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ОФІЦІЙНА ІНФОРМАЦІЯ  

Центральні органи влади 

 
08.08.2022 

Офіційний вебпортал парламенту України 

https://www.rada.gov.ua/news/razom/226586.html 

Релокація бізнесу триває і Комітет з питань економічного розвитку 

докладає усіх зусиль задля покращення умов її здійснення 

Інформаційне управління 

Від старту програми релокації уже 692 компанії переїхали у більш 

безпечні регіони країни, а 484 з них почали працювати на нових місцях від 

початку дії програми релокації. Загалом українські підприємці подали 1769 

заявок на переміщення виробничих потужностей через платформу 

цифрової взаємодії. Такі дані наводить Міністерство економіки України. 

За наведеними даними, найбільша частка компаній  переїжджає із 

регіонів активних бойових дій до Львівської (24,6%), Закарпатської (16,1%), 

Чернівецької (11,4%) областей. Також бізнес переміщується до Тернопільської 

(7,6%), Дніпропетровської (7,4%) та Івано-франківської (7,3%) областей. 

Серед переміщених підприємств, які вже відновили свою діяльність, 

найбільшу частку складають компанії оптової та роздрібної торгівлі, ремонту 

автотранспортних засобів і мотоциклів (39% від загальної кількості), 

переробної промисловості (33%), інформації та телекомунікацій (6%), 

професійної, наукової та технічної діяльності (5%). 

“Програма релокації – це комплексна підтримка підприємств на 

їхньому шляху до відновлення діяльності. І вона не завершується після 

фізичного переміщення усіх виробничих потужностей. Держава допомагає у 

монтажі обладнання та налагодженні діяльності. Ми разом з підприємцями 

шукаємо, де вигідно придбати сировину та найняти кваліфікований персонал, 

як побудувати логістику та куди продати вироблену продукцію, надаємо 

підтримку з побудови експортних ланцюгів. Робота бізнесу вкрай важлива у 

воєнний час, тож докладаємо максимум зусиль, аби підприємці мали 

комфортні умови, щоб відновитися”, – наголосила заступниця Міністра 

економіки України Тетяна Бережна. 

Слід зазначити, що повсякчасно закликаючи вітчизняних виробників, 

які перебувають у зонах активних бойових дій, активніше долучатися до 

діючої програми релокації, Комітет з питань економічного розвитку 

докладає усіх зусиль задля покращення умов її реалізації. Так, нещодавно було 

прийнято Закон України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів 

України щодо сприяння процесам релокації підприємств в умовах воєнного 

стану та економічного відновлення держави", головним з опрацювання 

якого був Комітет з питань економічного розвитку, одним із завдань 

зазначеного закону є пришвидшення запуску у безпечних регіонах України 
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нових виробничих майданчиків для забезпечення перенесення виробництва з 

районів активних бойових дій. 

 

*** 

08.08.2022 

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини 
https://ombudsman.gov.ua/news_details/robocha-zustrich-z-kerivnikom-upravlinnya-

socialnogo-zahistu-naselennya-podilskoyi-rajonnoyi-u-m-poltavi-radi 

Робоча зустріч з керівником управління соціального захисту 

населення Подільської районної у м. Полтаві ради 

Регіональний представник Уповноваженого Верховної Ради України 

з прав людини в Полтавській області Владислав Носенко та регіональний 

координатор Уповноваженого ВРУ з прав людини в Полтавській області 

Віра Яковенко проведено робочу зустріч з керівництвом управління 

соціального захисту населення Подільської районної у м. Полтаві ради. 

Працівники регіонального представництва Уповноваженого в 

Полтавській області розповіли про основні напрями їх діяльності та 

наголосили на питаннях, з якими звертаються особи до представництва, а саме 

питання отримання гуманітарної допомоги, розселення як ВПО, оформлення 

документів тощо. 

Під час зустрічі також були обговорені основні напрями діяльності 

Управління до яких входить надання статусу внутрішньо переміщеній особі 

та призначення щомісячної допомоги на проживання, окрім прийняття заяв від 

громадян за адресою Управління, видачі продуктових наборів, виїзди до 

старостинських округів, шкіл та дитячих садочків району для проведення 

інформаційно-просвітницьких зустрічей для населення. 

Досягнуто попередню домовленість щодо проведення інформаційних 

занять з правових питань для громадян, що звертаються до Управління та 

обговорені механізми подальшої співпраці для недопущення порушень прав 

людини. 

 

*** 

08.08.2022 

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини 

https://ombudsman.gov.ua/news_details/viyiznij-prijom-ta-gumanitarna-

dopomoga-dlya-vnutrishno-peremishchenih-osib-u-merefyanskij-gromadi-

harkivskoyi-oblasti 

Виїзний прийом та гуманітарна допомога для внутрішньо 

переміщених осіб у Мереф’янській громаді Харківської області 

Працівники Відділу регіонального представництва в східних 

областях Секретаріату Уповноваженого Верховної Ради України з прав 

людини Сергій Кузьменко, Андрій Бохвалов та Руфат Омаров спільно з 
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медичним центром «Альтернатива», співробітниками та президентом БО 

«Харківський благодійний фонд «Парус» Костянтином Ключарьовим 
відвідали з гуманітарною місією Мереф’янську громаду Харківської області. 

Продуктові та побутові набори отримали 50 людей, більшість з них – 

внутрішньо переміщені особи. 

Крім того, працівники Секретаріату Уповноваженого провели 

виїзний прийом для громадян, надали консультації та роз’яснення щодо 

проблем, з якими вони стикнулися в нинішніх умовах. Більшість запитань 

стосувалися затримки надання фінансової допомоги переселенцям від 

держави та міжнародних організацій та отримання статусу внутрішньо 

переміщеної особи. 

 

*** 

08.08.2022 

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини 

https://ombudsman.gov.ua/news_details/v-ivano-frankivsku-provedeno-

zustrich-z-predstavnikami-federalnoyi-asociaciyi-centriv-dopomogi-dlya-

bizhenciv-yaki-postrazhdali-vnaslidok-vijni-ta-tortur 

В Івано-Франківську проведено зустріч з представниками 

Федеральної Асоціації Центрів допомоги для біженців, які постраждали 

внаслідок війни та тортур 

Співробітники регіонального представництва Уповноваженого 

Верховної Ради України з прав людини в Івано-Франківській області 

Людмила Непийвода та Світлана Дем’янчук зустрілися з виконавчим 

директором Федеральної Асоціації Центрів допомоги для біженців, які 

постраждали внаслідок війни та тортур, головою AMCHA Німеччина 

(допомога вижившим після Голокосту) Лукасом Вельцем та 

представником неурядової організації з допомоги біженцям, членом 

правління AMCHA Німеччина Міхелем Хольгером. 

Мета зустрічі – обговорення потенційних напрямів співпраці з Офісом 

Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини у сфері 

забезпечення права на захист від усіх форм насильства та надання 

психологічної допомоги постраждалим в умовах збройного конфлікту. 

До зустрічі долучилися голова постійної комісії Івано-Франківської 

обласної ради з питань захисту прав ветеранів війни та їхніх сімей 

Наталія Чаплинська, представник постійної комісії обласної ради з 

питань захисту прав людини, законності та правопорядку Василь 

Мельничук та керівниця Івано-Франківської філії БО «БФ «Рокада»» Олена 

Демірська, які тісно співпрацюють з регіональним представництвом з питань, 

що стали предметом обговорення. 

Людмила Непийвода та Світлана Дем’янчук ознайомили з діяльністю 

регіонального представництва Уповноваженого в умовах воєнного стану, 

зокрема, розповіли про результати моніторингових візитів до місць 
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компактного проживання внутрішньо переміщених осіб, закладів 

інституційного догляду, куди були переміщені (евакуйовані) діти з різних 

типів закладів, розташованих у районах ведення бойових дій, та особливості 

реалізації в Україні національного превентивного механізму, акцентуючи 

увагу на виявлених порушеннях права на захист від усіх форм насильства та 

необхідності надання психологічної допомоги для окремих цільових груп. 

Крім цього, учасників поінформовано про позитивні практики співпраці 

регіонального представництва Уповноваженого з громадськими 

організаціями в умовах воєнного стану, що є пріоритетом діяльності 

Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини. 

За результатом зустрічі окреслено можливі напрями співпраці 

Федеральної Асоціації Центрів допомоги для біженців, які постраждали 

внаслідок війни та тортур, з Офісом Уповноваженого Верховної Ради 

України з прав людини з урахуванням викликів сьогодення. 

Захід відбувся в межах співпраці регіонального представництва 

Уповноваженого з Івано-Франківською філією БО «БФ «Рокада»». 

