надана інформація про вакансії, 

переваги взаємодії з центром зайнятості, а саме індивідуальний 

рекрутинговий підхід у напрямку вирішення питання зайнятості. Також 

клієнтам надані відповіді та консультації на чисельні запитання осіб, що 

шукають роботу, щодо застосування норм чинного законодавства з питань 

зайнятості під час дії воєнного стану. 

У Кривому Розі фахівці Маріупольського міського центру зайнятості 

взяли участь в урочистому відкритті вже одинадцятого центру підтримки 

переселенців «ЯМаріуполь». У цьому місті наразі мешкає         2,2 тис. 

маріупольців. Відвідувачів центру «ЯМаріуполь» проінформовано про 

сучасні можливості служби зайнятості, зручні дистанційні форми взаємодії 

з клієнтами, актуальні вакансії, у тому числі в інших містах України, зокрема 

з наданням житла. З керівництвом хабу обговорені можливості співпраці у 

напрямку сприяння зайнятості внутрішньо переміщених осіб. 

Особливу увагу під час зустрічей з переселенцями було приділено 

легалізації трудових відносин та перевагам офіційного працевлаштування. 

 

*** 

04.08.2022 

Львівський обласний центр зайнятості 

https://lviv.dcz.gov.ua/novyna/na-lvivshchyni-mayzhe-10-bezrobitnyh-ce-

vymusheno-peremisheni-osoby 
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На Львівщині майже 10% безробітних – це вимушено перемішені 

особи 

Від початку повномасштабного вторгнення російських окупантів на 

Україну і до сьогодні за допомогою у працевлаштуванні до Львівської 

обласної служби зайнятості звернулося 4383 приїжджих, на котрих 

поширюється дія програми «єПідтримка». 

Здебільшого це – жителі Донеччини (1129 осіб) Харківщини (804), 

Луганщини та Херсонщини (по 433 особи). Із числа новоприбулих 44,3% або 

1942 клієнти користувалася соціальними послугами фахівців Львівського 

міського центру зайнятості. З-посеред тих, хто евакуювався на 

Львівщину, 3051 особа отримала статус вимушено переміщеної. 

Упродовж 160 днів російсько-української війни місцем роботи вдалося 

забезпечити 789 переселенців, у т. ч. 594 ВПО. В основному вони 

працевлаштувалися на підприємства переробної промисловості, а також у 

заклади сфери торгівлі та послуг. 

Станом на 03.08.2022 року за посередництва обласної служби 

зайнятості роботу шукали 9,4 тис. безробітних, із котрих 927 вимушено 

переміщені особи (9,9%). 
Для спрощення пошуку роботи на профілі «Львівська обласна служба 

зайнятості» у соціальній мережі «Фейсбук» (https://bit.ly/3pZJ7IC) щодня 

оприлюднюється перелік актуальних вільних робочих місць і вакантних посад. 

Ця інформація також розміщена на сайті ЛОЦЗ 

https://lviv.dcz.gov.ua/userSearch/vacancy. 

Консультації щодо перспектив працевлаштування можна отримати у 

будь-якому центрі зайнятості чи філії (контакти – за посиланням 

https://bit.ly/3qpaJHg), на телеграм-каналі ЛОЦЗ @DCZ_Lviv 

(https://bit.ly/3tISXjb), а також у телефонному режимі за номерами «гарячих 

ліній» Львівського ОЦЗ: (032) 245 05 45, +380966825183. 

 

*** 

04.08.2022 

Львівський обласний центр зайнятості 

https://lviv.dcz.gov.ua/novyna/kompensaciyu-za-pracevlashtuvannya-vpo-

otrymaly-311-pracedavciv 

Компенсацію за працевлаштування ВПО отримали 311 працедавців 

У період воєнного стану та впродовж 30 календарних днів після його 

закінчення діє програма компенсації працедавцям витрат з оплати праці 

за працевлаштування осіб, котрі офіційно визнані вимушено 

переміщеними. Кошти у розмірі 6500 грн надаються суб’єктам господарської 

діяльності впродовж двох місяців з дня прийому ВПО на роботу. 

На Львівщині станом на 02.08.2022 року урядовою ініціативою 

скористалося 358 працедавців, які забезпечили місцем праці 794 вимушено 
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переміщених осіб. На рахунки 311 фірм і компаній вже перераховані кошти 

на загальну суму 6,7 млн грн. 

Для отримання компенсації необхідно подати в центр зайнятості або 

філію Львівського ОЦЗ пакет документів у паперовій формі (контакти за 

посиланням – https://bit.ly/3BMC4Yx) або в електронній через портал «Дія» 

(https://bit.ly/3xbuxAF ). Ознайомитися з компенсаційним механізмом можна 

за посиланням https://cutt.ly/JJULj1G. Консультаційна підтримка за тел.: 032 

233 01 67 або 032 245 03 11. 

 

*** 

04.08.2022 

Володимир. Офіційний сайт міста 

https://volodymyrrada.gov.ua/pryvezly-dopomogu-ta-zyasuvaly-potreby-

pereselencziv-gromady/ 

Привезли допомогу та з’ясували потреби переселенців громади 

3 серпня міський голова Ігор Пальонка спільно з головою Волинської 

обласної ради Григорієм Недопадом зустрілися з тимчасово переміщеними 

особами, які нині мешкають у Володимирі в гуртожитках навчальних закладів 

обласного підпорядкування. На зустрічі також були присутні депутат 

Волинської обласної ради Валентин Кошельник та керівник громадської 

організації ПЦУ «Елеос-Волинь» отець Петро Стеблина. 

«Від початку нападу росії на Україну наша громада прийняла понад 4 

тисячі вимушено переміщених осіб. Прихисток надали одразу у декількох 

установах міста. Значна частина людей зупинялась у Володимирі лише на 

декілька днів, але для більшості наше місто стало другим домом. Спільно з 

керівництвом навчальних закладів ми вирішували чимало проблем, які 

стосувались забезпечення та облаштування для вас комфортного побуту. 

Сьогодні для допомоги вимушено переміщеним особам долучається і багато 

наших закордонних партнерів. Ми і надалі працюватимемо в цьому ж 

напрямку, аби ви не відчували себе покинутими», – зазначив міський голова 

Ігор Пальонка. 

Кожна родина внутрішньо переміщених отримала сьогодні кілька 

чималих пакунків з продуктами, предметами гігієни, харчуванням та засобами 

для дітей від громадської організації «Елеос-Волинь». Її керівник отець 

Петро зазначив, що заснована Українською Православною Церквою мережа 

громадських організацій під загальною назвою «Елеос» має за місію 

соціальне служіння суспільству і країні. Вони опікуються і військовими, і 

переселенцями, і соціально вразливими верствами. 

Відвідав голова обласної ради і Туристично-інормаційний центр, який 

від самого початку війни виконував роль координаційного центру, надаваши 

допомогу військовослужбовцям, вимушеним переселенцям та іншим 

категоріям громадян, які її потребували. Керівниця ТІЦу Ірина Ковальчук 

розповіла, що на момент, коли саме завершились усі приготування до 



85 
 

святкового до відкриття установи, в країну прийшла війна. Працівники в 

короткі терміни пристосувались до змін та роботи в нових реаліях, адже з того 

моменту ТІЦ став центром координації та допомоги для тисяч людей, які 

тікали від війни з різних куточків України. 

Дякуємо голові обласної ради Григорію Недопаду за чергову допомогу 

вимушеним переселенцям у нашій громаді. 

 

*** 

04.08.2022 

Володимир. Офіційний сайт міста 

https://volodymyrrada.gov.ua/pereselenczi-u-volodymyri-otrymaly-

dopomogu-vid-blagodijnogo-fondu-virymo-v-ukrayinu/ 

Переселенці у Володимирі отримали допомогу від благодійного фонду 

“Віримо в Україну” 

4 серпня у Центрі культурних послуг м. Володимира внутрішньо 

переміщені особи мали змогу отримати допомогу від благодійного фонду 

“Віримо в Україну”. 

Попередньо управлінням соціальної політики Володимирської міської 

ради було надіслано звернення до керівника фонду Анатолія Шваба. 

Благодійний фонд надав для переселенців, які мешкають у нашій громаді 163 

комплекти продуктових наборів, з розрахунку – один продуктовий набір для 

однієї сім’ї. 

Дякуємо за отриману необхідну допомогу. 

 

*** 

04.08.2022 

Київський міський центр зайнятості 

https://kie.dcz.gov.ua/novyna/yakyy-rozmir-ta-tryvalist-vyplaty-dopomogy-

po-bezrobittyu-dlya-pereselenciv 

Який розмір та тривалість виплати допомоги по безробіттю для 

переселенців? 

З 2 липня 2022 року набрала чинності постанова Кабінету Міністрів 

України від 21.06.2022 № 735, якою, зокрема, затверджено Порядок. 

Якщо ви маєте статус внутрішньо переміщеної особи та не маєте 

документів та відомостей про періоди страхового стажу, трудової діяльності, 

заробітну плату (дохід, грошове забезпечення), то під час воєнного стану 

допомога по безробіттю призначається тривалістю 180 календарних днів 

протягом двох років із дня її призначення у мінімальному розмірі. Отже, для 

застрахованих осіб у сумі 1800 грн, а для осіб, визначених частиною другою 

статті 6 Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне 

страхування на випадок безробіття» (http://surl.li/cnizn ), - 1000 грн. 
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Після надходження необхідних документів та відомостей протягом двох 

років з дня її призначення тривалість виплати допомоги по безробіттю та її 

розмір переглядаються відповідно до законодавства. 

Більше інформації тут:  http://surl.li/cniwv 

 

*** 

05.08.2022 

Офіційний портал Києва 

Київська міська рада 

Київська міська державна адміністрація 

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

neobkhidnu_medichnu_dopomogu_bezkoshtovno_ta_bezvidmovno__valentina_g

inzburg/ 

Вимушені переселенці у столиці отримують необхідну медичну 

допомогу безкоштовно та безвідмовно – Валентина Гінзбург 

Вимушені переселенці у столиці отримують необхідну медичну 

допомогу безкоштовно та безвідмовно. На цьому наголосила директорка 

Департаменту охорони здоров’я Валентина Гінзбург. 

Ідеться про всі види медичної допомоги за програмою медичних 

гарантій: первинна меддопомога, спеціалізована, отримання медикаментів за 

програмою «Доступні ліки» тощо. 

Так, попри наявність або відсутність підписаної із лікарем декларації, 

внутрішньо переміщені особи можуть звернутися до будь-якого Центру 

первинної медико-санітарної допомоги, де за необхідністю гарантовано 

отримають повний пакет послуг: діагностику і лікування захворювань; базові 

тести та аналізи; направлення до лікарів вузької спеціалізації чи на 

обстеження; рецепти за програмою «Доступні ліки» та інсулін (якщо це 

повторний рецепт); паліативну допомогу, динамічне спостереження за станом 

здоров’я; щеплення відповідно до календаря профілактичних щеплень. 

«До слова, ще раз нагадаю про важливе: якщо ви чи ваша дитина за 

термінами потребуєте вакцинації або пропустили планову вакцинацію за 

Національним календарем щеплень, її можна надолужити. Для цього 

достатньо звернутися до свого сімейного лікаря/педіатра або до сімейного 

лікаря/педіатра найближчого закладу охорони здоров’я», – наголосила 

Валентина Гінзбург. 
Знайти адреси найближчих центрів первинної медико-санітарної 

допомоги можна за посиланням – https://bit.ly/3oZIQ7H. 

Так само безвідмовно надається медична допомога за пакетами 

програми медичних гарантій на вторинному і третинному рівнях: лікування 

інсульту, інфаркту, раннє виявлення та лікування онкології, медична допомога 

породіллям, новонародженим у складних неонатальних випадках тощо. 

Продовжує працювати під час воєнного стану і програма «Доступні 

ліки». Так, пацієнти, які потребують амбулаторного лікування серцево-
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судинних захворювань, цукрового діабету першого/другого типу, нецукрового 

діабету, бронхіальної астми, розладів психіки та поведінки, епілепсії, можуть 

отримати лікарські засоби, що входять до програми – безоплатно або з 

невеликою доплатою. 

За інформацією МОЗ України, для забезпечення доступу пацієнтів до 

цих ліків на час війни були спрощені процедури їх отримання, зокрема 

пацієнти можуть отримувати такі ліки за електронним або паперовим 

рецептом. Усі 47 препаратів інсуліну, які входять до програми реімбурсації, 

можна отримувати без доплат. 

Українці, які живуть із ВІЛ, теж можуть отримати антиретровірусну 

терапію за місцем фактичного перебування. Для цього необхідно звернутися 

до найближчого Консультативно-діагностичного центру або до Київського 

міського центру профілактики та боротьби зі СНІД (телефони для довідок: 

(044) 409-20-70, (044) 409-20-84). 

Також, за роз’ясненнями МОЗ, на період дії воєнного стану суттєво 

спрощено процедуру встановлення і продовження інвалідності. Наразі для 

отримання соціальних виплат особам із інвалідністю проходити повторний 

огляд для підтвердження інвалідності не потрібно. Укладання декларації між 

пацієнтом –внутрішньо переміщеною особою та лікарем, який оформляє 

направлення на МСЕК, теж не потрібно, законодавчі підстави вимагати її 

відсутні. Лікарі не мають права вимагати у пацієнтів прибути безпосередньо 

на повторний огляд. Усі виплати та відповідні пільги зберігаються за особою 

до закінчення строку проходження повторного огляду. 

«З перших днів військової агресії рф столична влада докладала 

максимум зусиль, щоб містяни вчасно отримували медичну допомогу. Наразі 

Департамент охорони здоров’я координує та контролює муніципальні 

медичні заклади з метою організації комфортного та дієвого медичного 

простору і для вимушених переселенців. На сьогодні до медиків столичних 

комунальних медзакладів уже звернулося близько 29 тисяч внутрішньо 

переміщених осіб. Я звертаюся до тих, хто через війну знайшов прихисток у 

столиці: в Києві ви маєте такі ж права на якісну медичну допомогу, як і кияни. 

У разі, якщо вам у ній відмовляють, – звертайтеся до керівника закладу, де 

сталося непорозуміння, або на гарячу лінію Департаменту за телефоном: 

(044) 278-41-91», – підсумувала Валентина Гінзбург. 

 

*** 

 

05.08.2022 

ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

https://www.zoda.gov.ua/news/62268/zabezpechennya-zhitlom-vnutrishno-

peremishenih-osib---pershochergove-zavdannya-dlya-vladi.html 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЖИТЛОМ ВНУТРІШНЬО ПЕРЕМІЩЕНИХ 

ОСІБ - ПЕРШОЧЕРГОВЕ ЗАВДАННЯ ДЛЯ ВЛАДИ 
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…до наради, яка відбулась під головуванням віце-прем'єр-міністра 

України з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України 

Ірини Верещук,   долучився перший заступник очільника ЗОВА Володимир 

Шустов, заступниця очільника ЗОВА Злата Некрасова, начальник 

апарату ЗОВА Зінаїда Бойко та представники структурних підрозділів, а 

також міністерств. 

Під час заходу розглянули питання, пов'язані з початком опалювального 

сезону та роботою з внутрішньо переміщеними особами. 

В першу чергу, обговорили внесення змін до законодавства та 

врегулювання питань, які стосуються роботи з ВПО, що були вимушені 

покинути свої оселі через бойові дії. Актуальним питанням наразі є житло та 

реконструкція ушкоджених в результаті військових дій будівель, у яких вони 

зможуть проживати. 

У Міністерствах проводять регулярні моніторинги ситуації, щоб 

визначити найбільш проблемні питання та, кооперуючи свої зусилля з 

обласною владою, знайти алгоритм дій для швидкого вирішення проблем та 

створення централізованої моделі отримання житла внутрішньо 

переміщеними особами. 