 

*** 

08.08.2022 

Урядовий портал 

https://www.kmu.gov.ua/news/emine-dzhaparova-provela-zustrich-z-

novopryznachenoiu-koordynatorkoiu-systemy-oon-v-ukraini-humanitarnoiu-

koordynatorkoiu-deniz-braun 

Еміне Джапарова провела зустріч з новопризначеною 

Координаторкою системи ООН в Україні, Гуманітарною координаторкою 

Деніз Браун 

Міністерство закордонних справ України 

8 серпня ц.р. перший заступник Міністра закордонних справ України 

Еміне Джапарова провела зустріч з новопризначеною Координаторкою 

системи ООН в Україні, Гуманітарною координаторкою Деніз Браун. 

Еміне Джапарова привітала Деніз Браун з початком її місії в Україні та 

підкреслила налаштованість на посилення рівня співпраці між нашим урядом 

та командою ООН в Україні. 

Сторони обговорили широке коло питань співпраці, детально 

зупинившись на пріоритетних напрямах взаємодії в умовах 

повномасштабного російського вторгнення, зокрема гуманітарного 

реагування, моніторингової діяльності ООН, надання допомоги для розвитку 

та відновлення України. 

"Українська сторона розраховує на те, що агенції та установи ООН 

приділятимуть першочергову увагу українцям, які потерпають в результаті 

агресії, покинули свої рідні місця, вимушено знаходяться за межами 

України або на тимчасово окупованих територіях", - наголосила Еміне 

Джапарова. 
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Перший заступник Міністра також висловила сподівання на подальшу 

плідну співпрацю та успішну реалізацію проектів ООН в Україні. 

 

*** 

08.08.2022 

Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих 

територій України 

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

garyacha-liniya-minreintegraciyi-dopomozhe-evakuyuvatys 

Віцепрем’єр-міністр Ірина Верещук: «Гаряча лінія Мінреінтеграції 

допоможе евакуюватись» 

Громадянам, які проживають у небезпечних регіонах, де тривають 

активні бойові дії та зруйнована інфраструктура, влада організовує евакуацію, 

повідомила Ірина Верещук в ефірі телеканалу «24». 

«Готові евакуюватися? Можете повідомити про це, зателефонувавши на 

цілодобову гарячу лінію Мінреінтеграції з кризових питань 15-48. Ми 

допоможемо зареєструватись, добратись до місця, звідки здійснюється 

евакуація з вашого регіону, допоможемо з транспортуванням та влаштуванням 

на новому місці проживання», – пояснила посадовиця. 

 

*** 

08.08.2022 

Міністерство соціальної політики України 

https://www.msp.gov.ua/news/22110.html 

Мінсоцполітики та Save the Children обговорили напрямки 

майбутньої співпраці у сфері соціального захисту вразливих категорій 

населення 

08 серпня 2022 року відбулася зустріч заступника Міністра соціальної 

політики України Уляни Токарєвої з представниками міжнародної 

організації у сфері захисту прав дитини Save the Children. 

Під час зустрічі учасники обговорили нагальні питання щодо евакуації 

вразливих категорій населення в умовах воєнного стану, зокрема, необхідності 

проведення евакуаційних заходів в Донецькій області. 

Особлива увага в цьому контексті була зосереджена на сім’ях з дітьми 

та дітях, оскільки, на сьогоднішній день, зокрема, евакуації потребують 

близько 1500 дітей, які перебувають в прийомних сім’ях, дитячих будинках 

сімейного типу та під опікою. 

Наразі Координаційним штабом з питань підготовки проведення 

обов’язкової евакуації населення Донецької області в умовах воєнного стану 

ведеться робота щодо визначення пріоритетних областей, які мають ресурс та 

відповідні умови для прийому представників таких вразливих категорій. 

Спільними зусиллями необхідно забезпечити максимально сприятливі умови 
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проживання у визначених безпечними для таких категорій осіб регіонах 

України та належний догляд, харчування та гуманітарні потреби. 

В свою чергу, представники Save the Children поділилися досвідом 

реалізації багатоцільової програми грошової допомоги для переміщених осіб 

у південних регіонах країни, поінформували представників Мінсоцполітики 

щодо можливих потенційних напрямків використання фінансових ресурсів та 

висловили підтримку спільній діяльності. 

За результатами зустрічі учасники домовилися опрацювати можливі 

напрямки співпраці та спрямувати зусилля на максимальну підтримку 

вразливих категорій населення з урахуванням пріоритетів Мінсоцполітики 

задля забезпечення їхнього належного соціального захисту в умовах воєнного 

стану. 

 

*** 

08.08.2022  

Міністерство освіти і науки України 

https://mon.gov.ua/ua/news/mon-i-kembridzhskij-universitet-pidpisali-

ugodu-pro-transformaciyu-osviti-dlya-ukrayinskih-ditej-yaki-vimusheno-

perebuvayut-za-mezhami-krayini 

МОН І КЕМБРИДЖСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ПІДПИСАЛИ УГОДУ 

ПРО ТРАНСФОРМАЦІЮ ОСВІТИ ДЛЯ УКРАЇНСЬКИХ ДІТЕЙ, ЯКІ 

ВИМУШЕНО ПЕРЕБУВАЮТЬ ЗА МЕЖАМИ КРАЇНИ 

…8 серпня 2022 року, відбулося підписання Меморандуму про 

взаєморозуміння між МОН та Відділом видавництва та оцінювання 

Кембриджського університету. 

Угода, підписана Міністром освіти і науки Сергієм Шкарлетом та 

виконавчою директоркою департаменту освітнього партнерства 

Кембриджського університету Джейн Манн, закріплює співпрацю між 

освітянами Центру видавництва та оцінювання Кембриджського університету.  

«Підписання Меморандуму відкриє нові шляхи для подальшої співпраці 

у галузі освіти та стане початком багатьох добрих справ в академічних сферах 

України та Великої Британії», – зазначив Сергій Шкарлет. 

Після зустрічі Міністра з представниками університету в Лондоні, 

яка відбулася в травні 2022 року, українські та кембриджські експерти 

розпочали активне розроблення цієї програми. 

Угода передбачає: 

створення карт навчання для систем освіти країн, які приймають 

українців; 

допомогу в реєстрації результатів навчання кожної дитини; 

надання постійної підтримки вчителям. 

Запропонована британськими колегами технологія створення карт, що 

зображують відмінності між національними освітніми програмами, 

спрямована на допомогу іноземним викладачам оцінити об‘єктивний рівень 
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освіти учнів і студентів, а також посприяти учням та студентам у полегшенні 

перехідного процесу в навчанні. 

Ці карти також стануть у пригоді під час повернення українських дітей, 

адже допоможуть нашим викладачам зрозуміти досягнутий прогрес у навчанні 

залежно від того, в якій країні перебували українські учні та студенти. 

Меморандум між МОН та Кембриджем закладає основу для 

інституційної співпраці в реалізації програми. Кожен крок вимагає підтримки 

урядів, партнерів та донорів. 

Департамент освітнього партнерства Кембриджського 

університету досліджує можливості та вітає надходження пропозицій щодо 

різних джерел трансформаційного фінансування, яке перетворило б зазначені 

цілі на реальність.  

«Цей план зможе вплинути на мільйони людей. Українські вчителі та 

діти знатимуть, з чого починати навчання, коли повернуться додому. Уряд 

зможе визначити проблемні питання, на які варто звернути увагу в освіті в усій 

країні. Також, якщо молодь зможе продовжити розвивати основні навички й 

спроможності, Україна матиме необхідний людський капітал для відбудови 

країни», – сказала Джейн Манн, виконавча директорка департаменту 

освітнього партнерства Кембриджського університету. 

Угода ґрунтується на підтримці та партнерстві Кембриджа з 

українськими освітянами та здобувачами освіти, серед яких студенти 

медичних ЗВО, які прибули для проходження клінічної практики в цьому 

університеті. У ній також використано напрацювання, отримані під час роботи 

з переміщеними особами по всьому світу. 

«Кембридж солідарний з Україною. І не лише під час війни, а й після неї, 

коли Україна відновлюватиметься. Ми готові вживати сміливих колективних 

заходів, щоб використати всі можливості Кембриджа для допомоги тим, хто її 

найбільше потребує. Ця програма змінить життя багатьох дітей в Україні й 

матиме величезний позитивний вплив на їхнє майбутнє», – сказав віцеканцлер 

Кембриджського університету професор Стівен Дж. Туп… 

 

 

*** 

09.08.2022 

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини 
https://ombudsman.gov.ua/news_details/robocha-zustrich-z-rektorom-doneckogo-

nacionalnogo-universitetu-im-vstusa-shchodo-doderzhannya-prav-abituriyentiv 

Робоча зустріч з ректором Донецького національного університету 

ім. В. Стуса щодо додержання прав абітурієнтів 

Регіональний представник Уповноваженого Верховної Ради України 

з прав людини у Вінницькій області Олег Левицький провів робочу зустріч з 

ректором Донецького національного університету імені Василя Стуса 

Романом Гринюком. Обговорили забезпечення прав здобувачів освіти, 

зокрема внутрішньо переміщених осіб, в період воєнного стану, додержання 

права абітурієнтів на вступ до закладу вищої освіти. 
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Роман Гринюк розповів про роботу Приймальної комісії закладу, 

проблемні питання, що виникають у абітурієнтів у зв’язку з російською 

збройною агресією, заходи, які вживаються в тому числі Центром «Донбас-

Україна» для забезпечення можливості отримання української освіти 

абітурієнтами, місцем проживання яких є тимчасово окуповані території, 

максимальні обсяги та кваліфікаційний мінімум державного замовлення на 

прийом у 2022 році. 

Олег Левицький повідомив про організаційно-правові засади діяльності 

інституції Уповноваженого, скарги в сфері освітніх послуг, з якими 

звертаються до Омбудсмана, заходи, які вживаються для поновлення 

конституційних прав громадян. 

Учасники зустрічі домовились про здійснення спільних заходів щодо 

додержання прав і свобод студентів, налагодження взаємодії з вирішення 

проблем з дотриманням прав здобувачів освіти, організації та проведення 

комунікацій, спрямованих на підвищення рівня правової поінформованості 

студентства щодо захисту своїх прав. 

 

*** 

09.08.2022 

Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих 

територій України 

https://www.minre.gov.ua/news/vidteper-vpo-mozhut-otrymuvaty-vyplaty-

navit-u-razi-vtraty-pasporta 

Відтепер ВПО можуть отримувати виплати навіть у разі втрати 

паспорта 

З 7 серпня ВПО, які втратили паспорт, отримали можливість ставати на 

облік та оформлювати виплати на проживання. Підставою виступає довідка з 

ДМС про подання документів для оформлення паспорта громадянина 

України. Відповідна постанова була розроблена Мінреінтеграції спільно із 

Мінсоцполітики та ДМС та ухвалена Кабміном 1 липня. 

Видаватимуть довідку центри надання адмінпослуг, територіальні 

органи або терпідрозділи ДМС, державні підприємства, що належать до сфери 

управління ДМС. 

Для оформлення виплат також можна використовувати документи з 

додатку «Дія», зокрема єДокумент. 

 

*** 

09.08.2022 

Партія «Слуга Народу» 

https://sluga-narodu.com/olena-shuliak-kompensatsiiu-za-prykhystok-

pereselentsiv-planuiut-zbilshyty-udvichi/ 

Олена Шуляк: Компенсацію за прихисток переселенців планують 

збільшити удвічі 
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З початком опалювального сезону сім’ї, які поселили у себе 

переселенців, зможуть отримувати більшу компенсацію за кожну прийняту 

особу. Про це заявила голова політичної партії «Слуга Народу» Олена 

Шуляк. 

«Зараз діє державна програма «Прихисток» – сім’ї, які приймають 

переселенців, отримують компенсацію 450 грн на прийняту особу. Але 

обговорюється можливість збільшити компенсацію з початком опалювального 

сезону удвічі – до 900 грн на особу», – сказала Шуляк. 

За її словами, сьогодні кількість зруйнованого житла сягнула 17 млн 

квадратних метрів, але в уряді припускають, що це неповна цифра, тому що не 

всі власники зруйнованого чи пошкодженого житла подали заявки. 

Помешкання, які можна швидко відремонтувати, вже відновлюються, а 

тим, хто не встигне до холодів відновити помешкання, нададуть тимчасове 

житло у готелях, гуртожитках, санаторіях. Також у різних регіонах 

розгортають тимчасові модульні містечка. 

Водночас держава активно відновлює роботу будівельної галузі, яка 

стимулює розвиток інших галузей та дозволить забезпечити людей постійним 

житлом. 

«Відновлення роботи будівельної галузі дозволить запустити ще не 

менше десятка інших галузей – транспортну, деревообробну та інші. А кожна 

гривня, вкладена в будівельну галузь, додатково забезпечує від 4 до 6 грн в 

інших галузях», – пояснила очільниця «Слуги Народу». 

Вона констатувала, що у держави зараз немає достатньо власних коштів, 

щоб стимулювати будівництво, але уряд розраховує на залучення коштів 

міжнародних партнерів. 

«На конференції в Лугано ми чули, що треба дочекатися перемоги й вже 

потім відбудовувати країну. Але ми намагаємося доносити до наших партнерів 

та міжнародних фінансових інституцій, що Україні саме зараз треба 

відновлюватися. Що громадянам, які втратили житло, треба допомогти, а 

зруйновану інфраструктуру на деокупованих територіях можна відновлювати 

вже зараз», – підсумувала Шуляк. 

 

*** 

10.08.2022 

Верховна Рада України 

Офіційний вебпортал парламенту України 

https://www.rada.gov.ua/news/razom/226612.html 

Комітет Євроінтеграції підтримав спільні Рекомендації Комітетів 

ВР щодо захисту українців, що тікають від війни 

Інформаційне управління 

Комітет з питань інтеграції України до ЄС на засіданні 10 серпня 

2022 року ухвалив рішення затвердити Рекомендації спільних слухань 

Комітетів Верховної Ради, що відбулись 15 червня цього року. 
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У слуханнях взяли участь 5 Комітетів Верховної Ради: з питань 

інтеграції України до ЄС; з питань соціальної політики та захисту прав 

ветеранів; з питань гуманітарної та інформаційної політики; з питань прав 

людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій у 

Донецькій, Луганській областях та Автономної Республіки Крим, міста 

Севастополя, національних меншин і міжнаціональних відносин; з питань 

зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва. 

Учасники слухань обговорили шляхи захисту прав і свобод громадян 

України, які перебувають на території держав-членів ЄС та інших держав 

як тимчасово переміщені особи внаслідок збройної агресії російської 

федерації та ухвалили низку рекомендацій. У Рекомендаціях Комітети 

звернулися до Парламенту, Уряду, міністерств, Пенсійного фонду та Фонду 

соціального страхування України. Вони, зокрема, закликають: 

забезпечити розвиток співпраці з державами-членами та інституціями 

ЄС, іншими державами щодо гарантування дотримання прав громадян 

України, які рятуються від війни за кордоном; 

прискорити процедури ратифікації міжнародних угод, які регулюють 

питання реалізації громадянами України права на працю, соціальне та 

пенсійне забезпечення; 

розробити та впровадити комплексну Стратегію державної політики з 

питань повернення трудових ресурсів в Україну. У цьому контексті — 

створити державні програми відновлення інфраструктури, передовсім, 

соціального спрямування та житлового фонду, а також залучити іноземні 

інвестиції для забезпечення житлом постраждалих громадян, особливо у 

східних регіонах країни; 

щодо захисту українських громадян, примусово вивезених на територію 

рф та білорусі, розробити ефективний механізм їхнього повернення; 

звернутися до урядів держав, що прихистили українців, із проханням 

залишити безкоштовний або запровадити пільговий проїзд для біженців, які 

повертаються в Україну та ін. 

На засіданні Комітет також розглянув Проєкт Закону №7581 про 

внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення системи 

екстреної допомоги населенню за єдиним телефонним номером 112. Цей 

документ пропонує створити єдиний центр прийняття та обробки екстрених 

викликів, який працюватиме за безкоштовним номером 112. За висновком 

Комітету, законопроєкт спрямований на виконання міжнародно-правових 

зобов’язань у сфері європейської інтеграції, водночас окремі його положення 

потребують доопрацювання з метою повного врахування положень Директиви 

№2009/136/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 25 листопада 2009 року. 

 

*** 

10.08.2022 

Верховна Рада України 
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https://www.rada.gov.ua/news/razom/226616.html 

Михайло Радуцький: У регіонах, де мешкає найбільша кількість 

вимушених переселенців, розгорнуть мобільні амбулаторії 

Інформаційне управління 

Голова Комітету з питань здоров‘я нації Михайло Радуцький 
повідомив, що від початку війни до західних та центральних областей України 

переїхали більше 3 млн. внутрішніх переселенців. Це призвело до зростання 

навантаження на систему охорони здоров’я у цих регіонах.    

«Щоб забезпечити їм доступ до медичних послуг, потрібно залучати 

інші механізми обслуговування населення. Один з них – мобільні амбулаторії. 

Це пересувна модульна конструкція з медичним обладнанням для огляду 

пацієнта сімейним лікарем», — поінформував він. 

За словами Михайла Радуцького, зазвичай такі амбулаторії працюють у 

парках, на центральних площах міст, щоб якомога більше мешканців змогли 

пройти медичний огляд. В разі потреби амбулаторію можна швидко перевезти 

на інше місце. 

Він зазначив, що мобільні амбулаторії Міжнародної організації з 

міграції (МОМ) вже діють на Львівщині та на Сході України. 

Наразі потреба у таких пересувних закладах є в регіонах, що приймають 

найбільшу кількість вимушених переселенців: Вінниччині, Хмельниччині, 

Київщині та Дніпропетровщині. На даний час МОЗ веде консультації з МОМ 

щодо створення мережі пересувних амбулаторій у цих регіонах. 