Департамент культури та інформаційної політики 

 

*** 

05.08.2022 

Житомирська обласна державна адміністрація 

https://oda.zht.gov.ua/news/mayemo-u-najkorotshi-terminy-zabezpechyty-

pereselentsiv-zhytlom-vitalij-bunechko-na-zustrichi-z-delegatsiyeyu-italijskogo-

predstavnytstva-chervonogo-hresta/ 

Маємо у найкоротші терміни забезпечити переселенців житлом, — 

Віталій Бунечко на зустрічі з делегацією італійського представництва 

Червоного Хреста 

…05 серпня, начальник Житомирської ОВА Віталій Бунечко та 

міський голова м. Житомира Сергій Сухомлин зустрілися з делегацією 

італійського представництва Червоного Хреста, щоб обговорити 

реалізацію важливого соціального проєкту – встановлення 40 каркасних 

будинків у Житомирі, які зможуть забезпечити житлом понад 250 

переселенців зі Сходу та Півдня. 

«Наразі Державою опрацьовується варіант будівництва житла 

кампусного типу для переселенців, які продовжують прибувати до 

Житомирської області й через активні бойові дії планують залишитися в нас 

на довгий термін», — сказав Віталій Бунечко. 

Як зазначили представники Червоного Хреста, це житло буде 

обладнано необхідними меблями та побутовою технікою. Задум передбачає 

підлаштування житлових модулів під кожну сім’ю. Основною перевагою цих 
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будинків є автономність та мобільність. Вони термомодернізовані, тому в них 

буде комфортно і влітку, і взимку. 

Наразі триває активна робота з боку міської влади щодо проведення усіх 

комунікаційних мереж до цих будиночків. На завершення цих робіт і 

підготовки до будівництва потрібно ще два місяці, опісля розпочнеться 

реалізація проєкту. 

«Ми маємо значний досвід у цьому напрямку, адже Італія переживала у 

своїй історії не одне природне лихо, і забезпечення тимчасовим житлом тоді й 

зараз було на першому місці», — зазначили представники італійської 

делегації. 

Під час зустрічі також обговорено питання щодо покращення надання 

допомоги переселенцям на місцевому рівні. Волонтери постійно видають 

продуктові набори, засоби гігієни, медикаменти, одяг та постільну білизну 

тощо. Зокрема орієнтуються на людей, які мешкають у віддалених районах та 

потребують найнеобхідніших ліків. 

«Житомирська обласна військова адміністрація та Міжнародна 

Федерація Товариств Червоного Хреста і Червоного Півмісяця має 

успішний досвід реалізації спільних проєктів. Від початку повномасштабного 

вторгнення росії на Українську землю Червоний Хрест надав нашій області 

майже триста тонн найнеобхіднішої для людей гуманітарної допомоги», — 

додав Віталій Бунечко. 

Учасники зустрічі також актуалізували подальші плани стосовно 

допомоги переселенцям, підтримки наших медичних закладів, які в цей 

непростий час займаються окрім своєї повсякденної мирної роботи лікуванням 

поранених цивільних та військових… 

 

*** 

05.08.2022 

Івано-Франківська обласна державна адміністрація 

https://www.if.gov.ua/news/liudmyla-sirko-provela-onlain-zustrich-iz-

predstavnykamy-hromadskoi-orhanizatsii-rotari-klub-kyiv-interneshenal 

Людмила Сірко провела онлайн-зустріч із представниками 

громадської організації «Ротарі Клуб Київ Інтернешенал» 

Управління інформаційної діяльності та комунікацій з 

громадськістю ОДА, опубліковано 05 серпня 2022 року о 09:47 

Обговорювали питання облаштування об’єктів для проживання 

внутрішньо переміщених осіб та надання їм необхідної гуманітарної 

допомоги. 

«На Прикарпатті прийняли понад 146 тисяч внутрішньо переміщених 

людей. Україна готуються  до початку нового навчального року. Тому є гостра 

потреба в організації їх переселення із навчально-виховних закладів та 

облаштуванні для них нових житлових приміщень. Ми працюємо над 

вирішенням питань щодо пошуку необхідних фінансових ресурсів, щоби 
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провести поточні та капітальні ремонти закладів для внутрішньо 

переміщених осіб. Зараз багато людей евакуйовуватимуться із Донецької 

області. Очікуємо понад 220 тисяч осіб саме з цього регіону та опрацьовуємо 

питання щодо підготовки об’єктів для їх проживання», - зауважила 

заступниця голови обласної державної адміністрації Людмила Сірко. 

Під час зустрічі представники «Ротарі Клуб Київ Інтернешенал» 

наголошували на важливості надання Івано-Франківщині підтримки для цієї 

роботи. Зокрема, вивчення потреб внутрішньо переміщених осіб та 

облаштування для них житлових приміщень, забезпечення їх необхідними 

побутовими приладами (холодильниками, пральними машинами, 

мікрохвильовками, електричними чайниками, бойлерами та іншим), ліжками, 

ковдрами, подушками, матрацами, наборами постілі, душовими кабінами. 

Також йшлося про виділення коштів на ремонти приміщень щодо 

облаштування для них житла, додаткових ліжко-місць, співпрацюючи з 

іншими міжнародними донорами. 

«78 об’єктів подані територіальними громадами області, де проживають 

внутрішньо переміщені особи або можуть бути облаштовані для їх 

проживання. Серед них є об’єкти, які потребують заміни душових кабінок, 

санвузлів. Є такі, які потребують косметичного або капітального ремонту 

приміщень. У медичних закладах області влаштовані внутрішньо переміщені 

люди, які потребують особливого догляду, паліативні хворі та перестарілі. 

Важливим питанням для нас є створення для цих людей додаткових 

спеціалізованих закладів», - зазначила Людмила Сірко. 

Йшлося й про необхідність  забезпечення санаторних закладів області 

генераторами опалення, бойлерами, де проживають діти-сироти та діти, 

позбавлені батьківського піклування з тих областей України, де ведуться 

активні бойові дії, аби мати тепло взимку. 

«Завдяки нашій співпраці визначатимуться потреби щодо надання 

необхідної допомоги Івано-Франківському регіону задля вирішення 

організаційних питань якісного прийняття внутрішньо переміщених осіб, 

проведення капітальних, косметичних  ремонтів приміщень для їх поселення. 

Ми робимо усе для того, щоби вони проживали у комфортних умовах та були 

забезпечені всім необхідним. Тому наша співпраця із міжнародними фондами, 

громадськими організаціями надважлива», - наголосила, завершуючи робочу 

онлайн-зустріч, Людмила Сірко. 

 

*** 

05.08.2022 

Івано-Франківська обласна державна адміністрація 

https://www.if.gov.ua/news/pytannia-prykhystku-pereselentsiv-na-

prykarpatti-zabezpechennia-palyvom-rodyn-viiskovosluzhbovtsiv-ta-

malozabezpechenykh-osnovni-problemy-iaki-obhovoryly-pid-chas-narady-v-oda 
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Питання прихистку переселенців на Прикарпатті, забезпечення 

паливом родин військовослужбовців та малозабезпечених, - основні 

проблеми, які обговорили під час наради в ОДА 

Управління інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю 

ОДА, опубліковано 05 серпня 2022 року о 13:13 

Про підготовку додаткових приміщень для поселення внутрішньо 

переміщених людей у територіальних громадах Прикарпаття, надання 

соціальних послуг ВПО, дітям пільгових категорій, родинам 

військовослужбовців ЗСУ та іншим малозабезпеченим громадянам, 

забезпечення населення, установ та організацій області дровами для опалення 

у зимовий період ішлося сьогодні, 5 серпня, під час наради, яку за дорученням 

голови обласної державної адміністрації – начальника обласної військової 

адміністрації Світлани Онищук провів її заступник Віталій Ільчишин. 

У онлайн-нараді взяли участь заступники голови та керівники 

структурних підрозділів ОДА, голови райдержадміністрацій і 

територіальних громад області. 

Виступаючи перед учасниками наради, заступниця голови 

облдержадміністрації Людмила Сірко повідомила, що в області визначено 

92 об’єкти для розміщення ВПО, у 17 з них донори вже проводять відповідні 

роботи. Це дозволить розгорнути понад тисячу додаткових місць для людей з 

Донеччини, які вимушені покинути свої домівки через війну. За словами 

посадовиці, у сільських, селищних та міських радах введено посади фахівців 

із соціальної роботи, які опікуватимуться в тому числі й ВПО. 

«В області впроваджується пілотний проєкт із залученням іноземних 

донорів для організації роботи соціальних працівників, - зазначила Людмила 

Сірко.- Швейцарська організація «Фонд Terre des hommes» 9-11 серпня 

організовує навчання та забезпечить упродовж шести місяців оплату праці 25 

соціальних працівників із можливістю подальшої пролонгації. Це дозволить 

підвищити ефективність їх роботи у наданні соціальних послуг, в тому числі 

й ВПО». 

Окрему увагу було звернуто на виконання розпорядження КМУ № 679-

р «Про проведення обов’язкової евакуації населення Донецької області» та, 

відповідно, необхідність розгортання додаткових ліжко-місць у об’єктах і 

закладах будь якої форми власності в громадах краю. 

Для здійснення капітальних й поточних ремонтів, а також придбання 

матеріалів у місцевих бюджетах передбачено 23,2 мільйони гривень, а з 

обласного виділено 20 мільйонів. Станом на 1 серпня уже освоєно та 

профінансовано вісім мільйонів гривень. 

«Звертаюся до керівників територіальних громад: нам необхідно 

активізувати цю роботу та забезпечити гідні умови для переселенців, адже 

фінансовий ресурс є, - зазначив Віталій Ільчишин. - Залучайте донорів, 

підходьте індивідуально до вирішення існуючих проблем, адже ніхто, крім 

нас, не допоможе нашим співвітчизникам». 
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Заступник голови облдержадміністрації також звернув увагу 

представників органів влади на місцях щодо підготовки до зими та 

забезпечення паливом соціально вразливих категорій людей, зокрема, родин 

військовослужбовців ЗСУ… 

За результатами наради дано конкретні доручення та визначено терміни 

їх виконання. 

 

*** 

05.08.2022 

Івано-Франківська обласна державна адміністрація 

https://www.if.gov.ua/news/mobilna-bryhada-oblderzhadministratsii-

prodovzhuie-pratsiuvaty-z-vnutrishno-peremishchenymy-osobamy-v-

hromadakh-oblasti 

«Мобільна бригада» облдержадміністрації продовжує працювати з 

внутрішньо переміщеними особами в громадах області 

Калуська РДА, опубліковано 05 серпня 2022 року о 11:00 

Цього разу «мобільна бригада», до якої входять працівники управління 

організаційної роботи апарату ОДА, департаменту соціальної політики 

облдержадміністрації, регіонального Центру безоплатної правової 

допомоги в Івано-Франківській області та психолог, задля вивчення потреб 

ВПО працювала у Калуському районі. 

Разом із заступницею голови Калуської райдержадміністрації 

Ярославою Гасяк, фахівцями Калуської міськрайонної філії обласного 

центру зайнятості «мобільна бригада» відвідала Рожнятівську та 

Верхнянську територіальні громади. 

Під час зустрічей спеціалісти з області ознайомилися із комплексом 

соціальних послуг, які отримують внутрішньо переміщені особи, обговорили 

проблемні питання, з якими ті найчастіше стикаються. Людям розповіли, як 

швидше адаптуватися, якими програмами для підтримки можна скористатися, 

ознайомили із змінами в законодавстві, повідомили іншу корисну інформацію. 

*** 

05.08.2022 

ЛУГАНСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

ОБЛАСНА ВІЙСЬКОВО-ЦИВІЛЬНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

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

omogu_150_pereselencyam_z_luganshchini 

У Рівному за два дні надали гумдопомогу 150 переселенцям з 

Луганщини 

Продовжують відкриватися гуманітарні хаби для підтримки мешканців 

Луганщини, які евакуювалися на підконтрольну Україні територію. Один 
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із таких хабів створено у місті Рівне. Він орієнтований на всіх жителів 

Луганщини, які тимчасово перемістилися до Рівненської області. 

За останні два дні гуманітарну допомогу в хабі отримали близько 150 

внутрішньо переміщених осіб, які мешкають безпосередньо у Рівному. Окрім 

задоволення гуманітарних потреб, тут люди можуть проконсультуватися з 

юридичних, медичних, освітніх та соціальних питань, стосовно реєстрації 

пошкодженого та зруйнованого майна тощо. 

 Якщо вам потрібна консультація психолога, телефонуйте за номером: 

067-59 07-179. 

Нагадаємо, що хаб працює за адресою: м.Рівне, вулиця Фабрична, 20. 

Для тих ВПО, хто евакуювався або планує приїхати до Рівного у серпні, 

видача продуктових наборів здійснюється по талонах, отриманих під час 

реєстрації в ЦНАПі. 

Кремінська міська ВЦА продовжує збирати інформацію про 

внутрішньо переміщених осіб Луганської області для визначення їхніх 

нагальних потреб та надання допомоги. 

 

*** 

05.08.2022 

Львівська обласна військова адміністрація 

https://loda.gov.ua/news/36591 

Де на Львівщині запрацюють консультаційно-координаційні 

центри: адреси 

Пресслужба ОДА 

 

У всіх районах Львівської області запрацюють консультаційно-

координаційні центри для переселенців та усіх, хто потребує допомоги. 

Діятимуть вони при районних військових адміністраціях. 

До основних завдань таких центрів належать: 

Надання юридичного супроводу; 

Психологічна підтримка; 

Майданчик комунікації та об'єднання послуг від грантових програм та 

інших послуг в громадах; 

Організація зустрічей з різними середовищами для вирішення питань 

ВПО; 

Впровадження стандарту комунікації в територіальних громадах 

Львівщини. 

У Львівському районі вони діятимуть у трьох громадах. Отож, центри 

розташовані за такими адресами: 

1.Стрий (Міська поліклініка) – вул. Тараса Шевченка, 59 

2.Дрогобич (Центр культури і мистецтв) – вул. 22 Січня, 28 

3.Самбір (Приміщення РВА) – вул. Мазепи, 8/2 

4.Городок (Народний дім) – Майдан Гайдамаків, 6 
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5.5.Золочів (Народний дім) – вул. Чорновола, 1 

6.Кам’янка-Бузька (Приміщення РВА) – вул. Незалежності, 27 

7.Червоноград (Народний дім) – вул. Шевченка, 15 

8.Яворів (Будинок воїна) – вул. Шашкевича, 1а 

9.Новояворівськ (Міська рада) – вул. Січових стрільців, 4 

 

*** 

05.08.2022 

Львівська обласна військова адміністрація 

https://loda.gov.ua/news/36663 

Судововишнянський психоневрологічний інтернат прихистив 24 

переселенців 

Пресслужба ОДА 

Упродовж травня – червня Судововишнянський психоневрологічний 

інтернат надав притулок 24 особам, що мають статус внутрішньо 

переміщених. 

15 лежачих хворих прибули з Камишівського психоневрологічного 

інтернату Донецької області. Сімох осіб з Луганської області привезли в 

супроводі старшої медичної сестри з львівської лікарні. Ще один чоловік 

прибув з Харківської області самостійно, а жінка зі Слов’янська приїхала з 

супроводжуючим. 

«Новоприбулих з Луганської області розмістили в другому житловому 

корпусі, а мешканців інтернату переселили в кімнату денного перебування. На 

даний час в житловому корпусі всі кімнати зайняті. У випадку, якщо ВПО з 

Камишівського психоневрологічного інтернату залишаться в нашому 

інтернаті на постійне місце проживання, ми будемо змушені на зимовий 

період ліквідувати лікувально-виробничу майстерню, щоб розмістити наших 

жителів», – ділиться старша медсестра Олександра Глинка. 

Всі підопічні наразі мешкають у пристосованих приміщеннях, для них 

створені належні умови проживання. Хворих забезпечили функціональними 

ліжками, матрацами, постільною білизною, підгузниками, сезонним одягом.  

Підопічним інтернату надають кваліфіковану допомогу та послуги. 

Обслуговують мешканців інтернату 82 працівники, в тому числі сімейний 

лікар та лікар-психіатр, 7 медсестер та 36 молодших медичних сестер. 

На кожного підопічного є розроблена індивідуальна програма 

реабілітації. При потребі людей  забезпечують технічними та іншими засобами 

реабілітації. 

Цілодобово біля хворих чергують медсестри. Займається з мешканцями 

інтернату фахівець з фізичної реабілітації. Для охочих отримати послуги 

масажу в закладі обладнали спеціальне ліжко. 

Щоденно проводять бесіди з внутрішньо переміщеними особами. 

Очікується, що найближчим часом до роботи долучиться психологиня з 
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Благодійного фонду «Право на захист», яка буде приїздити щотижня та 

надавати психологічну підтримку. 

Тут люди не зачинені в чотирьох стінах. Щонеділі в супроводі 

працівників інтернату всі охочі ходять до церкви або за покупками в місто. 

 

*** 

05.08.2022 

Івано-Франківський обласний центр зайнятості 

https://ifr.dcz.gov.ua/novyna/kompensaciya-vytrat-na-oplatu-praci-vpo 

Компенсація витрат на оплату праці ВПО 

Станом на 5 серпня 2022 року Івано-Франківською обласною службою 

зайнятості 211 роботодавцям надано компенсацію витрат на оплату праці за 

працевлаштування 349 внутрішньо переміщених осіб. 

Найбільша кількість роботодавців, які звернулися за компенсацією, 

працюють в оптовій та роздрібній торгівлі, галузі переробної промисловості 

та тимчасовому розміщуванні і організації харчування. 

Детальніше про процедуру надання компенсації читайте на сайті 

Державної служби зайнятості за посиланням 

https://www.dcz.gov.ua/storinka/kompensaciya-robotodavcyam-za-vpo , а також 

звертайтесь за консультацією до фахівців Івано-Франківської обласної 

служби зайнятості за номером тел. (0342) 75-56-49 та 066-537-4192. 

 

*** 

05.08.2022 

Тернопільська обласна військова адміністрація 

Офіційний сайт Тернопільської обласної військової адміністрації 

https://oda.te.gov.ua/news/pid-holovuvanniam-ministra-z-pytan-

reintehratsii-tymchasovo-okupovanykh-terytorii-ukrainy-iryny-vereshchuk-

vidbulas-narada-shchodo-problematyky-vpo 

Під головуванням Міністра з питань реінтеграції тимчасово 

окупованих територій України Ірини Верещук відбулась нарада щодо 

проблематики ВПО 

опубліковано 05 серпня 2022 року о 16:23 

Під головуванням Міністра з питань реінтеграції тимчасово 

окупованих територій України Ірини Верещук, відбулась нарада щодо 

проблематики внутрішнього переміщення в Україні. Участь у нараді взяв 

перший заступник начальника обласної військової адміністрації Ігор 

Дем’янчук. 

Під час засідання обговорили стан виконання доручень за результатами 

попередніх нарад, проблематику внутрішньо переміщених осіб та питання 

виплат грошової допомоги ВПО. 

 

*** 
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05.08.2022 

Черкаська обласна державна адміністрація 

Офіційний портал 

https://ck-oda.gov.ua/infrastruktura-ta-zhkg/kirilo-timoshenko-proviv-

zustrichi-z-poslami-nimechchini-chexiyi-ta-yaponiyi-shhodo-uchasti-yixnix-

derzhav-u-vidbudovi-ukrayini/ 

Кирило Тимошенко провів зустрічі з послами Німеччини, Чехії та 

Японії щодо участі їхніх держав у відбудові України 

Пресслужба ОДА 

Заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко провів 

зустрічі з послами Німеччини, Чехії та Японії щодо участі їхніх держав у 

відбудові України та реалізації плану швидкого відновлення інфраструктури 

(Fast Recovery plan). 

Кирило Тимошенко презентував іноземним дипломатам план швидкого 

відновлення. 

Під час спілкування з Надзвичайним і Повноважним Послом 

Федеративної Республіки Німеччина в Україні Анкою Фельдгузен він серед 

іншого нагадав, що вся інформація щодо об’єктів, які постраждали внаслідок 

повномасштабного вторгнення Росії та потребують відновлення чи 

реконструкції, міститься на спеціальній онлайн-платформі. Туди вносять дані 

про площу та ступінь пошкодження, а також фотографії об’єктів (приватних 

будинків, соціальних та інфраструктурних об’єктів). 

Заступник керівника Офісу Глави держави також розповів, що у 

співпраці зі Світовим банком розробляють методологію калькуляції 

кошторисної вартості відбудови кожного об’єкта. 

Надалі заплановано додати інформацію про терміни старту та 

очікуваного завершення будівельних робіт, перебіг відновлення, а також про 

країни, які взяли патронат над тим чи іншим об’єктом. 

«Це буде добре для розуміння того, що відбувається з кожним об’єктом 

в Україні», – констатував Кирило Тимошенко. 

Як наголосив заступник керівника Офісу Президента, підхід до 

відбудови країни складається з двох частин: післявоєнна відбудова та Fast 

Recovery plan – відновлення об’єктів, які необхідні першочергово, щоб 

громадяни могли повернутися в Україну. Зокрема, йдеться про приватні та 

багатоквартирні будинки, школи, дитячі садочки, медичні установи, мережі 

водо- й електропостачання тощо. 

Кирило Тимошенко додав, що низка країн уже зголосилася взяти 

шефство над конкретними регіонами та проектами для відбудови. 

Заступник керівника Офісу Глави держави також розповів про 

окремий проект у межах Fast Recovery plan, який передбачає спорудження 

багатоквартирних будинків, помешкання у яких надаватимуть внутрішньо 

переміщеним особам. 

«Це будівництво у відносно безпечних областях України: Київській, 

Дніпропетровській, Вінницькій, Чернівецькій тощо. Загалом 16 регіонів. 
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Тобто будівництво не лише модульних, а й багатоквартирних будинків для 

людей, які переїхали з тимчасово окупованих територій. Це має бути 

комфортне житло, де неподалік є школа, паркінги», – зазначив Кирило 

Тимошенко. 

За його словами, спорудження таких будинків займатиме лише п’ять-

шість місяців і буде відносно недорогим – приблизно 700 дол. США за кв. м за 

умебльовану квартиру. 

«Тимчасово переміщені особи зможуть жити в цих квартирах, поки їхні 

регіони не будуть деокуповані. А коли вони повернуться у свої власні домівки, 

ці помешкання передаватимуть українським військовим, правоохоронцям та 

медикам, які потребують житла», – розповів заступник керівника Офісу 

Президента. 

Вже обрані відповідні майданчики з підведеними комунікаціями, тож 

спорудження може розпочатися хоч завтра, додав Кирило Тимошенко. 

Він запропонував зокрема Німеччині долучитися до цього проекту. 

Посол Анка Фельдгузен зі свого боку запевнила, що ФРН готова 

підтримати Україну в реалізації вказаних планів і проектів, адже її країна має 

велику кількість фахівців і технологій. 

Надзвичайний і Повноважний Посол Чеської Республіки в Україні 

Радек Матула під час зустрічі з Кирилом Тимошенком зазначив, що його 

країна розглядає можливість долучитися до відбудови Дніпропетровщини й 

хоче отримати більше інформації про об’єкти, які потребують відновлення. 

Заступник керівника Офісу Глави держави повідомив, що в 

Дніпропетровській області деякі території досі зазнають обстрілів з боку 

російських військ, але є й райони, де відносно безпечно. 

«Є низка пошкоджених внаслідок бомбардувань об’єктів на території 

Дніпропетровської області, де не стріляють. Ми передаємо вам Fast Recovery 

plan Дніпропетровщини, щоб ви бачили, скільки шкіл, дитячих садочків, 

приватних житлових будинків та інших об’єктів потребують відновлення. 

Більш актуальну інформацію щодо кожного об’єкта ви зможете знайти на 

нашій онлайн-платформі, яка оновлюється щодня», – розповів Кирило 

Тимошенко. 

Посол Чехії зауважив, що Fast Recovery plan допоможе зрозуміти, чим 

його країна може допомогти просто зараз, до настання зими. Зокрема, йдеться 

про житло для внутрішньо переміщених осіб, забезпечення освітніх закладів 

шкільними автобусами, комп’ютерами та іншим обладнанням для навчання. 

Радек Матула також зазначив, що Чеська Республіка розробляє 

національний план участі в повоєнній відбудові України. Найближчими 

тижнями до України прибуде делегація з Чехії, до складу якої увійдуть 

міністри та члени парламенту, щоб ознайомитися з потребами. 

Кирило Тимошенко запропонував чеській делегації відвідати також 

Дніпро й Дніпропетровську область та оглянути деякі об’єкти, які потребують 

відновлення. 
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Крім того, заступник керівника Офісу Президента поспілкувався у 

форматі відеоконференції з Надзвичайним і Повноважним Послом Японії в 

Україні Кунінорі Мацудою, якому розповів про алгоритм реалізації 

регіонального плану швидкого відновлення на прикладі Сумської області. 

«Ми зацікавлені у співпраці з вашою країною як великим партнером 

України. Японія може взяти певний регіон, і в цьому регіоні ви зможете 

залучати задля відновлення інфраструктури можливості ваших організацій, 

провінцій Японії, ваших приватних компаній», – сказав Кирило Тимошенко. 

Він наголосив, що українці, які повертаються на батьківщину, 

потребують не лише повноцінного житла, а й необхідної інфраструктури – 

шкіл, дитячих садків, медичних закладів. 

Зі свого боку Кунінорі Мацуда зазначив, що його країна може 

долучитися до відновлення зруйнованої інфраструктури на рівні уряду та 

окремих міністерств. 

Посол зробив акцент на важливості роботи японських громадських 

організацій, які можуть надавати гуманітарну допомогу постраждалим 

населеним пунктам. Місцеві органи влади також зацікавлені в тому, щоб брати 

участь у відновленні пошкодженої української інфраструктури. 

Кунінорі Мацуда наголосив, що окрему роль у відбудові України 

можуть відіграти бізнес-спільноти, які зможуть долучити до відповідних 

проектів японські компанії. 

 

*** 

05.08.2022 

Черкаська обласна державна адміністрація 

Офіційний портал 

https://ck-oda.gov.ua/holova-oda/mayemo-shhe-ponad-6-tis-vilnix-misc-

dlya-poselennya-vpo-igor-taburec/ 

Маємо ще понад 6 тис. вільних місць для поселення ВПО, – Ігор 

Табурець 

Пресслужба ОДА 

Черкащина, як й інші центральні області України, готується до прийому 

жителів Донеччини, де оголошена масова евакуація. Натепер, за 

оперативними даними з районів, маємо ще понад 6 тис. вільних місць для 

поселення. На цьрму наголосив очільник області Ігор Табурець. 

– Усі – наші! Усі – українці!- наголосив він. –  На сьогодні на Черкащині 

проживають більше 104 тис. внутрішньо переміщених осіб. Соціальну 

допомогу від держави всі отримують вчасно. Разом із волонтерами та всіма 

небайдужими допомагаємо з рештою необхідного. 

 

*** 

05.08.2022 
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Хмельницький обласний центр зайнятості 

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

pracevlashtuvannya-vnutrishno-peremishchenyh-osib 

Компенсація від держави за працевлаштування внутрішньо 

переміщених осіб 

Станом на 5 серпня 284 роботодавці скористались програмою 

компенсації витрат на оплату праці  за працевлаштування внутрішньо 

переміщених осіб. Роботу отримали 395 громадян, що змушені були 

переїхати на Хмельниччину з регіонів, де ведуться активні бойові дії. 
З початку дії програми роботодавцям Хмельниччини виплачено понад 3 

млн грн. 

Нагадуємо, що в рамках програми роботодавці можуть отримати 

виплати в сумі 6,5 тис. гривень за кожну працевлаштовану ВПО. 

Компенсація на оплату праці надається протягом 2 місяців з дати 

працевлаштування людини. 

Інструкція з отримання компенсації: https://cutt.ly/aZSJAYv. 

Заяву можна подати в електронній формі - через портал «Дія», або в 

паперовій формі - особисто під час відвідування центру зайнятості (філії). 

Залишити заявку в Дії: https://bit.ly/3MX3W0y. 

Адреси та контактні телефони філій та базових центрів зайнятості 

Хмельницької ОСЗ: https://cutt.ly/RZSGRfz. 

Онлайн-консультації в телеграм-чаті Хмельницького ОЦЗ 

https://t.me/Pidtrimka_DCZ_Khmelnitsky. 

 
 

ОГЛЯД ПУБЛІКАЦІЙ ЗМІ 

Центральні 
 

 

01.08.2022 

Суспільне мовлення 

https://corp.suspilne.media/newsdetails/5201 

Про стандарти журналістики — друге заняття для дітей-

переселенців від Дитячої академії Суспільного Мовлення 

29 липня у Львові відбулося друге заняття проєкту «Медіадетективи: 

як створюються новини» для підлітків, які були змушені покинути свою 

домівку через війну.  

Журналіст, телеведучий міжрегіонального марафону «Суспільне. 

Спротив», тренер DW Akademie Олександр Єльцов розповів учасникам про 

стандарти журналістики: які вони існують та чому їх варто дотримуватися 

навіть у соцмережах, чим новини відрізняються від авторських програм та 
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блогів і що робити, якщо у матеріалі припустилися помилки. Діти виконували 

практичні завдання, аби ліпше засвоїти тему.  

«Сучасні діти та підлітки отримують багато інформації з YouTube та 

TikTok. Тож ми розібрали стандарти журналістики на прикладі їхніх інтернет-

кумирів. Слухачі та слухачки, познайомившись з основними видами 

журналістських стандартів, самостійно визначали, яких з них дотримувалися 

герої їхніх улюблених відео, і чим блоги відрізняються від новин, — каже 

Олександр Єльцов. — Також діти зауважили, що стежать лише за 

українськими блогерами, адже розуміють, що інтернет-знаменитості часто 

висловлюють власні думки й можуть поширювати неперевірену інформацію».  

Організувала навчання Дитяча академія Суспільного Мовлення (PMA 

Juniors) у співпраці із Львівською обласною бібліотекою для дітей. Якщо ви 

тимчасово були змушені покинути домівку через війну й отримали статус 

ВПО, ваша дитина бажає навчитися основ медіаграмотності, вміти відрізняти 

факт від маніпуляції у соцмережах та хоче дізнатися, як творяться новини на 

Суспільному — реєструйтеся за номером +380676543919. Заняття безкоштовні 

та відбуваються офлайн. 

«Наш навчальний курс — це можливість для вашої дитини стати більш 

обізнаною у медіасфері, ретельніше добирати ресурси, якими вона 

користується для навчання та розваг. Водночас це може стати першим кроком-

знайомством з журналістикою, а якщо сподобається — то і майбутньою 

професією», — Владислава Місна, менеджерка Дитячої академії 

Суспільного Мовлення. 

Дитяча академія Суспільного Мовлення (PMA Juniors) працює для 

дітей та підлітків, які цікавляться темою медіа. Головна мета проєкту — 

формувати високий рівень медіаграмотності в молоді. Дитяча академія 

допоможе реалізувати таланти, навчить критично оцінювати й аналізувати 

інформацію, яку дитина отримує зі ЗМІ, й покаже, як створювати якісний 

медіаконтент. 