Голова Комітету з питань здоров’я нації додав, що також мобільні 

амбулаторії використовують на деокупованих територіях, де знищена медична 

інфраструктура. Наприклад, благодійна організація зі Словаччини Heart to 

Heart International розмістила «медичні кабінети на колесах» в двох селах 

Чернігівщини – Количівка та Киїнка. Мобільні амбулаторії дозволяють 

сімейним лікарям та фельдшерам обслуговувати більше ніж 3 тис. місцевих 

мешканців. 

 

*** 

10.08.2022 

Урядовий портал 

https://www.kmu.gov.ua/news/vnutrishno-peremishcheni-osoby-mozhut-

otrymuvaty-sotsialni-posluhy-ta-vyplaty-na-pidstavi-dovidky-vid-dms-ukrainy-

abo-ie-dokumenta 

Внутрішньо переміщені особи можуть отримувати соціальні 

послуги та виплати на підставі довідки від ДМС України або Є-Документа 

Міністерство внутрішніх справ України 

Внутрішньо переміщені особи можуть отримувати соціальні послуги 

та виплати на підставі довідки від ДМС України або Є-Документа. 

Таку можливість ВПО мають з 7 серпня. Її передбачено постановою 

Кабінету Міністрів України від 01 липня 2022 р. № 755, ініційованою 
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Мінреінтеграції спільно з Мінсоцполітики та Державною міграційною 

службою України. 

Зміни суттєво спрощують отримання послуг людям, які перемістилися 

із районів бойових дій та втратили документи. Відтепер вони можуть ставати 

на облік, реєструватись та отримувати допомогу від держави як внутрішньо 

переміщені особи навіть без наявності паспорта. Натомість ВПО достатньо 

надати довідку від ДМС України або тимчасовий документ, який посвідчує 

особу під час воєнного стану – Є-Документ, доступний у застосунку «Дія». 

Довідку про те, що особа звернулась за оформленням паспорта (ID-

картки або паспорта-книжечки) можна отримати у підрозділах ДМС України, 

у центрах надання адміністративних послуг (ЦНАП) або в центрах 

обслуговування громадян «Паспортний сервіс», якщо особу ідентифіковано за 

відомостями Єдиного державного демографічного реєстру або відомчої 

інформаційної системи ДМС. 

Крім того, громадяни можуть отримати довідку про те, що особа 

звернулася за оформленням паспорта-книжечки або вклеювання до нього 

фотокартки при досягненні 25-, 45-річного віку, але такий документ 

оформляється лише в територіальному підрозділі ДМС України. 

 

*** 

10.08.2022 

Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих 

територій України 

https://www.minre.gov.ua/news/iryna-vereshchuk-do-meshkanciv-tot-ne-

berit-uchast-u-referendumah-okupantiv-vyyizhdzhayte 

Ірина Верещук – до мешканців ТОТ: Не беріть участь у 

«референдумах» окупантів – виїжджайте 

Спроби окупантів залучити на так звані «референдуми» українських 

громадян на ТОТ – злочин. Це посягання на територіальну цілісність і 

суверенітет нашої країни. Для всіх, хто виявиться причетним до такого 

злочину, Кримінальний кодекс України передбачає суворе покарання, 

зауважила Віцепрем’єр-міністр Ірина Верещук в етері телекомпанії 

«РАДА». 

Віцепрем'єр наголосила: щоб уникнути примусової участі у ворожих 

«референдумах», українські громадяни мають виїжджати з ТОТ. Це найкраще, 

що вони можуть зробити. 

«Знайдіть можливість виїхати у безпечні регіони – вам нададуть всі 

умови для життя!» – закликала посадовиця. 

Ірина Верещук нагадала, що за останній тиждень із ТОТ Херсонщини 

на контрольовану Україною територію виїхало близько 6 тисяч громадян – 

здебільшого це сім’ї з дітьми. 

 

*** 
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10.08.2022 

Міністерство соціальної політики України 

https://www.msp.gov.ua/news/22114.html 

До відома осіб з інвалідністю Донеччини! 

У Донецькій області здійснюється евакуація місцевого населення до 

більш безпечних місць проживання. Серед осіб, які підлягають евакуації, є 

особи з інвалідністю, у тому числі, з важкими формами захворювань. 

У зв’язку з цим пропонуємо інформацію, що стане у нагоді у разі 

проведення евакуаційних заходів та у ситуаціях ризику. 

Це інформація щодо „гарячих ліній” та центрів допомоги евакуйованим 

та внутрішньо переміщеним особам, контакти громадських організацій, 

благодійних фондів, карти послуг для громадян України, що опинилися під час 

війни в складних життєвих обставинах. 

У зв’язку з цим пропонуємо ознайомитися з інформацією, що стане у 

нагоді у разі проведення евакуаційних заходів та у ситуаціях ризику:  

I. Інформація щодо „Гарячих ліній” та Центрів допомоги 

евакуйованим та внутрішньо переміщеним особам розміщена на 

офіційному сайті Державної служби України з надзвичайних ситуацій 

https://dsns.gov.ua/uk/news/ostanni-novini/garyaci-liniyi-ta-centri-dopomogi-

evakuiovanim-ta-bizencyam .  
II. Уповноважені представники громадських організацій 

„Всеукраїнська організація інвалідів „Українське товариство сліпих”, 

„Всеукраїнська організація осіб з інвалідністю зі слуху „Українське 

товариство глухих” та Донецької обласної організації „Всеукраїнської 

організації „Союз осіб з інвалідністю України”, які забезпечують 

інформаційну підтримку заходів з евакуації осіб з інвалідністю у Донецькій 

області: 

 

1. Громадська організація „Всеукраїнська організація інвалідів 

„Українське товариство сліпих” 

Населений пункт у 

Донецькій області 

ПІБ 

відповідальної особи 

Контактний 

телефон 

м. Краматорськ Шугаров Юрій Леонідович, директор 

Краматорського учбово-виробничого 

підприємства УТОС 

(050) 959-69-

04 

м. Краматорськ Москалюк Наталія Іванівна, голова 

Краматорської первинної організації 

(099) 062-85-

50 

м. Покровськ Бичек Євгеній Іванович, голова 

Покровської первинної організації 

(050) 164-00-

06 

м. Костянтинівка Філь Іван Ілліч, голова Костянтнівської 

первинної організації 

(066) 076-34-

20 
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м. Слов’янськ Кулініченко Єгор Валерійович, в.о. 

директора Слов’янського учбово-

виробничого підприємства 

(099) 088-14-

64 

 

2. Громадська організація „Всеукраїнська організація осіб з інвалідністю 

зі слуху „Українське товариство глухих” 

 

Населений пункт у 

Донецькій області 

ПІБ 

відповідальної особи 

Контактний 

телефон 

м. Краматорськ, м. 

Слов’янськ 

Гончарова Ніна Василівна, 

перекладач жестової мови 

  

(099) 667-60-

10 

м. Костянтинівка Петрова Тетяна Григорівна, 

перекладач жестової мови 

  

(050) 257-43-

04 

м. Бахмут, Бахмутський 

р-н 

Громова Тетяна Василівна, 

перекладач жестової мови 

  

(095) 539-69-

75 

м. Бахмут, Бахмутський 

р-н 

Юрченко Володимир, 

особа з порушеннями слуху 

  

(063) 529-49-

44 

Покровський район Романець Ірина Пимонівна, 

голова Покровської територіальної 

організації, особа з порушенням слуху 

(066) 346-55-

45 

 

3. Донецька обласна організація „Всеукраїнської організації „Союз осіб 

з інвалідністю України”, голова громадської організації Поламарчук Надія 

Степанівна, тел. (050) 911-38-34. 

III. Громадська організація Донбас SOS забезпечує захист прав людей, 

які постраждали у зв’язку з подіями на Сході України, надає координаційну 

допомогу особам, які перебувають в зоні конфлікту, ВПО (допомога у виїзді, 

пошук житла для тимчасового та постійного перебування, правові 

консультації, консультації щодо соціальних питань та інших, подальший 

супровід ВПО). 

Офіційний сайт https://www.donbasssos.org/about_uk/ . 
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Телефон гарячої лінії 0 800 309 110. Дзвінки з понеділка по п’ятницю з 

9:00–19:00 з мобільних та стаціонарних телефонів на території України 

безкоштовні. СБ – НД вихідні. 

IV. Благодійний фонд „Save Ukraineˮ „Спасемо Українуˮ, який 

координує десятки організацій, волонтерів, фізичних та юридичних осіб для 

допомоги внутрішньо переміщеним особам (евакуація з гарячих точок, 

гуманітарна підтримка людей) (офіційний сайт https://saveukraineua.org/ua/ ,  

e-mail saveukraineorganization@gmail.com, телефон гарячої лінії 0 800 33 31 

29, телефон +38 044 333 81 29). 

V. Всеукраїнська гуманітарна громадська організація Товариство 

Червоного Хреста України допомагає державі у наданні гуманітарної 

допомоги під час збройних конфліктів та в мирний час. 