Проєкт створений за підтримки Суспільне Мовлення та DW Akademie 

на базі Public Media Academy — навчального центру Суспільного Мовника. 

Суспільне Мовлення — найбільше незалежне медіа в Україні, до якого 

входять загальнонаціональні телеканали Перший та Суспільне Культура й 

канали Суспільного радіо (Українське Радіо, Радіо Промінь, Радіо Культура), 

а також 24 регіональні телерадіокомпанії. Новини про Україну та регіони 

читайте на сайті suspilne.media. 

 

*** 

04.08.2022   

Україна Молода 

https://umoloda.kyiv.ua/number/3815/188/168391 

ЧОГО ХОЧУТЬ ПЕРЕСЕЛЕНЦІ Й ЩО МОЖЕ ГРОМАДА: ДОСВІД 

ПОЛТАВЩИНИ 
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Ганна ВОЛКОВА 

Сьогодні основним завданням тилових громад у відносно безпечних 

регіонах, окрім надання соціальних послуг, є забезпечення внутрішніх 

переселенців тимчасовим житлом, продуктами харчування та предметами 

першої необхідності, за можливості – роботою. 

Як справляється з цим Полтавщина, яка стала прихистком майже для 

180 тисяч людей, що вимушено залишили свої домівки? Як почуваються 

переселенці на новому місці? 

Ми зв’язалися з кількома громадами Миргородського району, щоб 

розпитати про це. 

У Сергіївці роздають городи й натуральні продукти 

Дехто із внутрішніх переселенців, поживши недовго у Сергіївській 

територіальній громаді колишнього Гадяцького району, вирушали звідси до 

інших безпечних регіонів, але потім знову поверталися. Пояснювали це тим, 

що кращого місця, ніж у мальовничих і привітних селах громади, не знайшли. 

А чотири родини — з Сумщини та з-під Костянтинівки — вирішили 

залишитися тут на постійне проживання. Уже й посаджені городи пропололи. 

До речі, всі запити щодо надання земельних присадибних ділянок 

громада виконала. Полтавська обласна асоціація органів місцевого 

самоврядування забезпечила вимушених переселенців посадковою 

картоплею. 

А фермери обіцяють передати бажаючим безплатно на вирощення 

молодняк свиней, курчат бройлерів та курок-несучок із кормами на додачу. 

Сергіївська територіальна громада, яку очолює Ігор Лідовий, — одна 

з найуспішніших в області. Протягом останніх кількох років вона активно 

розвивала соціальну сферу, тому люди, тікаючи від війни, вибирають її для 

тимчасового проживання невипадково. 

Тут, зокрема, у кожному старостаті діють сучасні фельдшерсько-

акушерські пункти, де можна зробити аналізи й інші обстеження на новітній 

апаратурі. Працюють пекарня, сироварня, кооператив «Сергіївські ягоди», 

сушильні, пилорама, столярний цех та інші виробництва, які потребують 

робочих рук. 

— Внутрішньо переміщених осіб громада оточила особливою 

турботою, — говорить директорка центру надання соціальних послуг 

Олександра Москаленко. — Ми розселили їх безплатно у добротних хатах, 

кількох бажаючих влаштували на роботу в комунальне господарство. Двом 

медикам, які працюють у Гадячі й користуються пасажирським автобусом, 

надали пільги на проїзд — двічі на тиждень вони їздять ним безплатно, як і 

інші мешканці громади. 210 людей отримали від ТГ матеріальну допомогу: по 

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

видатки становлять 170 тисяч гривень. 

У пакети з натуральною допомогою для внутрішньо переміщених осіб 

мешканці громади вкладають дійсно натуральні продукти — олію й борошно, 
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виготовлені з соняшнику та пшениці, що їх постачають у місцеві переробні 

цехи сільські підприємці. 

Фасувати продукцію сходиться ледь не пів села, і це дуже згуртовує 

людей. Гуманітарка роздається раз на два тижні. За необхідності внутрішньо 

переміщені особи отримують засоби гігієни, одяг, посуд, меблі. 

Громада ж подбала й про те, щоб велика родина Кириченків, яка 

вирішила залишитися в Сергіївці на постійне проживання, змогла перевезти 

свою мініферму дійних корів із села Маркове Костянтинівського району 

Донецької області. 

Знайшла не тільки перевізника, який, до того ж, узяв лише половину 

вартості роботи, а й заплатила залишок, поділивши його порівну з місцевим 

підприємцем. 

У Рокиту по красу: переселенки організували центр з надання 

соціально-побутових послуг 

Село Рокита колишнього Великобагачанського району донедавна було 

чи не найдепресивнішим у Білоцерківській територіальній громаді. 

До неї його приєднали в ході децентралізації одним з останніх, попри 

відчутний спротив сільської ради і населення. Та воєнний час показав, що 

об’єднання пішло Рокиті на користь. 

— Раніше, щоб постригтися, треба було шукати кого-небудь у селі, хто 

хоч трохи уміє ножиці тримати в руках, або їхати у Велику Багачку, за 

тридцять кілометрів. Ближче до нас ніде перукарні не було. За нинішніх часів, 

коли пальне у дефіциті, не наїздилися б красу наводити. А тепер я вже втретє 

за місяць прийшла до Світлани Миколаївни…, — із задоволенням розповідає 

мешканка Рокити Валентина Валенко. 

Світлана Алдохіна — внутрішня переселенка. Вона перебралась на 

Полтавщину з Кам’янки Ізюмського району Харківської області. Її рідне село 

опинилося під окупацією російської армії ще на початку квітня. Каже, 

рашисти зруйнували школу, будинки, церкву... 

Вже в Рокиті жінка познайомилася з такими ж, як сама. Об’єднавшись, 

переселенки створили в селі своєрідний соціально-побутовий центр. 

Приміщення для цього надала громада, провівши в ньому косметичний 

ремонт. Тепер у колишньому гуртожитку можна постригтися, відремонтувати 

взуття, пошити чи перелицювати одяг, зробити масаж. 

Разом зі Світланою Алдохіною на договірних засадах із громадою 

працюють масажистка Тамара Любимова, швачка Світлана Тарасова, 

майстриня з ремонту взуття Ольга Бакуменко. 

Їхньою роботою, так само, як і розцінками на послуги, місцеве населення 

дуже задоволене. Скажімо, звичайна стрижка тут коштує всього 30 гривень. 

Навіть із сусідніх сіл тепер їздять у Рокиту «наводити красу». 

Поки що важко сказати, чи прив’яже це внутрішніх переселенок до 

невеликого села, в якому вони знайшли прихисток і підтримку керівництва 

громади, але сьогодні на прожиття вони самі собі заробляють, не чекаючи 

гуманітарної допомоги. 
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Шишаки: багатодітні родини та родини з дітьми, що мають 

інвалідність, під особливою опікою благодійників 

Потрясіння війни не минають безслідно. Пенсіонерка Катерина 

Іванівна зрозуміла це вже на мирній території, коли, як їй здавалося, 

найстрашніше було позаду. 

Тіло жінки почало вкриватися випуклими червоними плямами. Вона 

списувала це на пережитий стрес, сподіваючись, що все зникне, як тільки не 

чутиме вибухів снарядів і спатиме не в підвалі. 

А шукати лікаря на новому місці для неї було проблемою. І хтозна, як 

довго переселенка жила б зі своїми страхами й здогадками, якби начальниця 

відділу соціального забезпечення, праці та соціальних послуг Шишацької 

селищної ради Наталія Завалідер не запросила на медичний огляд її онука, 

який має ДЦП. 

— Деякий час тому я дізналася про те, що благодійна організація 

«Світло надії» з Полтави надає внутрішньо переміщеним особам, у яких є 

діти з інвалідністю, а також багатодітним родинам безплатні медичні 

консультації й забезпечує необхідними ліками та виділяє кошти на 

першочергові потреби, — розповідає пані Наталія. 

— Звісно, ми скористалися цим шансом і запросили благодійників у 

Шишаки. До нас приїхали педіатр, терапевт, сімейний лікар і просто у відділі 

соцзахисту влаштували прийом переселенців. Загалом медики оглянули 20 

людей. Під час огляду Катерині Іванівні й установили діагноз (псоріаз), вона 

отримала поради щодо лікування. 

А інша жінка — опікун малолітнього внука з інвалідністю — після 

евакуації перенесла інсульт. Добре, що на Шишаччину вона приїхала разом із 

сестрою, яка тепер узяла основний догляд за дитиною на себе. Родина також 

отримала, окрім безплатної медичної консультації, компенсацію коштів за 

придбані ліки та продукти харчування. 

Загалом можна було скупитися перед візитом до лікарів на 1,5 тисячі 

гривень, але в особливих випадках, як ці, благодійники збільшували суми 

вдвічі. Матеріальну підтримку від ГО «Світло надії» отримали також 

найстарша, 94-річна, переселенка і вагітна жінка. 

А ще благодійники подарували запрошеним 20 пледів та 120 коробок 

цукерок. 

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

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

виняток. Наша громада використовує всі можливості, щоб полегшити життя 

внутрішньо переміщеним особам, — зазначає Наталія Завалідер. 

Матеріал підготовлений у рамках проєкту «Модернізація системи 

соціальної підтримки населення України», який реалізує Мінсоцполітики 

України за підтримки Світового банку. 
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Регіональні 
 

02.08.2022 

Варіанти 

https://varianty.lviv.ua/89595-na-lvivshchyni-ofitsiino-zareiestruvaly-

ponad-240-tysiach-pereselentsiv 

На Львівщині офіційно зареєстрували понад 240 тисяч переселенців 

Понад 245 тисяч переселенців, які проживають на території області,  

зареєструвалися в Єдиній інформаційній базі даних. 

Про це повідомила пресслужба Львівської ОВА. 

Станом на 1 серпня, на території Львівської області офіційно 

зареєструвалися 245 тисяч внутрішньо переміщених українців. З них майже 

75 тисяч – це діти. 

Як наголосили у Львівській ОВА, реєстрація дає змогу людині отримати 

соціальні виплати від держави та міжнародних організацій (в середньому від 

2 до 3 тисяч гривень), компенсацію за зруйноване житло, працевлаштування. 

На території області перебувають : 

- понад 118 тисяч переселенців працездатного віку; 

- майже 9 тисяч переселенців, які потребують працевлаштування; 

- близько 8 тисяч переселенців з інвалідністю; 

- близько 31 тисячі переселенців-пенсіонерів; 

- 210 багатодітних сімей; 

- 30 батьків-одинаків. 

Зареєструватись в Єдиній інформаційній базі даних переселенцям для 

отримання соцвиплат можна за допомогою відділу соціального захисту 

населення, у ЦНАПі або через "Дію". 

Нагадаємо, на підтримку переселенців у Львівській області 

передбачили 78 мільйонів гривень. 

Станом на кінець червня, як повідомляли Варіанти, з початку 

повномасштабного вторгнення РФ понад 12 мільйонів українців стали 

вимушеними переселенцями. 
 

*** 

03.08.2022 

Варіанти 

https://varianty.lviv.ua/89636-na-lvivshchyni-pid-zhytlo-dlia-pereselentsiv-

peredbachyly-ponad-600-hektariv-zemli 

https://varianty.lviv.ua/89636-na-lvivshchyni-pid-zhytlo-dlia-pereselentsiv-

peredbachyly-ponad-600-hektariv-zemli 

На Львівщині під житло для переселенців передбачили понад 600 

гектарів землі  
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У області на понад 600 гектарів землі планують збудувати нове житло 

для переселенців. 

Про це повідомила пресслужба Львівської ОВА. 

У Львівській області сформували базу земельних ділянок, які можна 

залучити для будівництва житлових будинків для внутрішніх переселенців. 

Станом на 2 серпня ця база налічує 96 земельних ділянок загальною площею 

понад 600 га. 

Як пояснив заступник директора департаменту економічної 

політики Львівської ОВА Вадим Табакера, наразі за підтримки міжнародних 

партнерів в області вже спорудили перших 5 житлових об’єктів, в яких 

проживає понад 1 тисяча переселенців. 

Це модульні містечка у Стрийському парку, на вул. Пулюя та на вул. 

Скрипника, Центр матері та дитини "Незламні матусі" на вул. Тракт 

Глинянський у Львові; модульний будинок в с. Бортятин (Судововишнянська 

ОТГ). 

Крім цього, відкрили перший квартал містечка для переселенців у       с. 

Хоросно, тривають роботи з облаштування модульного будинку у Дрогобичі 

на вул. П. Орлика. Будинок розрахований на 70 місць для багатодітних сімей, 

сімей з дітьми, осіб пенсійного віку, які втратили своє житло. 

Окрім цього, тривають підготовчі роботи щодо спорудження модульних 

містечок у Стрию, Добротворі та Дрогобичі на 800 осіб. 

За словами Вадима Табакери, також цьогоріч запланували 

відремонтувати 20 гуртожитків у 17 ОТГ області (Глинянська, Добросинсько-

Магерівська, Бориславська, Дрогобицька, Меденицька, Золочівська, 

Рудківська, Новороздільська, Стрийська, Миколаївська, Ходорівська, 

Журавненська, Сокальська, Червоноградська, Белзька, Новояворівська, Івано-

Франківська) та створити понад 2 тисячі 100 місць. Для цього з обласного 

бюджету виділили 102,9 млн грн. 

Наразі найбільше переселенців проживають у великих містах 

Львівської області – Львів, Дрогобич, Стрий, Самбір, Червоноград. Водночас 

на кінець липня більш як 9 тисяч осіб досі мешкають у закладах освіти, які не 

пристосовані до комфортного проживання 

"Значна частина вимушених переселенців перебуває у закладах 

соціальної інфраструктури області, які не розраховані на довготривале 

проживання та повинні відновити з нового навчального року свою роботу. 

Враховуючи активність проведення бойових дій на території держави, існує 

велика ймовірність того, що значна кількість евакуйованих осіб залишаться в 

області на довготривалий період" – зазначив Вадим Табакера. 

Зазначимо, станом на 1 серпня на території Львівської області офіційно 

зареєструвалися 245 тисяч внутрішньо переміщених українців. З них майже 

75 тисяч – це діти. 

 

*** 
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04.08.2022 

Варіанти 

https://varianty.lviv.ua/89655-na-lvivshchyni-za-dobu-pryinialy-ponad-

300-pereselentsiv 

На Львівщині за добу прийняли понад 300 переселенців 

Вчора двома евакуаційними поїздами до області прибули 314 

переселенців. 

Про це повідомив голова Львівської ОВА Максим Козицький на своїй 

сторінці у Фейсбуці. 

За останню добу до Львівської області двома евакуаційними поїздами 

прибули 314 вимушених переселенців. 

"Двома евакуаційними потягами у Львів прибули ще 314 осіб. З 

Донецької та Дніпропетровської областей у два медзаклади Львівщини 

евакуювали 6 пацієнтів. Усі – повнолітні. Стан людей оцінюють як важкий та 

середньої важкості. Потерпілі забезпечені усім необхідним. Чотирма потягами 

у Перемишль зі Львівщини вирушили 785 людей" – написав Козицький. 

За його словами, пункти пропуску на виїзд у Львівській області 

перетнули 19 тисяч 814 осіб. Натомість повернулися – 19 тисяч 981 

українець. 

Також за добу в області поліція опрацювала 1289 звернень про 

підозрілих людей чи об‘єкти. 

Зазначимо, станом на 1 серпня на території Львівської області офіційно 

зареєструвалися 245 тисяч внутрішньо переміщених українців. З них майже 

75 тисяч – це діти. 