Товариство бере участь у наданні міжнародної допомоги у разі 

катастроф і надзвичайних ситуацій, забезпечує медико-соціальну допомогу 

найменш соціально захищеним верствам населення, допомагає у відновленні 

втрачених внаслідок збройних конфліктів родинних зв’язків, надає 

психосоціальну підтримку тощо (офіційний сайт redcross.org.ua, e-mail 

national@redcross.org.ua, інфо-центр 0 800 332 656).  

VI. Благодійна організація CaritasUkraine Карітас України входить в 

одну з найбільших міжнародних мереж благодійних організацій у світі та 

Європі. 

Основні напрямки роботи Карітасу України: допомога дітям, молоді та 

сім’ям, які перебувають у кризі; охорона здоров’я; допомога людям з 

особливими потребами; соціальні проблеми міграції; допомога в 

надзвичайних ситуаціях. 

Офіційний сайт https://caritas.ua/about/ , e-mail secretary@caritas.ua , 

тел. +380673749190. 

VII. Громадська спілка „Всеукраїнське громадське об’єднання 

„Національна Асамблея людей з інвалідністю України” та Харківська 

Асоціація незрячих юристів об’єднали зусилля для надання соціально-

правових консультацій людям з інвалідністю, особам літнього віку та членам 

їх родин в умовах воєнного стану (офіційний сайт 

https://naiu.org.ua/natsionalna-asambleya-lyudej-z-invalidnistyu-ukrayiny-ta-

harkivska-asotsiatsiya-nezryachyh-yurystiv-ob-yednaly-zusyllya-dlya-nadannya-

yurydychno-pravovyh-konsultatsij-lyudyam-z-invalidnistyu-osobam-li/ ). 

Звернутися по допомогу можна зателефонувавши (дзвінки по Україні з 

10:00 до 16:00 з понеділка по п’ятницю) за тел. +38 050-905-07-95, або 

направити коротке звернення на e-mail office-naiu@ukr.net  з приміткою в темі 

„юридично-правова консультація”. 

VIII. Громадська організація осіб з інвалідністю „Fight for rightˮ 

„Боротьба за праваˮ надає підтримку особам з інвалідністю під час війни 

(офіційний сайт https://ffr.org.ua/projects/support-in-war /, e-mail 

info@ffr.org.ua). 
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IX. Асоціація міст України зібрала перелік організацій та фондів, які 

допомагають громадянам України, що опинилися під час війни в складних 

життєвих обставинах з яким можна ознайомитися за посиланням Перелік 

організацій та фондів, які допомагають українцям під час війни | Асоціація 

міст України (auc.org.ua) . 

 X. Карта послуг для жінок і дівчат з інвалідністю, жінок, які мають дітей 

з інвалідністю, жінок похилого віку, чоловіків з інвалідністю (внутрішньо 

переміщених осіб – ВПО) щодо забезпечення нагальних потреб в 

Дніпропетровській, Запорізькій, Вінницькій, Чернівецькій, Львівській, 

Закарпатській областях в рамках реалізації проекту „Підсилення лідерства 

жінок з інвалідністю у гендерно орієнтованих гуманітарних реагуваннях” (за 

фінансової підтримки жіночого фонду миру та гуманітарної допомоги 

ООН), розроблена громадською спілкою „Всеукраїнське громадське 

об’єднання „Національна Асамблея людей з інвалідністю України” у 

співпраці з громадськими організаціями осіб з інвалідністю – партнерами 

цього проекту (з Картою послуг можна ознайомитись за посиланням1). 

 

*** 

10.08.2022 

Державна служба України з надзвичайних ситуацій 

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

pereselenci-z-riznix-kutockiv-ukrayini-pidkoryuyut-odeskii-garnizon 

Одеська область: малюки-переселенці з різних куточків України 

підкорюють Одеський гарнізон 

До пожежно-рятувальної частини міста Березівка завітали діти, які 

під час війни були вимушені покинути свої домівки. Вогнеборці організували 

для малечі пізнавальну екскурсію, під час якої продемонстрували пожежну 

техніку та рятувальне обладнання. 

Поза увагою не залишилась жодна дитина: всі змогли приміряти 

бойовий одяг, посидіти в пожежній машині та зробити фото на пам’ять. 

У ході екскурсії фахівці ДСНС та наші запрошені друзі - правоохоронці, 

в доступній та зрозумілій формі відповіли на безліч запитань, що цікавили 

юних слухачів. 

ГУ ДСНС України в Одеській області 

 

*** 

10.08.2022 

Партія «Слуга Народу» 

https://sluga-narodu.com/mykhaylo-radutskyy-u-rehionakh-iz-

naybilshoiu-kilkistiu-pereselentsiv-rozghornut-mobilni-ambulatorii/ 
                                                           
1 Див.:  усі гіперпосилання в матеріалі завантажуються з веб-сторінки 
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Михайло Радуцький: У регіонах із найбільшою кількістю 

переселенців розгорнуть мобільні амбулаторії 

Щоб забезпечити доступ до медичних послуг для всіх переселенців, у 

регіонах, де їх мешкає найбільше, розгорнуть мобільні амбулаторії. Це 

пересувні модульні конструкції з медичним обладнанням, які зазвичай 

розміщують у парках, на центральних площах міст, щоб якомога більше 

мешканців змогли пройти медогляд. 

Про це розповів голова Комітету ВР з питань здоров‘я нації Михайло 

Радуцький. 

«Від початку війни до західних та центральних областей України 

переїхали більше 3 млн. внутрішніх переселенців. Це призвело до зростання 

навантаження на систему охорони здоров’я у цих регіонах. На початку 

воєнних дій разом з колегою Артемом Дубновим організували доставку з 

Нідерландів та розміщення на території України шести мобільних шпиталів. 

Один з них був встановлений у Львівській області та використовувався для 

надання медичної допомоги місцевим мешканцям та переселенцям. Але 

кількість ВПО постійно зростає. Щоб забезпечити їм доступ до медичних 

послуг, потрібно залучати інші механізми обслуговування населення», – 

наголосив депутат. 

За його словами, мобільні амбулаторії Міжнародної організації з 

міграції (МОМ) вже діють на Львівщині та на Сході України. Наразі потреба 

у таких пересувних закладах є в регіонах, що приймають найбільшу кількість 

вимушених переселенців: Вінниччині, Хмельниччині, Київщині та 

Дніпропетровщині. 

«На даний час МОЗ веде консультації з МОМ щодо створення мережі 

пересувних амбулаторій у цих регіонах», – додав Михайло Радуцький. 

Також мобільні амбулаторії використовують на деокупованих 

територіях, де знищена медична інфраструктура. Наприклад, благодійна 

організація зі Словаччини Heart to Heart International розмістила «медичні 

кабінети на колесах» у двох селах Чернігівщини – Количівка та Киїнка. 

«Мобільні амбулаторії дозволяють сімейним лікарям та фельдшерам 

обслуговувати більше ніж 3 тис. місцевих мешканців», – зауважив очільник 

профільного комітету. 

 

*** 

11.08.2022 

Урядовий портал 

https://www.kmu.gov.ua/news/u-lvovi-rozpochav-robotu-tsentr-dopomohy-

vriatovanym-shcho-nadaie-pidtrymku-liudiam-iaki-vyikhaly-iz-zony-aktyvnykh-

boiovykh-dii-taabo-tymchasovo-okupovanykh-terytorii 

У Львові розпочав роботу Центр допомоги врятованим, що надає 

підтримку людям, які виїхали із зони активних бойових дій та/або 

тимчасово окупованих територій 
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Служба Віце-прем'єр-міністра України 

У Львові розпочав роботу Центр допомоги врятованим, що надає 

підтримку людям, які виїхали із зони активних бойових дій та/або 

тимчасово окупованих територій. 

У Центрі соціальні працівники, психологи та юристи безоплатно 

надають конфіденційну психологічну та правову підтримку. Відвідувачі також 

отримують інформацію щодо медичних послуг, гуманітарної допомоги, 

поселення та соціальних виплат. 

У складних випадках, зокрема сексуального насильства, спеціалісти 

Центру довгостроково допомагають постраждалим побороти 

посттравматичний синдром та повернутись до нормального життя. 

«Невипадково другий Центр допомоги врятованим відкрито саме у 

Львові, адже Львів став місцем, куди масово евакуювались та продовжують 

евакуюватись громадяни, рятуючись від жахів війни. Ключові елементи 

роботи Центру – конфіденційність та безумовність надання допомоги: 

потерпіла особа не повинна надавати докази того, що вона постраждала. 

Також важливо, що кожна людина, яка отримує допомогу, працює з 

конкретним спеціалістом, який закріплюється за нею і супроводжує протягом 

усього процесу реабілітації. Незабаром плануємо відкриття таких центрів у 

Дніпрі та Києві», – зазначила Віце-прем'єр-міністр з питань європейської та 

євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина. 

Звернутись по допомогу можуть УСІ, кому необхідна допомога та 

консультація. 

Центр створено за ініціативи Офісу Віце-прем’єр-міністра з питань 

європейської та євроатлантичної інтеграції та підтримки Фонду 

Народонаселення ООН в Україні - UNFPA Ukraine2. 