Нагадаємо, на підтримку переселенців у Львівській області 

передбачили 78 мільйонів гривень. ГО та установам Львівщини виплачують 

30 гривень за розміщення переселенців впродовж одного дня. 

Станом на кінець червня, як повідомляли новини Варіанти, з початку 

повномасштабного вторгнення РФ понад 12 мільйонів українців стали 

вимушеними переселенцями. 
 

01.08.2022 

Агенція інформації та аналітики «Гал-інфо» 

https://galinfo.com.ua/news/na_lvivshchyni_ofitsiyno_zareiestruvalysya_u

zhe_245_tysyach_pereselentsiv_388227.html 

На Львівщині офіційно зареєструвалися уже 245 тисяч переселенців 

Станом на…1 серпня, у Львівській області офіційно зареєструвалися 245 

тисяч внутрішньо переміщених осіб. З-поміж них майже 75 тисяч – це діти. 

Реєстрація ВПО дає змогу людині отримати соціальні виплати від 

держави та міжнародних організацій (в середньому від 2-х до 3-х тисяч 

гривень), компенсацію за зруйноване житло, працевлаштування тощо. 

Основні категорії переселенців, які знайшли прихисток на Львівщині: 

більше ніж 118 тисяч осіб працездатного віку; 

майже 9 тисяч потребують працевлаштування; 
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близько 8 тисяч осіб мають інвалідність; 

близько 31 тисячі пенсіонерів 

210 багатодітних сімей; 

30 батьків-одинаків. 

Отож, зареєструватись можна в Єдиній інформаційній базі даних. Від 

початку великої війни процедура реєстрації не змінилась. Спершу людина має 

звернутися до органу соціального захисту населення територіальної громади, 

у якій тимчасово проживає. 

Також можна звернутись до ЦНАПу з документом, що посвідчує особу. 

Якщо в цих документах відсутнє місце реєстрації, то варто подати інші 

документи, які підтверджують факт проживання на відповідній території на 

момент бойових дій чи окупації. 

Окрім цього, зареєструватися внутрішньо переміщеним особам можна 

через Дію. 

Статус ВПО дозволяє отримати виплату від держави – для себе і своїх 

дітей. Українці можуть отримувати щомісяця 2 000 грн на себе та 3 000 грн на 

кожну дитину. Гроші можна отримати на картку «єПідтримка» або будь яку 

іншу картку та витратити на будь-що. 

Як отримати статус та допомогу для ВПО в Дії: 

1.Оновіть застосунок та в розділі Послуги виберіть Отримати статус 

ВПО. 

2.Вкажіть своє поточне місцеперебування та підтвердьте геолокацію 

(вона потрібна один раз, щоб скористатися послугою). 

3.Якщо у вас є діти, можете отримати статус переселенця і для них – 

свідоцтва про народження підтягнуться в Дію або ж ви можете ввести їх 

вручну. 

4.Далі, щоб отримувати фінансову допомогу, виберіть картку 

«єПідтримка» або введіть реквізити іншої банківської картки. 

5.Вкажіть, яка допомога вам необхідна (потреби в медичному 

обслуговуванні, освіті або ж гуманітарці) та залиште контактні дані. 

Цю інформацію отримає Мінсоцполітики та опрацює її. Довідка ВПО 

з'явиться з вашими цифровими документами в Дії, очікуйте виплати на картку. 

 

*** 

01.08.2022 

Інтернет-видання "БУГ" 
http://bug.org.ua/news/novovolynsk/vnutrishni-pereselenczi-ne-zajvyj-klopit-a-

dodatkovi-mozhlyvosti-dlya-gromad-mer-novovolynska-borys-karpus-683932/ 

Внутрішні переселенці – не зайвий клопіт, а додаткові можливості 

для громад, – мер Нововолинська Борис Карпус 

За Нововолинськом проходить кордон з Польщею. Тобто це 

найзахідніша точка на карті України, в якій затримуються внутрішні 

переселенці, що втікають від війни. Наразі їх тут близько шести тисяч. 
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Частині з них немає куди повертатися. А частина залишиться однозначно, бо 

її тут усе влаштовує. 

До речі, ця прикордонна громада Волині прийняла найбільшу в області 

кількість вимушених переселенців з гарячих точок України на одного 

мешканця, передає Укрінформ11. 

Спілкуючись з Нововолинським міським головою Борисом Карпусом, 

журналістка Укрінформу зауважила, що його позаштатною радницею є 

одна з переселенок, громадська активістка Анастасія Перепелиця, яка має 

великий досвід роботи з ВПО, а чат-бот для спілкування й офіційного 

інформування внутрішньо переміщених осіб розробили айтішники, які 

також поїхали від війни. Тобто керівник громади підтримує «привезені» 

ініціативи й активно залучає до співпраці з владою. 

Борисові Карпусу 38. Посаду міського голови обіймає менш як два роки. 

Але за цей час він зумів організувати навколо себе фаховий колектив 

однодумців, у якому кожен несе відповідальність за свій напрямок діяльності. 

Втім Борис Сергійович і сам може працювати вночі за комп’ютером, 

допомагаючи соцпрацівникам вносити дані про переселенців у спеціальну 

програму. З ним запросто домовитися про ділову зустріч навіть у неділю. І ми 

цим скористалися. 

Модульні містечка – це біг на коротку дистанцію 

Почнемо з найболючішого питання – житла. Поки літо, і внутрішньо 

переміщені можуть жити в дачних будинках, у школах і дитячих таборах. Але 

до зими їм потрібно заселитися бодай у модульні будинки. На якому етапі у 

вас будівництво житла для переселенців? 

 

Ось у мене на столі пропозиції, як мінімум, трьох десятків вітчизняних 

будівельних компаній з проєктами модульних будинків, прив’язками, 

кошторисами тощо. Причому кожна з них пропонує кілька варіантів. Але 

питання в тому, чи мусить Україна йти цим шляхом? Такі будинки зводять за 

три-чотири місяці, їхня концепція передбачає, що мешканці залишатимуться в 

них якийсь короткий термін, до пів року, поки зможуть відновити документи, 

знайти роботу, стати фінансово на ноги, орендувати чи придбати власне 

житло. Але, як відомо, немає нічого більш постійного, як тимчасове. І 

зарубіжний, і вітчизняний досвід показує, що такі поселення – це біг на 

коротку дистанцію. 

Зазвичай модульні містечка з часом перетворюються на своєрідні гетто, 

там збирається маргінальне товариство, яке не прагне змінити своє життя до 

кращого. Люди звикають до обставин, у них виникають соціальні зв’язки. Але 

громадським організаціям, волонтерам це зручно: приїхали, роздали їжу й одяг 

одразу двом-трьом сотням людей, влаштували розваги для дітей… 

Моя позаштатна радниця Анастасія Перепелиця розповідала, що в 

Запоріжжі, куди вона втекла з Донецька ще на початку восьмирічної 

                                                           
11 Див.:   https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3536966-boris-karpus-novovolinskij-miskij-
golova.html?fbclid=IwAR2dPfHEf_wcNv6rcu3wIZXMGCOMxX-UACSA_ytIhFSWq0qNaqQq5JwVMjE 
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російсько-української війни, їй доводилося бачити жінку, яка, проживши три 

роки в такому містечку, ніколи з нього не вибиралася у центр міста. Бо не мала 

в цьому потреби. Бо їй регулярно підвозили гуманітарку під поріг. 

 

Тобто ви відкидаєте цей варіант? 

 

Модульні містечка – один з варіантів, він має право на життя. Про 

будівництво житла для переселенців ми думаємо уже давно, все 

прораховуємо, накопичуємо ідеї, але поки що у нас немає остаточного 

рішення. Бо ми точно не хочемо будувати «радянські гуртожитки», які 

поглинали і продовжують поглинати цілі покоління людей. Це очевидні речі, 

це було, і до цього ми не маємо повертатися. Сьогодні бездумно будувати 

модульні містечка означає робити зайві рухи, витрачати зайві кошти. До того 

ж, поки що немає зрозумілої моделі фінансування будівництва тимчасового 

житла. 

 

Найкращий варіант – постійне житло 

Але ж масштаби руйнувань зараз не йдуть у жодні порівняння з 2014 

роком. 

 

У будь-якому разі, маємо думати на перспективу. Насамперед про 

соціалізацію людей на новому місці. Вони не мусять жити десь на висілках, 

вони мають бути забезпечені роботою, мати доступ до міської інфраструктури. 

Як варіант проговорюємо будівництво будинків на зразок дачних, з 

невеликими ділянками землі. До речі, переселенці перевезли до нас бізнес з 

виготовлення дерев’яних будинків. Проробляємо можливі варіанти і з ними. 

Будівництво житла для ВПО має йти паралельно з потужним 

економічним розвитком регіонів, держави загалом. Це має бути соціальна 

модель відновлення України. Ми не можемо набудувати модульних містечок 

скрізь і всюди під один шаблон, щоб потім не знати, що робити з людьми, які 

там живуть. Маємо ухвалювати індивідуальні рішення й бачити насамперед 

шляхи виходу з цієї тимчасової ситуації кожного переселенця, його соціально-

економічний потенціал. 

 

Вам особисто який варіант видається найкращим? 

 

Придбання житла на вторинному ринку. Бо найкращий варіант – коли 

людина має не тимчасове, а постійне житло. Але про це предметніше 

поговоримо після закінчення війни, після Перемоги, коли настане 

стабільність. Є державні програми за участі міжнародних донорів і партнерів, 

у яких передбачене співфінансування, відшкодування певних відсотків витрат 

на будівництво тощо. Їх будуть реалізовувати. А сьогодні перед громадами 

стоїть завдання забезпечити прийнятні умови проживання внутрішніх 

переселенців до того моменту, коли вони почнуть отримувати компенсацію за 
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втрачене житло і вкладати гроші у придбання іншого або ж отримають 

постійне житло від держави взамін зруйнованого. 

 

Яке житло переселенцям доступне зараз у вашій громаді і що ви 

можете запропонувати їм у найближчій перспективі? 

 

У принципі, в нас так само, як і скрізь. Люди з більшими статками або 

ті, хто знайшов роботу, винаймають квартири і приватне житло (до речі, в 

Нововолинську ціни доступні, сплеску підвищення оренди не сталося). Менш 

забезпечені безплатно мешкають у місцях компактного поселення: 

гуртожитках навчальних закладів, школах, дитсадках, релігійних громадах. У 

зв’язку з підготовкою до нового навчального року ми вже визначили єдине 

місце, куди вони всі переїдуть. Цей суб’єкт господарювання отримає суттєві 

пільги з оплати за електроенергію. 

Ті, хто влаштувався на роботу і вирішив залишитися у Нововолинську, 

вже купили собі житло. 

Водночас відпрацьовуємо запасний варіант поселення ВПО в одному з 

літніх таборів відпочинку. Облаштовуємо будиночки, в які можуть заїхати 250 

людей. Принаймні до жовтня в них можна жити. 

 

Переселенці розвинули в Нововолинську сучасні електронні методи 

комунікації 

У вас налагоджена тісна співпраця з внутрішньо переміщеними. Ви 

їх шукали чи вас знайшли? 

 

Нас знайшли, а ми підтримали. Уже на другий день повномасштабної 

війни до міста почали прибувати біженці. Тим, хто хотів виїхати за кордон, 

ми за участі ротарійців надавали транспорт, який назад ввозив гуманітарну 

допомогу й необхідні речі для воїнів, далі ми це розподіляли по всій території 

України. Цей логістичний хаб діє й зараз. 

У березні в нас почав працювати чат-бот «Нововолинськ SOS», який 

створила група переселенців з Києва. За якою адресою розташована лікарня? 

Де розміщуються Центр надання соціальних послуг і управління соцзахисту? 

Де потрібні робочі руки? Де видаватимуть сьогодні гуманітарну допомогу? 

Заходь у чат-бот і отримуй відповіді. 

Внутрішні переселенці створили чат-боти, телеграм-канали, зробили 

можливим пошук даних за допомогою QR-кодів. Тобто розвинули у нас 

сучасні електронні методи комунікації, за що ми їм дуже вдячні. Це було дуже 

актуально і це не втрачає актуальності сьогодні – мати точки доступу до 

соціальних інституцій, володіти оперативною інформацією про всі нагальні 

питання. 

Впровадження реєстрації в базі даних ВПО через чат-бот за QR-кодом, 

наприклад, зменшило час реєстрації і, відповідно, черги на неї. 
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Ці напрацювання дозволили нам оперативно та ефективно робити аналіз 

складу ВПО, пропонувати швидкі рішення для різних категорій людей. Ми 

точно знаємо кількість жінок, дітей, людей з інвалідністю. Це, своєю чергою, 

дає можливість планувати роботу з міжнародними та вітчизняними 

благодійними організаціями. 

Особливо цінними були для нас поради тих, хто двічі пережив 

вимушене переселення. Дехто з них сам працював з ВПО, знають, як краще 

діяти в тих чи тих ситуаціях. Вони нам підказують, ми до них прислухаємось. 

 

На мою думку, саме такий вигляд має мати соціальний менеджмент 

у кризовий період… 

 

Громада згуртувалась навколо викликів війни, поставивши на перше 

місце цінність людського життя. Завдяки злагодженій роботі управління 

соціального захисту з міською владою, громадськими та релігійними 

організаціями удалося забезпечити переселенцям комфортні умови 

проживання в громаді й надання їм соціальних послуг. При міському центрі 

соціальних служб було створено координаційний штаб, де прибулі могли 

прийняти душ, переодягнутися в чистий одяг, поїсти, отримати засоби гігієни. 

Фахівці соціальної роботи інформували, куди вони можуть звернутися у 

подальшому для отримання необхідної допомоги. 

За сприяння координаційного центру переселенці знаходили житло, 

проходили медичне обстеження. Були такі, що потребували догляду вдома, і 

їх терміново брали на облік у територіальному центрі соціального 

обслуговування за новим місцем тимчасової реєстрації. 

 

СЕРЕД ТИХ, ХТО ПРИЇХАВ, МАЙЖЕ 65% – ЖІНКИ З МАЛИМИ 

ДІТЬМИ 

Тим, хто втікає від війни, досить часто необхідна послуга соціально-

психологічної реабілітації… 

 

За чотири з половиною місяці повномасштабної війни у нашій громаді 

загалом зареєстровано 15 тисяч ВПО. Психологічна допомога знадобилась 

більш як 400 дорослим і понад 600 дітям. Їх на обслуговування взяв обласний 

благодійний фонд «Карітас-Волинь». Тут надають первинну і кризову 

психологічну допомогу, підтримку тим, хто втратив близьких, хто отримав 

травми внаслідок війни. Діти проходять реабілітацію, зокрема, через 

малювання, ліплення, аплікацію. Таким чином звільняються від негативних 

емоцій, внутрішніх проблем. 

При цій же благодійній організації діє дитячий садок, у якому батьки-

переселенці можуть залишити своїх малюків на деякий час, щоб залагодити 

невідкладні справи. 
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За ініціативи місцевих та переміщених психологів ми створили 

координаційний центр психологічного здоров’я. Його мета – цілодобове 

надання кризової психологічної допомоги. 

У громаді всі надавачі послуг, які залучені до допомоги ВПО, також 

пройшли відповідні тренінги щодо запобігання психоемоційному вигоранню. 

 

А як з роботою для переселенців? 

 

Усі медики працевлаштовані, не залишаться без роботи педагоги. 