 

*** 

11.08.2022 

Урядовий портал 

https://www.kmu.gov.ua/news/valeriia-kolomiiets-provela-zustrich-iz-

predstavnykamy-ofisu-rady-ievropy-v-ukraini-shchodo-problem-vnutrishno-

peremishchenykh-osib 

Валерія Коломієць провела зустріч із представниками офісу Ради 

Європи в Україні щодо проблем внутрішньо переміщених осіб 

Міністерство юстиції України 

Заступник Міністра юстиції України Валерія Коломієць провела 

зустріч із Головою Офісу Ради Європи в Україні, Представником 

Генерального секретаря РЄ з питань координації програм 

                                                           
2 Див.: https://www.facebook.com/UNFPA.Ukraine/?__cft__[0]=AZW6NR03fmNOsZGSLVJ-
SoVqJdbwYcCX9ib0qKwEltCaxFEZiDJs2e8yWvuTN4FAOzbFhOGQsNJhCPc0ObiGpRR4UWzMyCwBPHMYjSjS28212N
pTSzPP0Gtti-Bk_Ar6qnyPK2VMRAjseG15nIFVuAGDWjtokuKhCnKuvmSWGsvu04z-
zMWZGOWMhVs5GHjQs2k&__tn__=kK-R   
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співробітництва Ради Європи Стеном Ньорловим та спеціалістом 

Проекту РЄ «Внутрішнє переміщення в Україні: розробка тривалих 

рішень. Фаза ІІ» Сергієм Марущенком. Обговорили питання, пов'язані з 

інтеграцією внутрішньо переміщених осіб (ВПО), надання останнім правової 

допомоги. 

"З початком повномасштабного вторгнення рф на територію України 

динаміка та характер внутрішнього переміщення в державі змінилися. 

Незалежно від цього, усі внутрішньо переміщені особи мають право на 

безоплатну вторинну правову допомогу. При цьому, збройна агресія рф та 

тимчасова окупація частини території України вплинула на роботу системи 

БПД. Так, на сьогодні з 520 бюро правової допомоги 337 бюро працює у 

звичайному режимі, 25 бюро – у змішаному, а 157 тимчасово не працюють. 

Тому ми вдячні міжнародним партнерам за підтримку у виконанні складних 

завдань пошуку довгострокових рішень для ВПО та осіб, що постраждали від 

війни", – зазначила Валерія Коломієць. 

Представники Офісу Ради Європи в Україні повідомили, що в межах 

Плану Дій РЄ для України 2018-2022 в нашій державі буде реалізовано 

проект "Внутрішнє переміщення в Україні: розробка тривалих рішень – 

друга фаза". Проект сфокусується на ВПО, які ще не інтегровані успішно у 

приймаючих громадах, а також на особах, які перетинають лінію 

розмежування для отримання доступу до послуг і правової допомоги. 

Проект складатиметься з трьох компонентів: 

-Вдосконалення нормативно-правової бази з питань захисту та 

відновлення прав ВПО та інших осіб, що постраждали від війни. Проект 

орієнтований на підтримку законодавчих ініціатив та регуляторних 

інструментів, що стосуються доступу до правосуддя, житлових і майнових 

прав та визнання актів цивільного стану. Ці інструменти мають відповідати 

міжнародним та європейським стандартам, зокрема практиці Європейського 

суду з прав людини. Важливе значення має створення комплексного механізму 

реституції/компенсації за зруйноване житло та майно, зокрема, запровадження 

єдиного реєстру зруйнованого й пошкодженого житла та іншого майна. 

-Посилення потенціалу органів місцевої влади реагувати на потреби 

ВПО та осіб, що постраждали від війни. Проект визначить три пілотні громади 

у різних областях України, де у співпраці з місцевими партнерами буде 

впроваджено інструменти оцінки потреб ВПО та осіб, що постраждали від 

агресії рф. 

-Сприяння інтеграції ВПО через впровадження цифрових рішень. 

Проект підтримуватиме ініціативи із цифровізації, що охоплюють проблемні 

питання ВПО та осіб, що постраждали від війни, зокрема зважаючи на 

складнощі, пов’язані з Covid-19. Проект також зосередиться на розробці 

онлайн-реєстру зруйнованого та пошкодженого житла, а також інших 

інструментів, що забезпечують доступ ВПО та осіб, що постраждали від війни, 

до правової допомоги, житлових програм та захисту майнових прав. 
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Пан Ньорлов також запевнив Українську сторону, що РЄ 

продовжуватиме, в межах свого мандату та компетенцій, надавати підтримку 

своїй Державі-Члену – Україні – в цих надзвичайно складних для країни 

умовах. 

Фотоматеріали за посиланням: https://minjust.gov.ua/galleries/zustrich-

valerii-kolomiets-iz-predstavnikami-ofisu-radi-evropi-v-ukraini-kiiv-10-serpnya-

2022-roku 

 

*** 

12.08.2022 

Урядовий портал 

https://www.kmu.gov.ua/news/proekt-knyzhky-bez-kordoniv-vyishov-za-

mezhi-ievropeiskoho-kontynentu 

МКІП: Проект «Книжки без кордонів» вийшов за межі європейського 

континенту 

Міністерство культури та інформаційної політики України 

В межах проекту «Книжки без кордонів», який реалізується під 

патронатом Першої леді Олени Зеленської, спільно з МКІП, МЗС та 

Українським інститутом книги,  Посольство України у Великій Британії 
разом із британською друкарнею та благодійниками, надрукувало для 

українських дітей 16 тисяч найрізноманітніших книжок. Література 

розрахована на читачів віком від 3 до 16 років. Усі твори – українських авторів 

та за оригінальними макетами наших видавництв. 

«Ми ще не можемо повернути тимчасових переселенців на 

батьківщину, у рідний дім – поки що це небезпечно. Але ми можемо зробити 

так, щоб батьківщина прийшла до них у вигляді культури та рідного слова»,  – 

зазначила Олена Зеленська, перша леді України. 

Завдяки проекту «Книжки без кордонів» для українських дітей-

біженців вже надруковано 160 тисяч примірників дитячих книжок. Наразі 

вони доступні у 20 країнах. Наразі до проекту доєдналися Казахстан та Японія.   

У Казахстані надруковано 19 назв по 200 примірників кожної за 

ініціативи Посольства України і за підтримки Карагандинського об’єднання 

українок у Казахстані. В Японії, де українців, що виїхали з України через 

війну, менше, проект організувало Японське бюро дитячої літератури. 

Відтепер книжки рідною мовою українські діти можуть отримати в 

Польщі, Норвегії, Швеції, Литві, Латвії, Німеччині, Ірландії, Болгарії, Чехії, 

Естонії, Словенії, Великій Британії, Туреччині, Молдові, Фінляндії, 

Нідерландах, Італії, Угорщині, Казахстані та Японії.  

«Ми вдячні нашим партнерам, які допомагають реалізовувати книжкові 

проекти для українців. Адже читання рідною мовою – це підтримка зв'язку з 

рідною країною. Також це одна зі складових нашої перемоги на 

інформаційному фронті», – зазначив Олександр Ткаченко, Міністр культури 

та інформаційної політики України. 
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Також наразі продовжується реалізація проекту «Українські книжкові 

полички», який підтримали вже понад 10 країн Європи. Крім того, триває 

акція «Українським дітям – українську книгу». В її рамках вітчизняні 

видавництва вже передали майже 1 млн примірників. 

 

*** 

12.08.2022 

Урядовий портал 

https://www.kmu.gov.ua/news/osoblyvosti-roboty-likariv-interniv-z-

tymchasovo-okupovanykh-terytorii 

Особливості роботи лікарів-інтернів з тимчасово окупованих 

територій 

Міністерство охорони здоров'я України 

МОЗ надає можливість лікарям-інтернам, які знаходяться на територіях 

активних бойових дій або на тимчасово окупованих територіях, перевестися 

до інших, безпечніших регіонів України. Наразі є визначений механізм, який 

регулює це питання.  

Міністерство охорони здоров’я України ухвалило наказ3 від 

26.07.2022 №1327 «Про особливості проходження інтернатури в умовах 

воєнного стану».  

Відповідно до нього, лікар-інтерн може перевестися з бази стажування, 

яка перебуває у районі проведення бойових дій або на тимчасово окупованій 

чи блокованій території,  до іншої бази стажування на  умовно безпечній 

території. Переведення здійснюється за заявою лікаря-інтерна та наказом 

керівника департаменту (управління) охорони здоров’я обласної військової 

адміністрації.  

Якщо лікар-інтерн бажає перевестись до бази стажування, яка 

розташована на території іншої області, тоді переведення здійснюється 

наказами департаментів (управлінь) охорони здоров’я обох обласних 

військових адміністрацій.  

За відсутності зв’язку з департаментом (управлінням) охорони здоров’я 

відповідної обласної військової адміністрації, який знаходиться у районі 

проведення бойових дій або на тимчасово окупованій чи оточеній (блокованій) 

території, лікар-інтерн має звернутися безпосередньо до департаменту 

(управління) охорони здоров’я обласної військової адміністрації, на території 

якого розташована база стажування, до якої він бажає перевестися.  