Розпочинається цільова програма щодо трудової зайнятості конкретних 

людей. Будемо брати участь у грантових конкурсах, щоб на отримані кошти 

вони могли відновити втрачений бізнес чи розпочати його у нас з нуля. Або 

залучатимемо їх до інших проєктів, що приноситимуть користь громаді. Одне 

слово, шукаємо варіанти. Нам важливо знати, хто на що здатний у нашій 

громаді, щоб кожен переселенець міг асимілюватися. Внутрішні переселенці 

– не зайвий клопіт. Це додаткові можливості для громад. Це точка зростання 

як і одних, і для інших. 

 

Мені подобається, коли ви говорите «шукаємо варіанти». Тобто 

розв’язуєте проблеми на місці… 

 

Мета місцевого самоврядування – збільшити доходи і зменшити 

видатки. Тому одним з першочергових завдань було забезпечити людям кошти 

через різноманітні гуманітарні фонди, щоб у них було елементарно що їсти і в 

що вдягнутися. Міжнародні фонди, до речі, мають купу всяких обмежень. 

Тому нам важливо було, щоб люди, які не підпадають під вимоги одного 

благодійного фонду, отримали допомогу з іншого. 

Таким чином, маючи систематизовану інформацію про ВПО, 

перенаправляли потоки. Так само розроблено логістику підвезення 

гуманітарних вантажів. Гуманітарної катастрофи, зазначу, немає. 

Ми провели також моніторинг трудових можливостей внутрішніх 

переселенців. Виявилося, вони незначні, бо серед тих, хто приїхав до нас, 

майже 65 відсотків – жінки з малими дітьми, багато з яких перебувають у 

декретних відпустках. 

 

ШІСТЬ ПОДАТКІВ ІЗ НУЛЬОВОЮ СТАВКОЮ 

Що вдалося зробити, аби поліпшити привабливість Нововолинська 

для релокації бізнесу? 

 

У нас зареєстрований індустріальний парк, під який відведено земельну 

ділянку розміром 20 гектарів, що розташована біля траси. До речі, 15 липня 

Президент України підписав два закони, що передбачають низку фіскальних 

стимулів для інвестицій у створення індустріальних парків, зокрема 

звільнення підприємництва від оподаткування. Зараз два інвестори готові 
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взяти на себе функції керуючої компанії та вкласти гроші у будівництво 

підприємств на цій території. З підприємцями, які постраждали внаслідок 

російської агресії, ведемо перемовини, і вони декларують готовність до 

переїзду, розробляють бізнес-плани. Хтось із них виготовляв раніше снеки, 

солодощі, рибні напівфабрикати, хтось заморожував ягоди… Переїзд таких 

підприємств – це перспектива двох років у найкращому випадку. Але в 

майбутньому це може дати мінімум 500 робочих місць. 

Єдина умова, яку ми ставимо бізнес-переселенцям, – перереєстрація за 

місцем тимчасового проживання. Незалежно від того, на який термін 

планують переїзд. Для цього розробили дорожні карти. 

 

Чим іще цікавий Нововолинськ для новостворених суб’єктів 

господарювання? 

 

У нас немає військових та великих інфраструктурних об’єктів, які могли 

б слугувати цілями для обстрілів, і це сьогодні визначальний фактор 

привабливості. І пільги привабливі. Згідно із змінами до Податкового кодексу 

України та інших законодавчих актів щодо збалансованості бюджетних 

надходжень, які діють з 1 січня цього року, в Нововолинську для нових 

суб’єктів господарювання введено шість податків із нульовою ставкою. Пільги 

розповсюджуються на зареєстровані бізнеси з оборотом до 40 мільйонів 

гривень на рік за умови, що в них зайнято 10 найманих працівників. 

Закон ухвалено в рамках трансформації вугільних регіонів, до яких ми 

належимо. Суть змін у тому, щоб міста і села, які раніше були зосереджені 

лише на вугільній промисловості, отримали новий поштовх до розвитку. 

Наприкінці 90-х Нововолинськ уже отримував статус зони пріоритетного 

розвитку. І це дало свій ефект: з 1999 до 2004 року сюди прийшло 25 

інвесторів. 12 з них працюють досі. 

 

*** 

01.08.2022 

Вінниця сьогодні 

https://today.vn.ua/u-vinnytsi-pidpryyemstvo-vyroblyaye-mebli-yakymy-

ukomplektuyut-kimnaty-v-gurtozhytku-dlya-pereselentsiv-sergij-morgunov/ 

«У ВІННИЦІ ПІДПРИЄМСТВО ВИРОБЛЯЄ МЕБЛІ, ЯКИМИ 

УКОМПЛЕКТУЮТЬ КІМНАТИ В ГУРТОЖИТКУ ДЛЯ 

ПЕРЕСЕЛЕНЦІВ», – СЕРГІЙ МОРГУНОВ 

У Вінниці одне з підприємств виготовляє меблі для кімнат, де житимуть 

люди, які евакуювались з гарячих точок. Наразі в гуртожитку проводять 

ремонт. Про це у своєму телеграм каналі та на сторінці у фейсбук 

повідомив Вінницький міський голова Сергій Моргунов. 

«Комфорт тимчасових домівок» – так називається проєкт, який 

реалізує Фонд громади «Подільська громада». Він передбачає облаштування 



114 
 

комфортних умов для довгострокового перебування в гуртожитку 

внутрішньо переміщених осіб. Зокрема, йде мова про придбання 25 

двоярусних ліжок з шухлядами, 10 односпальних ліжок з шухлядами, а також 

35 тумб. 

«Це замовлення компанія отримала у рамках грантової гуманітарної 

програми, яку спільно з Міжнародним фондом «Відродження» та CARE 

Deutschland реалізує Фонд громади “Подільська громада”. Важливо, коли 

гуманітарні проєкти мають економічну складову. Адже це робочі місця і 

зарплати для мешканців нашої громади», – говорить очільник Вінниці Сергій 

Моргунов. 

Міський голова додає, що фінансує роботи з покращення умов у 12 

кімнатах проєкт “Інтегрований розвиток міст в Україні ІІ” та GIZ Ukraine. 

«Також постільні комплекти надала американська організація GEM. І 

це лише декілька прикладів підтримки донорів, з якими ми співпрацюємо. 

Через активні міжнародні зв’язки ми можемо залучити більше допомоги. 

Турбота про людей вимагає об’єднання зусиль зі всім світом», – каже міський 

голова Сергій Моргунов. 

Як уточнила голова Фонду громади «Подільська громада» Олена 

Данілова, збиратимуть меблі у відремонтованих помешканнях під 

керівництвом спеціалістів внутрішньо переміщені особи. У такий спосіб 

мешканці зможуть відчути свою співпричетність до облаштування житла, де 

проживатимуть в майбутньому. 

Для довідки: 

Програма «Гуманітарна солідарність» реалізується Міжнародним 

фондом «Відродження» у партнерстві та за фінансової підтримки CARE 

Deutschland e.V. Її мета – забезпечити швидке реагування та задоволення 

гуманітарних потреб вразливих груп цивільного населення в умовах війни 

росії проти України. Загалом в рамках програми було підтримано 92 заявки, 

що передбачають заходи гуманітарного реагування і підтримки – такі як 

допомога з харчуванням та засобами першої необхідності, 

релокація/евакуація, організація прихистків, надання психологічних, 

соціальних, медичних та інших послуг. 

 

*** 

01.08.2022 

ДніпроTV 

https://dnipro.tv/news-dnipro/pereselentsi-ta-zbir-vrozhaiu-sytuatsiia-u-

pavlohradskomu-raioni/ 

Переселенці та збір врожаю: ситуація у Павлоградському районі 

Павлоградський район прихистив понад 17 500 переселенців. Загалом 

це люди, які були вимушені покинути Донецьку, Луганську, Харківську 

області.  
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«Ми активно працюємо над тим, аби допомогти переселенцям 

інтегруватись та адаптуватись до життя в наших громадах. Шукаємо роботу 

для них, зокрема «ДТЕК Павлоградвугілля» активно залучає переселенців, 

особливо зі східного напрямку, звідки люди з досвідом роботи на шахтах, їм 

допомагають з розселенням», — зазначив голова Павлоградської РВА Сергій 

Рублевський… 

 

*** 

01.08.2022 

Українська газета "ЧАС" 
https://chas.cv.ua/politics/109388-

%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%BD%D1%96-

%D0%BE%D0%B1%D1%96%D0%B4%D0%B8-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-

%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%86%D1%96%D0

%B2-%D1%89%D0%BE.html 

Комплексні обіди для переселенців, що проживають у закладах 

освіти: на Буковині планують годувати не менше 120 осіб на день 

25 липня 2022 року ГО “Фонд “Буковина інноваційна” за підтримки 

Міжнародної неурядової організації ACTED  розпочали реалізацію проєкту 

“Надання допомоги із забезпечення ВПО комплексними обідами”.  
Передбачається допомога у вигляді доставки комплексних обідів до закладів 

освіти, у яких тимчасово проживають внутрішньо переміщені особи.  

Мета проєкту —  надання допомоги як переселенцям, так і освітянам, 

які з перших днів воєнного стану забезпечують усі побутові зручності (у тому 

числі і харчування) особам, які через агресію росії  тимчасово залишили свої 

домівки. 

«Ми працюємо із прихистками, які розташовані у закладах освіти, 

власне Управління освіти і науки Чернівецької міської ради є партнером у 

цьому проєкті. Завдяки підтримці ACTED зараз маємо можливість допомогти 

4500 обідів та впродовж 2 місяців доставляти готові страви щодня, крім 

вихідних днів. Меню включає: перше, друге, сезонні овочі, десерт. Розпочали 

таку роботу з  25 липня і за перший тиждень доставили 525 обідів», — 

деталізує керівниця проєкту Тетяна Мосін. 

 Начальниця Управління освіти Чернівецької міської ради Ірина 

Ткачук-Кобеля зазначає: «Управління освіти щиро вдячне за підтримку 

внутрішньо переміщених осіб у такий непростий час, такі проєкти 

допомагають забезпечити безперебійність харчування і підтримки тих людей, 

які опинились у складних життєвих обставинах ». 

Планується забезпечити харчуванням не менше 120 осіб на день. Наразі, 

участь у проєкті беруть Чернівецький ліцей №17 “Успіх”, Чернівецький ліцей 

№18, Чернівецька загальноосвітня школа І-ІІІ ст. №1 ЧМР, Чернівецька 

загальноосвітня школа І-ІІІ ст. №4 ЧМР. 

«Внутрішньо переміщені особи, які проживають у нашому закладі, 

дуже задоволені якістю харчування. З понеділка організована доставка їжі. 
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Дякуємо за таку  допомогу, люди з нетерпінням чекають кожного наступного 

дня», — зазначає директор ЗОШ №4 Солтисік Любов Іванівна. 

Проєкт “Надання допомоги з забезпечення ВПО комплексними 

обідами”, що впроваджується за сприяння ACTED  у рамках “Immediate 

multi-sectorial humanitarian relief to IDPs and conflict-affected populations in 

Ukraine”, що фінансується Українським гуманітарним фондом (UHF) – 

Управління ООН з координації гуманітарних справ (OCHA) (UHF/OCHA)  

(Угода про надання гранту № 64 FAF від 27.06.2022 р.) 

 

*** 

01.08.2022 

Полтавська Хвиля 

https://poltavawave.com.ua/p/kremenchutskii-raion-mozhe-priiniati-

shche-do-dvokh-tisiach-pereselentsiv-670787 

Кременчуцький район може прийняти ще до двох тисяч переселенців 

Місцева влада підготувала житло для 1200 переселенців. 

Про це 1 липня повідомляє «Кременчуцька газета» з посиланням на 

начальника Кременчуцької РВА Олега Лєдніка: 

«Завдання шукати місця для переселенців вчора нам надала віцепрем'єр 

Ірина Верещук, яка відвідувала Кременчуцький район». 

Наразі влада готує житло для інших переселенців. Також 300 ВПО 

готові працевлаштувати… 

 

*** 

01.08.2022 

Телеканал ВІТА 

https://vitatv.com.ua/misto/pereselentsi-z-khersona-nalahodyat-u-vinnytsi 

Переселенці з Херсона налагодять у Вінниці виробництво сирів 

Переселенці-кондитери з Херсона планують восени налагодити у 

Вінниці виробництво сирів. 

Про це на офіційній сторінці у Фейсбук 1 серпня поінформував мер 

Вінниці Сергій Моргунов. 

Нова кондитерська на вул.Соборній “Perfetto”. Сюди приходять не 

просто посмакувати крафтовими десертами, а і підтримати                      бізнес-

переселенець. Заклад, який відкрили підприємці з Херсона, працює лише 

тиждень, але вже чув чимало позитивних відгуків, - пише міський голова. 

Власниця релокованої кондитерської Анна Воскобойник  розповідає, 

що з окупованого Херсона вдалось вивезти лише частину обладнання. На 

новому місці облаштуватись було не просто. Але для жінки було важливо 

зберегти улюблену справу, якій віддали разом з чоловіком Костянтином 15 

років.  «Ми потрібні своїй країні», - каже Анна. 
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За словами мера, у команді "Perfetto" зараз працює десять людей – 

вінничан та нових мешканців міста. Для окремих інгредієнтів 

використовують продукцію вінницьких фермерів. А восени планують 

налагодити також виробництво сирів.  

…пише міський голова. 

Він додав, що загалом Вінниця прийняла вже понад сто релокованих 

підприємств, які дали роботу 569 працівникам… 

 

*** 

02.08.2022 

Інформаційне агентство Волинські Новини 

https://www.volynnews.com/news/all/odiah-ta-zasoby-hihiyeny-

pereselentsi-iaki-prozhyvaiut-na-volyni-otryma/ 

ОДЯГ ТА ЗАСОБИ ГІГІЄНИ: ПЕРЕСЕЛЕНЦІ, ЯКІ ПРОЖИВАЮТЬ 

НА ВОЛИНІ, ОТРИМАЛИ ДОПОМОГУ 

Днями для громадян, які знайшли прихисток на Волині, спрямували одяг 

та засоби гігієни. 

Як повідомили у Волинській ОВА, вантажі отримали внутрішні 

переселенці у Голобській, Ратнівській, Смідинській та Торчинській громадах. 

Слід зазначити, що необхідні речі збирали на одному з складів при 

Волинській ОВА та відповідно до потреб, з якими зверталися внутрішньо 

переміщені особи. 

Як повідомляли, у Луцьку внутрішньо переміщені особи за потреби 

можуть отримати допомогу психолога та соціального працівника. 

 

*** 

02.08.2022 

МЕДІА-ХАБ «ТВОЄ МІСТО» 

https://tvoemisto.tv/news/chergy_pereselentsiv_na_otrymannya_zhytla_na

_lvivshchyni_formuyut_za_kilkistyu_baliv_135533.html 

ЯК ФОРМУЮТЬ ЧЕРГИ З ПЕРЕСЕЛЕНЦІВ, ЯКІ ХОЧУТЬ 

ОТРИМАТИ ЖИТЛО НА ЛЬВІВЩИНІ. РОЗ'ЯСНЕННЯ 

Чергу формують за кількістю отриманих балів кожною переміщеною 

особою або сім'єю. 

Юлія Осим 

Для надання тимчасового житла переселенцям на Львівщині формують 

списки, згідно з якими надаватимуть місця для проживання. Черговість 

визначатимуть за кількістю балів, які набирає особа чи сім’я. Про це під час 

брифінгу повідомив начальник управління регіонального розвитку ЛОВА 

Вадим Табакера. 

«Черговість, насамперед, формується за рахунок статусу осіб і їхніх 

сімей. Тобто, якщо це багатодітні матері та вагітні жінки, особи з вадами 
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фізичного розвитку, пенсіонери, то вони отримують певну кількість балів. На 

сьогодні також є ще інші параметри. Ми розуміємо, що деякі особи втратили 

членів сім’ї внаслідок бойових дій, у когось це були військовослужбовці, й за 

це нараховуються також додаткові бали. У результаті люди та сім’ї, які 

набирають якомога більшу кількість балів, потрапляють у верхню частину 

списку», – пояснив він. 

Із його слів, переселенці проживатимуть у тимчасових центрах 

розміщення та матимуть ордер на поселення на рік, поки не вирішиться їхнє 

житлове питання повністю. Якщо таке питання не вирішують, внутрішньо 

переселені особи продовжують проживати у тих центрах. Також Вадим 

Табакера зауважує, що наразі проблема в тому, що не всі громади ведуть такі 

черги. 

Додамо, що на сьогодні на Львівщині готові до викупу понад 1800 

квартир, збудовані та готові для проживання, так і квартир, які на 

завершальній стадії будівництва. У них планують розселити 5 тисяч 

переселенців та працівників релокованих підприємств. Поки очікують на 

фінансування від уряду. Також в області відбувається будівництво 

традиційного нового житла та модульних будиночків, у них планують 

розмістити від 5 до 20 тисяч ВПО та працівників переміщених 

підприємств.  

Загалом на Львівщині близько 245 тисяч внутрішньо переміщених 

осіб. Більшість знайшли собі житло у приватному секторі. У закладах 

соціальної сфери проживали не більше 20 тисяч осіб. Стабільною залишається 

чисельність тої категорії осіб, які позбавлені стороннього догляду… 

 

*** 

02.08.2022 

Високий Замок 

https://wz.lviv.ua/news/468385-pereselentsi-haida-na-bezkoshtovni-kursy-

ukrainskoi 

Переселенці, гайда на безкоштовні курси української! 

Марія Деркач 

У місті Лева стартує четвертий курс Всеукраїнського мовного 

проєкту «Єдині» 

Це безкоштовне навчання української мови (очне та онлайн) для 

вимушених російськомовних переселенців. Лозунг проєкту — «Розмовляй 

українською — змінюй світ». 

Цей курс вивчення української мови буде особливим, адже присвячений 

31-й річниці Незалежності України. Для слухачів заплановані щоденні 

завдання та навчальні матеріали, вебінари та онлайн-лекції, розмовні клуби 

тощо. 

Розмовні клуби працюватимуть у шести місцях, а саме: URBAN 

бібліотека (вул. Устияновича, 4), «Сенсотека» (вул. Самчука, 22); бібліотека 
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№ 43 (вул. Стрийська, 79); Wiki бібліотека (проспект Червоної Калини, 58); 

бібліотека № 6 (вул. Городоцька, 139); бібліотека № 22 (вул. С. Петлюри, 

41)… 

Організатори курсів підготували аудіоматеріали для кращого засвоєння 

знань, спеціальні відзнаки для найактивніших учасників спільноти та Friendly-

чати (для спілкування українською у вузькому колі). 

 

*** 

03.08.2022 

Телеканал ВІТА 

https://vitatv.com.ua/kultura/na-odniy-stseni-z-coldplay-vystupyly-y 

На одній сцені з Coldplay виступили й вінничани - учасники хору 

дітей-біженців 

Дитячому хору Color music, серед учасників якого є й вінничани, 

нещодавно вдалося заспівати на одній сцені з культовими музикантами — 

британським гуртом Coldplay. 

Художня керівниця та диригентка колективу Олена Петрикова в 

інтерв'ю у програмі "Ранок Вдома" розповіла, як їй вдалося організувати новий 

дитячий хор для дітей-біженців у Німеччині, зібрати своїх учнів із Дніпра та 

виступити на одній сцені зі знаменитостями. 

-По-перше, ми мали мрію. Це мрія всього нашого великого колективу, 

який вже давно став популярним на Youtube. Ми мріяли заспівати разом. І хоча 

озвучували таке бажання, ніколи не уявляли, що це може колись статися. У 

вересні кожен творчий колектив підбирає музичний репертуар. Саме тоді у 

гурту Coldplay вийшла нова пісня My Universe. У цей момент ми побачили, що 

незабаром буде світовий тур гурту. І тоді наша сім'я, мої діти, мій чоловік ми 

вирішили, що ми обов'язково маємо на ці концерти потрапити. Тоді в нас 

з'явилася мрія побачити цих зірок, щоби почути наживо ті пісні, які ми 

переспівуємо. У листопаді ми придбали квитки на концерт у Польщі. І гадки 

не мали, що щось у нашому житті так кардинально може змінитися, що може 

наступити такий страшний час як війна, - говорить Ольга Петрикова. 

Коли почалась війна, учасники хору були розкиданими по всій Європі. 

-Ми добиралися до Німеччини. Я приїхала спочатку до Зальцгіттера 

завдяки одній дівчинці з хору, яка вже була на той момент у цьому місті. Потім 

я приїхала до міста Брауншвейг. Насамперед пішла до собору, бо душа моя не 

знала спокою. Мені потрібне було якесь спілкування з вищими силами. 

Можливо, я хотіла почути якісь відповіді. І я побачила, що у цьому соборі 

співає дитячий хор. І зрозуміла, що не просто так прийшла туди. Я одразу 

підійшла до керівниці цього дитячого хору. Попри те, що я ніколи не мріяла 

бути навіть у Німеччині. Не знала німецької, але завдяки перекладачу 

запитала, що це за хор, чи можу я хоча б просто приходити та слухати дітей. 

Виявилося, що Елька Ліндеман — керівниця найбільшого дитячого та 

юнацького хору у Німеччині. Пізніше ми зустрілися та обговорили можливість 
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занять для українських дітей-біженців. Я знала, що вже у Брауншвейгу було 

понад дві тисячі зареєстрованих українців. За кілька тижнів я організувала 

новий дитячий хор. Це близько 25 дітей біженців із Києва, Вінниці, 

Донецька, Житомира, Кривого Рогу, Дніпра. То була зустріч рідних дітей. Ми 

ніби тільки познайомилися, але всі разом відчували біль, який пережив кожен, 

- пригадує диригентка. 

Через деякий час почались постійні заняття з дітьми, хор зміцнювався. 

-Я ще раз поговорила з керівницею німецького колективу та сказала: чи 

можемо ми провести благодійні концерти? У нас 14 дітей приїхало з країн 

Європи та 18 дітей приїхали з Дніпра для того, щоб провести благодійні 

концерти заради України. Тобто це була найголовніша мета. Потім, коли ми 

про це почали говорити, нас підтримало керівництво міста. Ідея за один вечір 

виникла. А за тиждень ми вже знали, скільки родин готові прийняти 

українські сім'ї. А потім я згадала, що незабаром концерт Coldplay. І я 

написала ще Філу Харві, що не можу приїхати до Польщі, тому що у нас 

концерти благодійні тут, у Німеччині. Він сказав, що це добре, тому що 10 

числа вони будуть у Берліні. І нас усіх запросили. Ось так все і сталося, - 

резюмує Ольга Петрикова. 

Нагадаємо, люди, яким війна поламала долі, знайшли у Вінниці не 

лише прихисток і підтримку, а й можливість перезавантажити та 

підлікувати свій емоційний стан12. Двері Вінницької обласної          філармонії 

ім. М.Д. Леонтовича навстіж відчинені для гостей нашого міста. 

 

*** 

03.08.2022 

Телеканал ВІТА 

https://vitatv.com.ua/misto/na-relokovanykh-pidpryyemstvakh-vinnytsi 

На релокованих підприємствах Вінниці працює півтисячі вінничан і 

переселенців 

Процес релокації підприємств з зони активних бойових дій до Вінниці 

триває. Наразі маємо понад 105 переселених суб'єктів господарської 

діяльності. На їх базі вже створені понад 500 нових робочих місць, де 

працюють вінничани та вимушені переселенці.  

Про це повідомив на своїй сторінці у Фейсбук заступник Вінницького 

міського голови Андрій Очеретний. 

Він також розповів, що одне із переселених підприємств за півтора 

місяця у нашому місті “з нуля відновило свою роботу”. Йдеться про бізнес з 

Мелітополя. 

Зокрема, велика дистриб'юторська фірма має в асортименті побутову 

техніку та інструменти для будівництва та ремонтів:… 

                                                           
12 Див.:   https://vitatv.com.ua/kultura/u-vinnytsi-artysty-filarmoniyi-dayut    
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-За цей час переселений бізнес адаптувався до нових умов, люди 

облаштувалися в новому приміщенні, мають вже абсолютно робочу 

атмосферу та розвивають свою професійну діяльність. На жаль, нічого з 

Мелітополя підприємцям вивезти не вдалося. Обсяги складських приміщень 

там були значно більші, відповідно і наповнення теж, - розповідає Андрій 

Очеретний. - Люди виїжджали на свій страх і ризик: хто через зелені 

коридори, хто через околиці - це десятки рашистських блокпостів та 

надважких перевірок. Сюди змогли приїхати 12 родин з Мелітополя, які вже 

працюють на рідному підприємстві. 

Нині тут працюють понад 40 людей, серед яких є і вінничани - збирають, 

пакують та адресно відправляють замовникам зазначені товари. 

-Крім того, релокований бізнес вже налагодив роботу з основними 

закордонними постачальниками та почав співпрацювати з вінницьким 

підприємством “Плазматек”. Будемо сподіватися, що і ця співпраця стане ще 

однією частинкою у великому механізмі, який працює на нашу Перемогу, - 

додав він. 

Нагадаємо, наприкінці червня стало відомо, що у Вінниці відновили 

роботу 24 з 27 релокованих компаній. На той час 260 фахівців вже працювало 

на підприємствах з гарячих точок. Про це написав на своїй сторінці фейсбук 

та у телеграм-каналі Вінницький міський голова Сергій Моргунов. 

 

*** 

03.08.2022 

Інформаційне агентство "А.С.С." 

https://acc.cv.ua/news/chernivtsi/kudi-ydut-pracyuvati-vimusheni-

pereselenci-na-bukovini-86938 

Куди йдуть працювати вимушені переселенці на Буковині  

На Буковині роботу знайшли вже 325 переселенців. Які роботи 

обирають - у матеріалі Медіа агентства АСС.  

З початку повномасштабних військових дій до Чернівецької обласної 

служби зайнятості звернулися  за пошуком роботи 2 070 внутрішньо 

переміщених осіб, про це повідомили у пресцентрі обласної служби 

зайнятості, пише Медіа агентство АСС.  

За цей час статус безробітного отримали 1074 особи.Роботу вже 

знайшли 325 переселенців.  

Найбільше працевлаштованих у Чернівцях – 247 осіб, 12 осіб на 

Новоселиччині, 11 –  на Сторожинеччині, 9 – на Хотинщині, по 8 – на 

Вижниччині та Сокирянщині, 7 – у Новодністровську, решта –  по інших 

громадах.  

На Буковині переселенці працюють у різних галузях. Зокрема, в 

гуртовій та роздрібній торгівлі, на комунальних підприємствах області, у 

закладах освіти та медицини, у переробній промисловості, у сфері надання 

послуг та інших сферах діяльності. 
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*** 

03.08.2022 

ІА "Конкурент" 

https://konkurent.ua/publication/101411/volin-priynyala-mayzhe-71-

tisyachu-pereselentsiv/ 

Волинь прийняла майже 71 тисячу переселенців 

Від початку повномасштабного вторгнення росії у Волинську область 

приїхали 70 тисяч 900 вимушено-евакуйованих осіб. 

Лише…2 серпня, в області розселили 54 громадян. 

Статус ВПО мають 59 тис. 972 людини – це 42 137 сімей, з яких        18 

тис. 541 – діти. 

Також серед внутрішніх переселенців: 2 177 осіб з інвалідністю, 7 648 

пенсіонерів, 68 багатодітних сімей та 11 сімей батьків-одинаків. 

Наразі в області можливо додатково розмістити ще понад 4 тисячі 

вимушено-евакуйованих осіб. 

 

*** 

04.08.2022 

ЗMI.ck.ua 

https://zmi.ck.ua/oblast/na-cherkaschin-ochkuyut-novu-hvilyu-

pereselentsv.html 

На Черкащині очікують нову хвилю переселенців 

На Черкащині очікують на чергову хвилю людей, які приїдуть в межах 

обов'язкової евакуації з Донеччини. В області є 5 800 вільних місць. 

Про це розповів керівник Черкаської ОВА Ігор Табурець, пише 

"Суспільне: Черкаси". 

За його словами, найбільше місць - дві тисячі - у Золотоніському районі. 

Йдеться не лише про поселення людей. Наразі триває робота над тим, щоб 

забезпечити їх усім необхідним для тривалого проживання. 

Зауважимо, що в районах шукають тих, хто має можливість прихистити 

людей чи надати дані про вільні приміщення для проживання. Їм передбачена 

компенсація від держави, яку регулярно виплачують. 

Загалом із початку війни Черкащина провела транзитом близько 200 

тисяч переселенців. Також близько 144 тисячі з них офіційно зареєстровані, 

більше ніж 42 тисячі — діти до 18 років. 

 

*** 

04.08.2022 

KHARKIV Today 
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https://2day.kh.ua/ua/kharkow/cherez-rosiyu-chvert-milyona-lyudey-staly-

pereselentsyamy-na-kharkivshchyni 

Через Росію чверть мільйона людей стали переселенцями на 

Харківщині 

Зберігається тенденція до збільшення кількості переміщених осіб. 

Щотижня кількість пересеелнців на Харківщині росте. Станом на 

четверте серпня в регіоні отримали статус ВПО 250 500 людей, із них:    102 

000 чоловік - пенсіонери, 63 100 - діти, 12 000 - люди з інвалідністю. Про це 

KHARKIV Today повідомив директор департаменту соціального захисту 

ХОВА Юрій Шпарага. 

Більше половини людей із статусом ВПО уже отримують виплати, - 

144 600 людей. Відбувається внутрішня міграція: мешканці Харкова і 

тимчасово окупованих територій або населених пунктів на лінії фронту 

переїздять до умовно безпечних населених пунктіів Харківщини: у Лозову, 

Мерефу, Первомайський, Красноград, Валки, на Сахновщину. 

Кількість переселенців, скоріше за все, буде збільшуватися: люди 

продовжують будь-якими шляхами повертатися з окупації. Тільки за останні 

два місяці через Печенізьку дамбу завдяки волонтерам вдалося виїхати майже 

12 000 мешканцям Харківщини. Крім того, частково повертаються люди, яких 

вивезли в Росію. Вони їдуть через Фінляндію, країни Балтії, Польщу і назад в 

Україну. Також до Харківської області продовжують повертатися люди, які з 

24 лютого шукали прихистку на заході України. 

Точно порахувати, скільки мешканців зараз в Харкові та в області, дуже 

складно. За приблизними розрахунками ХОВА, в регіоні проживають близько 

1 500 000 людей. 

До 24 лютого 2022 року в Харківській області проживали приблизно 

110 000 людей із статусом ВПО. 

Зараз люди виїжджають з окупованих Балаклії, Куп'янська, Ізюму, 

Дворічної, Великого Бурлука, Вовчанська. Тільки минулого понеділка вдалось 

евакуюватися 872 людям. 

Нагадаємо, на даний момент ВПО отримують виплати від України: 

дорослі - по 2000 гривень на місяць, діти і люди з інвалідністю по 3000 гривен. 

Виплати надходять раз на два місяці. Щоб отримати статус ВПО, треба 

подати заявку чеерз "Дію" або у зареєструватися у місцевому органі владі. 

 

*** 

04.08.2022 

KHARKIV Today 

https://2day.kh.ua/ua/kharkow/dlya-rozmishchennya-pereselentsiv-u-

kharkivskiy-oblasti-shukayut-hroshi-dlya-remontu 

Для розміщення переселенців у Харківській області шукають гроші 

для ремонту будівель 
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Частина внутрішньо переміщених осіб живе у гуртожитках при 

навчальних закладах, де восени чекають на студентів.  