Переведення з однієї бази стажування до іншої може здійснюватися без 

зміни місця працевлаштування. Зміна спеціальності під час переведення з 

однієї бази стажування до іншої не дозволяється. 

                                                           
3 Див.:   https://moz.gov.ua/article/ministry-mandates/nakaz-moz-ukraini-vid-26072022--1327-pro-osoblivosti-
prohodzhennja-internaturi-v-umovah-voennogo-stanu 
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Керівники баз стажування комунальної форми власності забезпечують 

своєчасне внесення актуальної інформації щодо лікарів-інтернів, які 

зараховані на посади лікарів-інтернів, до електронної системи охорони 

здоров’я (ЕСОЗ). 

 
 

Місцеве самоврядування 
 

 

08.08.2022 

Східне міжрегіональне управління Державної служби України з 

питань праці 

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

pratsi-nadala-konsultatyvnu-dopomohu-pereselentsiam-z-luhanshchyny/ 

Заступник начальника управління з питань праці надала 

консультативну допомогу переселенцям з Луганщини 

В умовах воєнного стану продовжується робота з інформування 

внутрішньо переміщених осіб з Луганщини щодо трудового законодавства 

заступником начальника управління – начальником відділу контролю 

східного напрямку управління з питань праці. 

Під час зустрічей надаються роз’яснення щодо багатьох питань, що 

виникають у громадян, які покинули свої домівки та робочі місця у наслідок 

проведення бойових дій та тимчасової окупації у Луганській області. 

Розглядаються питання щодо можливого звільнення, надання відпусток, у 

тому числі без збереження заробітної плати, припинення дії трудового 

договору та багато інших. 

За нагоди внутрішньо переміщеним особам за допомогою зв’язку або 

переглядом візуальних матеріалів доводиться інформація стосовно 

інформаційної кампанії Держпраці “Виходь на світло!” із відповідними 

роз’ясненнями щодо переваг офіційного працевлвштування та інформаційні 

буклети щодо протидії примусової праці та недопущення ситуацій, які мають 

ознаки торгівлею людьми із контактами установ та організацій до яких 

потрібно звернутись у випадках потрапляння у таку ситуацію. 

Також громадяни були ознайомлені з можливостю отримання фахової 

безкоштовної консультативної допомоги в сфері повноважень Державної 

служби України з питань праці на інформаційному порталі 

https://pratsia.in.ua/. 
 

*** 

08.08.2022 

Вінницька обласна військова адміністрація 
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http://www.vin.gov.ua/news/ostanni-novyny/49040-za-mynulu-dobu-na-

vinnychchyni-tranzytom-rozmishcheno-14-osib 

За минулу добу на Вінниччині транзитом розміщено 14 осіб 

За попередню добу у Вінницькій області транзитом розміщено 14 осіб, з 

них 6 дітей. 

Біженці перемістились з Донецької, Запорізької, Херсонської, 

Київської, Луганської, Миколаївської, Дніпропетровської, Одеської, 

Харківської областей. 

Зокрема, з міст: Одеса, Прилуки, Буча, Мелітополь, Слов'янськ, 

Волноваха, Ізюм, Вишневе тощо. 

На постійному проживанні з 24.02.2022 перебуває 162 521 біженець, з 

них 1 377 - маломобільних та 58 453 дітей. Вільних місць для розміщення 

внутрішньо переміщених осіб - 2700. 

Станом на 10:30 08.08.2022 органами соціального захисту 181 471 особі 

видані довідки про взяття на облік як внутрішньо переміщених осіб, з них 

11 071 довідку скасовано, у зв’язку з поверненням на постійне місце 

проживання. 

 

*** 

08.08.2022 

Вінницька обласна військова адміністрація 

http://www.vin.gov.ua/news/ostanni-novyny/49048-na-vinnychchyni-

pratsiuie-oblasna-tsilodobova-hariacha-liniia-z-pytan-sotsialnoho-zakhystu-vpo-

15-26 

На Вінниччині працює обласна цілодобова гаряча лінія з питань 

соціального захисту ВПО «15-26» 

На гарячій лінії надають консультації: 

отримання статусу ВПО 

отримання державної допомоги 

тимчасове розміщення 

Звертайтесь на гарячу лінію за коротким номером 1526 або за номерами: 

0674352442 

0635148557 

0504014330 

Дзвінки з усіх операторів на гарячу лінію безкоштовні! 

 

*** 

08.08.2022 

ВОЛИНСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

https://voladm.gov.ua/new/volin-priynyala-ponad-71-tisyachu-

vnutrishnih-pereselenciv/ 

Волинь прийняла понад 71 тисячу внутрішніх переселенців 
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З початку повномасштабного вторгнення росії в Україну Волинська 

область прийняла 71 тис. 126 внутрішньо-переміщених осіб. З них 152 

людини – минулими вихідними. 

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

сімей, у яких 18 тис. 541 – діти. 

Наразі в області є три тисячі вільних місць для розселення. Більшість 

місць знаходиться в територіальних громадах, віддалених від обласного 

центру. 

Нагадаємо, що при департаменті соціального захисту населення 

ОВА працює цілодобова гаряча лінія. Якщо ви потребуєте житло внаслідок 

термінової евакуації, або можете його запропонувати – телефонуйте за 

номером 066 65 709 15. 

Допомагаємо та перемагаємо! 

 

*** 

08.08.2022 

Дніпропетровська обласна державна адміністрація 

https://adm.dp.gov.ua/news/dopomagayut-pereselencyam-roblyat-

smakoliki-dlya-zahisnikiv-gotuyutsya-do-navchalnogo-roku-yak-zhive-

sofiyivska-gromada 

Допомагають переселенцям, роблять смаколики для захисників, 

готуються до навчального року: як живе Софіївська громада 

У Софіївській громаді Криворізького району ситуація стабільна. У 

звичному режиму працюють магазини, аптеки, підприємства. Місцеві 

допомагають переселенцям та готують смаколики для військових. Про це 

стало відомо під час брифінгу у Дніпропетровській обласній військовій 

адміністрації. 

«Підприємства працюють у штатному режимі. Збоїв із наданням послуг 

немає – мешканці громади  з газом, електрикою, водою. Функціонує лікарня 

та швидка допомога. У магазинах та аптеках усього вдосталь. Дефіциту 

продуктів чи ліків немає», –  розповів голова Софіївської громади Петро 

Сегедій. 

У громаді прийняли понад 700 переселенців. Серед них 250 дітей. 

Більшість приїхала з Лисичанська, Бахмута, Нікополя. Частина людей вже 

знайшла роботу – зокрема, у медзакладах та на сільгосппідприємствах. 

«Допомагаємо переселенцям  з розміщенням, а ще організували 

соціальну їдальню. Раз на день подаємо там гарячі обіди. Вдячні волонтерам, 

які забезпечують продуктами харчування та речами першої необхідності», – 

сказав Петро Сегедій… 

 

*** 

08.08.2022 
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Дніпропетровська обласна державна адміністрація 

https://adm.dp.gov.ua/news/ponad-3-tis-yunih-pereselenciv-zmozhut-

doluchitisya-do-proyektiv-z-integraciyi-u-gromadi-oblasti 

Понад 3 тис юних переселенців зможуть долучитися до проєктів з 

інтеграції у громади області 

Інтерактивні заняття, неформальне спілкування, зустрічі з потенційними 

роботодавцями, тренінги з підтримання ментального здоров’я. Для дітей та 

підлітків – арт-терапія. Молодіжні організації Дніпропетровщини вирішили 

підтримати «колег», які переїхали із зони бойових дій. Організували серію 

проєктів. Про це розповіли під час брифінгу в обласній військовій 

адміністрації. 

«Війна вносить корективи і у молодіжну роботу. Займаємося 

волонтерством, наданням гуманітарної допомоги. А нині ще й напрямком 

інтеграції дітей та молоді з числа переселенців у громади області. Аби їм 

було простіше адаптуватися на новому місці», – зазначила голова правління 

Молодіжної ради при ДніпроОВА Катерина Боровик.  

Вона додала, що на серпень-грудень підготували декілька проєктів. Їх 

реалізовуватимуть здебільшого за грантові кошти. Зокрема, у співпраці з 

Фондом ООН в галузі народонаселення. 

Протягом серпня збираються провести зустрічі молоді з представниками 

місцевої влади у громадах. Говоритимуть про захист прав переселенців. 

Окремий проєкт присвячений працевлаштуванню молодих людей з 

числа переселенців. Запланували 4 інтерактивних заняття і підсумковий 

форум до Дня молоді. Можна буде поспілкуватися із потенційними 

роботодавцями. А ще дізнатися, як правильно спланувати свою кар’єру. 

З серпня до грудня 2022 року функціонуватиме осередок «ВільноХаб». 

Там щомісяця організовуватимуть понад півтора десятка різних неформальних 

подій. Надаватимуть психо-соціальну підтримку. Долучатися можуть 

переселенці від 10 до 35 років.  