Варіанти вирішення проблеми з житлом для переселенців шукають у 

Лозівській громаді, про це повідомили у міській раді.  

"Громада веде перемови з кількома міжнародними організаціями. 

Домовляються про ремонт приміщень, які можна використати для проживання 

переміщених осіб. Один з варіантів — колишні гуртожитки. В Лозовій вже є 

подібні приклади", — розповіли там. 

У Лозівській міській раді додали, що керівництво громади знайшло 

порозуміння з енергетиками щодо тимчасових договорів на світло та газ. Це 

дозволяє заселяти приватні будинки, які пустували. 

"Розглядають також можливість заселення нежитлових приміщень 

комунальної власності, які знаходять у багатоповерхівках. За плануванням та 

комунікаціями вони подібні до звичайних квартир. Але цей варіант складно 

реалізувати", — пояснили там. 

Ситуація з розміщенням переселенців залишається складною, 

поінформувало місцеве керівництво. Наразі на території Лозівської громади 

зареєстровані майже 8000 внутрішньо переміщених осіб. 

"Через дефіцит вільного житлового фонду частина людей продовжує 

жити у гуртожитках при навчальних закладах, які вже восени мають приймати 

студентів", — уточнили у міській раді. 

 

*** 

04.08.2022 

ІА "Конкурент" 

https://konkurent.ua/publication/101451/lishe-30-tisyach-povernulisya-za-

kordonom-perebuvaut-641-tisyacha-ukrainskih-shkolyariv/ 

Лише 30 тисяч повернулися: за кордоном перебувають 641 тисяча 

українських школярів 

Від початку повномасштабної війни в Україну повернулися 30 тисяч 

дітей шкільного віку, які були змушені виїхати за кордон. 

Про це розповів міністр освіти і науки Сергій Шкарлет в ефірі 

всеукраїнського телемарафону, – повідомляє «Українська правда. Життя»13. 

За даними Міністерства освіти і науки, станом на початок 

повномасштабного вторгнення росії в Україні налічувалося близько                  4 

мільйонів 200 тисяч учасників освітнього процесу. 

Наразі за кордоном перебувають 641 тисяча українських дітей 

шкільного віку, що на 30 тисяч менше, ніж було у травні. 

«Але є певна тенденція, адже на початку травня була 671 тисяча дітей 

(за кордоном), на сьогодні – 641 тисяча, тобто 30 тисяч дітей вже 

повернулися», – резюмував глава МОН. 

                                                           
13 Див.:    https://life.pravda.com.ua/society/2022/08/4/249871/ 
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Попри те, що через війну багато людей стали переселенцями всередині 

країни, усі діти матимуть доступ до навчання і будуть забезпечені освітніми 

закладами, наголошує Шкарлет. 

«Жодна дитина не залишиться поза освітнім процесом», – запевняє глава 

МОН.   

 

*** 

04.08.2022 

OBLNEWS 

https://oblnews.pl.ua/2022/08/04/u-lubenskij-gromadi-pereselentsi-yaki-

staly-na-oblik-u-lypni-mozhut-otrymaty-prodnabory/ 

У ЛУБЕНСЬКІЙ ГРОМАДІ ПЕРЕСЕЛЕНЦІ, ЯКІ СТАЛИ НА ОБЛІК 

У ЛИПНІ, МОЖУТЬ ОТРИМАТИ ПРОДНАБОРИ 

4 серпня у Лубнах видаватимуть набори продуктів харчування для 

вимушених переселенців, які стали на облік у липні, – повідомили у 

Лубенській міській раді. 

Проднабори можна отримати з 8.30 до 16.00 за адресою                       вул. 

Мистецька, 19/2. 

При собі мати документ, що посвідчує особу, ідентифікаційний код та 

довідку ВПО. 
 

*** 

04.08.2022 

ІА "Конкурент" 

https://konkurent.ua/publication/101491/pereizd-zaynyav-2-misyatsi-yak-

u-lutsku-pratsue-ortodontichna-laboratoriya-z-harkova-foto/ 

«Переїзд зайняв 2 місяці»: як у Луцьку працює ортодонтична 

лабораторія з Харкова (фото) 

Олександр Мосійчук родом із Харкова, проживав та працював чоловік у 

районі Салтівки. Жахіття війни та її наслідки відчув з першого дня 

повномасштабного вторгнення рашистів. Зізнається, тоді і вирішив – треба 

виїжджати. Так Олександр і опинився у Луцьку. Перевіз сюди і своє 

підприємство – ортодонтичну лабораторію. 

Олександр Мосійчук каже, що переїзд був довготривалий та важкий. 

Адже район Салтівки постійно страждав від рашистських обстрілів. Аби 

перевезти обладнання, витратили 2 місяці. Утім все вивезти не вдалось. Багато 

обладнання так і залишилось у Харкові. 

«Це була одна із сучасних лабораторій в Україні, вона займається тим, 

що виготовляє ортодонтичні апарати для лікування дітей та дорослих. Це 

різноманітні пластинки, знімні та незнімні капи, шини. Нині команда по-

трошки облаштовуються у Луцьку», – каже підприємець. 
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Втім працювати на повну потужність, як це було раніше, лабораторія не 

в змозі. Адже за понад 20 років існування лабораторії встигли створити 

потужну організацію. Та, як каже власник підприємства, найголовніше, що 

робота продовжується. Згодом деякі працівники із Харкова також переїхали 

до Луцька, аби працювати у лабораторії. 

 

*** 

05.08.2022 

МЕДІА-ХАБ «ТВОЄ МІСТО» 

https://tvoemisto.tv/news/yaki_krainy_u_chervni_pryynyaly_naybilshe_ukr

aintsiv_kotri_ryatuyutsya_vid_viyny_perelik_135667.html 

ЯКІ КРАЇНИ У ЧЕРВНІ ПРИЙНЯЛИ НАЙБІЛЬШЕ УКРАЇНЦІВ, 

ЩО РЯТУЮТЬСЯ ВІД ВІЙНИ 

Близько чверті усіх українців, які звернулись за тимчасовим захистом – 

діти. 

Польща, Румунія та Ірландія очолили список країн Євросоюзу, які 

протягом червня прихистили найбільше українців, які виїхали за кордон через 

війну, cеред тих країн, стосовно яких на момент публікації були відомі дані. 

Про це йдеться у доповіді Євростату, повідомляє Європейська правда14. 

«У Польщі за червень тимчасовий захист отримали понад 60 тисяч 

українців. На другому місці – Румунія (10 360) та Ірландія (близько 6990). 

Зазначимо, у звіті немає даних щодо низки країн, у тому числі Німеччини й 

Чехії, куди їде дуже багато українців, тож після доповнення статистики трійка 

лідерів може змінитися», – повідомляють у доповіді.  

Якщо враховувати кількість прийнятих людей відносно кількості 

власного населення, найбільшу частку українців прийняла Польща (1,6 на 

тисячу населення), Латвія (1,5 на тисячу населення), Ірландія (1,4 на 

тисячу) та Литва (1,3 на тисячу). Кількість людей, які отримують тимчасовий 

захист, помітно зменшилася у всіх 19 країнах-членах, щодо яких доступні дані: 

у Польщі – на майже 36 тисяч, порівняно з травнем, у Литві – на понад 

13400, у Болгарії – на майже 13 тисяч, Румунії – на 10 тисяч.  

Загалом станом на червень у Польщі статус тимчасового захисту 

отримали 1,2 млн українців, у Болгарії – понад 118 тисяч, у Франції – майже 

65 тисяч, у Литві – майже 49 тисяч, Бельгії – близько 48 тисяч, Румунії – 

близько 43,5 тисяч. Близько чверті усіх українців, які звернулись за 

тимчасовим захистом – діти, з них найбільше – у Польщі (26% від загальної 

кількості українців, які отримали захист в країні). Понад 70% українських 

дітей у ЄС – не старші 14 років. 

Нагадаємо, українці, які знайшли прихисток у Польщі, отримали 

доступ до медичної допомоги у цій країні на рівні з її громадянами. Для цього 

потрібно мати закордонний паспорт громадянина України, в якому є позначка 

про перетин кордону після 24 лютого 2022 року. 

                                                           
14 Див.:   https://www.eurointegration.com.ua/news/2022/08/5/7144506/ 
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Міжнародні та вітчизняні державні чи недержавні 

организації 
 

30.07.2022 (матеріал не увійшов до попереднього випуску) 

ДОЛИНА 

Долинська міська рада 

Офіційний сайт 

https://dolyna.if.ua/novyny/u-dolyni-ta-bolekhovi-vpo-zmozhut-

zareyestruvatysya-dlya-otrymannya-dopomohy-vid-uhorskoyi-orhanizatsiyi/ 

У ДОЛИНІ ВПО ЗМОЖУТЬ ЗАРЕЄСТРУВАТИСЯ ДЛЯ 

ОТРИМАННЯ ДОПОМОГИ ВІД УГОРСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ 
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Внутрішньо переміщені особи, зареєстровані в Долинській 

територіальній громаді, можуть подавати заявки для отримання грошової 

допомоги від Угорської екуменічної служби допомоги (HIA). 

Особи, які вимушено покинули власні домівки, мають змогу отримати 

фінансову допомогу від цієї організації у розмірі 2220 грн протягом 3-х 

місяців. 

У Долині реєстрація проходитиме 1-2 серпня: 

з 11:00 до 16:00 (1 серпня); 

з 10:00 до 16:00 (2 серпня)  

за адресою: вул. Грушевського, 18. 

Документи необхідні для реєстрації: паспорт, ІПН, довідка про 

реєстрацію як ВПО. 

Обов’язковою умовою є те, що особи, які вирішать подавати заявку, не 

отримували фінансової допомоги в межах програм підтримки від ООН. 
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*** 

01.08.2022 

Волинська єпархія Православної Церкви України 

Офііційний сайт 

https://www.pravoslaviavolyni.org.ua/novyna/3573-pereselentsi-otrymaly-

dopomohu/ 

Переселенці отримали допомогу 

Доставили її митрополит Луцький і Волинський Михаїл, керівник ГО 

«Елеос-Волинь» протоієрей Петро Стеблина та представники державної 

влади. 

У День хрещення Київської Русі – України та День української 

державності вони передали гуманітарні набори (продукти, засоби гігієни 

тощо) безпосередньо до місць тимчасового прихистку внутрішньо 

переміщених осіб в обласному центрі. 

«Ми прийшли з добрим словом і гостинцями, аби хоч трохи полегшити 

ваше нелегке буття віддалік домівок та рідних місць. Заради цієї мети церква і 

влада об’єдналися», – зазначив архієрей. 

Як розповів керівник платформи о. Петро Стеблина, настоятель 

луцького храму Святителя Феодосія Чернігівського, вантаж зібрано 

зусиллями римсько-католицького священника Мечислава Пузевича з 

Любліна та Люблінським волонтерським центром. Мережа громадських 

організацій під загальною назвою «Елеос» заснована Православною церквою 

України. Опікуються військовими, переселенцями і соціально вразливими 

верствами населення. 

Платформу «Елеос-Волинь» у нашій єпархії відкрито з благословіння 

владики в лютому ц. р. на базі всеукраїнської мережі. 

 

*** 

04.08.2022 

Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву 

https://www.molod-kredit.gov.ua/pres-tsentr/novyny/vidbuvsia-pershyi-pid-

chas-viiny-vidbir-za-ipotechnoiu-prohramoiu-dlia-vpo 

ВІДБУВСЯ ПЕРШИЙ ПІД ЧАС ВІЙНИ ВІДБІР ЗА ІПОТЕЧНОЮ 

ПРОГРАМОЮ ДЛЯ ВПО 

4 серпня 2022 року в Держмолодьжитлі з прямою трансляцією на 

YouTube-каналі Фонду відбувся дев’ятий етап відбору отримувачів пільгового 

іпотечного кредиту за програмою «Житлові приміщення для внутрішньо 

переміщених осіб». За його результатами ще 300 родин15 зможуть отримати 

кредит на придбання житла під 3% річних. 

                                                           
15 Див.:   https://www.molod-kredit.gov.ua/pres-tsentr/novyny/vidbuvsia-pershyi-pid-chas-viiny-vidbir-za-
ipotechnoiu-prohramoiu-dlia-vpo     
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Це перший етап відбору під час дії запровадженого указом Президента 

України воєнного стану. Попередній відбір за програмою відбувся 

напередодні початку активної фази воєнних дій в Україні, 15 лютого 2022 р. 

За результатами попередніх етапів відбору внутрішньо перемішені 

особи наразі отримали 333 кредити на придбання житла. Ще низку кредитів 

опрацьовують фахівці Держмолодьжитла. 

Відбір здійснено методом випадкової вибірки за допомогою генератора 

випадкових чисел із застосуванням програмного забезпечення (сервіс 

RandomPicker.com), запропонованого Імплементаційним консультантом 

IPC GmbH, погодженого Кредитною установою для відбудови KfW і такого, 

що відповідає вимогам законодавства щодо захисту персональних даних. 

Участь у відборі взяли заступниця міністра розвитку громад і 

територій України, голова Наглядової ради Держмолодьжитла Наталія 

Козловська, представники Міністерства з питань реінтеграції тимчасово 

окупованих територій, голова правління Державного фонду Сергій 

Комнатний і представники Імплементаційного консультанта. 

У вступному слові Наталія Козловська наголосила на підтримці з боку 

Мінрегіону в реалізації проєкту, спрямованого на вирішення житлового 

питання ВПО. «Кількість  внутрішньо переміщених осіб в Україні все ще 

зростає, - зазначила заступниця міністра. - Сподіваємося, цей проєкт 

скоротить шлях людей, які зазнали лих війни, до власного даху над головами». 

Н. Козловська зазначила, що програма «Житлові приміщення для 

внутрішньо переміщених осіб» реалізується прозоро і якісно. 

«Проєкт «Житлові приміщення для внутрішньо переміщених осіб» - 

єдина на сьогодні в нашій державі програмою, спрямована на пошук сталих 

рішень у вирішенні житлового питання ВПО, - наголосив Сергій Комнатний, 

- Це іпотечна програма з найбільш вигідними для людей умовами». Очільник 

Фонду також нагадав, що у відповідь на побажання громадян недавно було 

змінено низку процесів реалізації програми. Це спростить умови програми для 

людей. 

Не пізніше наступного робочого дня після відбору регіональні 

управління Держмолодьжитла повідомлять осіб, які отримали змогу взяти 

кредит на житло, про необхідність подання визначених Порядком документів. 

Перелік таких осіб опубліковано на офіційному вебсайті Держмолодьжитла і 

сайтах його регіональних управлінь. 

Нагадаємо, проєкт «Житлові приміщення для внутрішньо 

переміщених осіб» реалізують Держмолодьжитло і Мінреінтеґрації 

відповідно до Порядку, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів 

України №451 від 28.04.2021 р.. Проєкт фінансується за рахунок коштів 

ґранту Уряду Німеччини в сумі 25,5 млн євро, наданих через Кредитну 

установу для відбудови KfW. Зареєструватися для участі у програмі ВПО 

можуть через портал державних послуг ДІЯ або в регіональних управліннях 

Держмолодьжитла. 
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Кредити внутрішньо переміщеним особам надаються на термін до 20 

років під 3% річних, виходячи з нормативної площі житла (21 кв. м загальної 

площі на особу і додатково 10,5 кв. м на сім’ю). 

Об’єктами кредитування можуть бути квартира у багатоквартирному 

житловому будинку чи одноквартирний житловий будинок, прийняті в 

експлуатацію не більше 50 років тому чи реконструйовані не пізніше 25 років 

тому. 

 

 