До кінця року проведуть 80 безкоштовних занять з арт-терапії для дітей 

та підлітків 6-18 років. 

Молодь 14-20 років запрошують долучитися до Одноденної 

волонтерської резиденції. Вона покликана підтримати ментальне здоров’я, 

попередити емоційне вигорання юних волонтерів. Передбачені нетворкінг для 

обміну досвідом, консультації професійних психологів. 

Загалом в усіх заходах зможуть взяти участь понад 3 тис людей. Розклад 

та більш детальну інформацію можна дізнатися на сторінці Центру 

молодіжних ініціатив4 у соцмережах. 

 

*** 

08.08.2022 

                                                           
4 Див.:    https://www.facebook.com/yic.kam   
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ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСНА ВІЙСЬКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ 

Офіційний веб-сайт Закарпатської обласної військової адміністрації 

https://carpathia.gov.ua/news/fk-metalist-relokuvavsia-na-zakarpattia 

ФК «Металіст» релокувався на Закарпаття 

Закарпаття стало домівкою для ще одного футбольного клубу України – 

харківського «Металіста». 
За словами голови ОВА Віктора Микити, в області створені всі умови 

для нормального тренувального процесу команди та функціонування, зокрема 

і з точки зору безпеки. 

«До цього на Закарпатті тренувався донецький «Шахтар» та інші 

клуби, тож наш регіон має чималий досвід співпраці з представниками 

футбольної Прем'єр-ліги», — зауважив очільник ОВА. 

Під час зустрічі Віктор Микита разом з адміністрацією та гравцями 

ФК «Металіст» обговорили напрямки співпраці та їхню інтеграцію в 

життєдіяльність області. 

Окрім цього, нещодавно спортивним директором клубу став відомий 

український футболіст та тренер, закарпатець Василь Кобін. 
 

*** 

08.08.2022 

Івано-Франківська обласна державна адміністрація 

https://www.if.gov.ua/news/liudmyla-sirko-horodenkivska-terytorialna-

hromada-nadala-prykhystok-dlia-vnutrishno-peremishchenykh-liudei 

Людмила Сірко: Городенківська територіальна громада надала 

прихисток для внутрішньо переміщених людей 

Управління інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю 

ОДА 

Заступниця голови обласної державної адміністрації Людмилою 

Сірко відвідала об'єкти інфраструктури Городенківської територіальної 

громади, де проживають внутрішньо переміщені особи, а також оглянула 

будівлі, які планують облаштувати для проживання ВПО. 

«Від початку військової агресії росії проти України на Прикарпаття 

прибули понад 146 тисяч внутрішньо переміщених людей. У 

Городенківській тергромаді проживають близько трьох тисяч. Одним із 

найважливіших завдань для нашої області - є забезпечення їх необхідним 

житлом. Дана територіальна громада ефективно справляється із завданнями 

щодо вирішення цього питання. Зараз переселенці живуть у максимально 

комфортних умовах. Важливо, що вони забезпечуються необхідними 

продуктами харчування, побутовими приладами, засобами гігієни, ліжками, 

ковдрами, лікарськими препаратами», - зауважила Людмила Сірко. 

Спершу посадовиця відвідала заклад у с. Сороки, де мешкає кілька сімей 

переселених із Луганської та Донецької областей. Для їх комфортного 

перебування тут облаштовано ванну кімнату, санвузол, придбано насосну 
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станцію, бойлер і кухонні меблі, зроблено капітальний ремонт кухні, 

проведено до неї й водопровід. 

Також Людмила Сірко побувала ще на двох об’єктах цієї територіальної 

громади, де можливе заселення внутрішньо переміщених осіб. В одному із 

них є місце для проживання 120-150 осіб. 

«Щоб поселити людей, першочергово приміщення необхідно 

відремонтувати – замінити мережу електропостачання, обладнати душові 

кабіни та туалети, закупити меблі тощо. В іншому закладі орієнтовно можна 

розмістити 50-70 осіб. Попередньо і тут необхідно якісно облаштувати цю 

будівлю для їх комфортного життя. Ми будемо залучати міжнародних донорів 

задля вирішення цих питань», - розповіла Людмила Сірко. 

Важливо зазначити, що обласна військова адміністрація вирішує 

нагальні проблеми щодо надавання прихистку внутрішньо переміщеним 

особам. Для цього об’єднують усіх міжнародних партнерів задля того, щоби 

переселенці жили у комфортних умовах. 

 

*** 

08.08.2022 

ЛУГАНСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

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

ya_evakuyovani_likarni_ta_pochinayut_pracyuvatiОБЛАСНА ВІЙСЬКОВО-

ЦИВІЛЬНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

Система медзакладів області оговтується: Евакуйовані лікарні та 

починають працювати заради земляків 

Заступник  голови Луганської облдержадміністрації Катерина 

Безгинська на базі  тимчасового перебування Луганської обласної клінічної 

лікарні у Дніпрі провела  нараду  щодо організації роботи медзакладів в 

умовах воєнного стану. 

На цей час практично усі  заклади відновили свою діяльність за 

новими адресами у Києві та області, Дніпрі, Чернівцях, Лубнах, 

Підгородному (Дніпропетровська область),  Сарнах,  Коломиї.  

Було відзвітовано, що три медичних коледжі успішно завершили 

навчальний  рік, видали дипломи випускникам та розпочали вступну 

кампанію.  Лікувальні установи повністю відновили консультативно-

діагностичну допомогу дорослим (у тому числі вузькопрофільну 

психіатричну, шкірно-венерологічну та фтизіатричну)  та дітям. 

КНП ЛОР «Луганський обласний клінічний онкологічний диспансер» 
окрім консультативної, надає  хірургічну та хіміотерапевтичну допомогу. 

Головне завдання для  медичних установ третинного рівня – максимальне 

охоплення медичними (освітніми) послугами вимушено переміщених 

мешканців нашої області  та збереження медичного кадрового потенціалу 

Луганщини.  
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Окремо виділено проблему забезпечення переміщених лікарень 

базовим медичним обладнанням, меблями. Для вирішення цього питання 

будуть максимально залучатися благодійники та міжнародні гуманітарні місії. 

Було обговорено питання завершення евакуації та тимчасового 

переміщення обласних лікувальних установ та медичних фахових коледжів на 

території областей України, вільних від окупації. 

На нараді були присутні керівники усіх лікувально-профілактичних 

закладів обласного підпорядкування offline так і  online у режимі ZOOM 

конференції.   

 

*** 

08.08.2022 

Львівська обласна військова адміністрація 

https://loda.gov.ua/news/36796 

Районам доручили активізувати роботу із забезпечення 

альтернативним житлом ВПО 

Департамент економічної політики   Пресслужба ОДА 

…відбулась zoom-нарада з головами РВА та ТГ Дрогобицького, 

Золочівського, Самбірського та Яворівського районів, на якій обговорили 

питання розселення внутрішньо переміщених осіб. 

Як зазначив перший заступник начальника Львівської ОВА Андрій 

Годик, сьогодні тисячі вимушених переселенців мешкають в школах та 

садочках, які не пристосовані під довготривале проживання. З першого 

вересня ці заклади мають відновити роботу та навчальний процес. 

Відтак, спільне завдання ЛОВА, РВА та ТГ забезпечити альтернативне 

місце для переселення. 

За підсумками наради РВА спільно з ТГ повинні: 

- забезпечити створення бази  альтернативних місць для переселення 

ВПО із закладів освіти, непристосованих для проживання; 

- забезпечити створення оперативного резерву для розміщення ВПО, 

насамперед для осіб з особливими потребами; 

- подати пропозиції ЛОВА щодо перепрофілювання закладів соціальної 

сфери під місця для тимчасового поселення ВПО. 

Також громади мають активізувати роботу щодо залучення міжнародної 

технічної допомоги для потреб ВПО на території Львівської області. 

 

*** 

08.08.2022 

Львівська обласна військова адміністрація 

https://loda.gov.ua/news/36732 

Пенсійний фонд: як ВПО на Львівщині можуть отримати пенсію за 

іншим місцем проживання 

Пресслужба ОДА 
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На Львівщині серед усіх внутрішньо переміщених осіб проживають 

люди, які отримують пенсійні виплати. У Пенсійному фонді України 

відповіли на найпоширеніші запитання щодо оформлення пенсій за іншим 

місцем проживання. 

1.Чи можуть ВПО, які переїхали в іншу область чи місцевість, 

оформити пенсію, здійснити перерахунок незалежно від місця проживання 

(реєстрації)? 

Пенсійний фонд України обслуговує осіб незалежно від взяття на облік 

(місця проживання, перебування) осіб на території обслуговування 

відповідного органу ПФУ. 

В будь-який сервісний центр Пенсійного фонду можна подати заяву 

щодо: 

Призначення, перерахунку, поновлення пенсії; 

Переведенння з одного виду пенсій на інший; 

Припинення перерахування пенсій на поточний рахунок пенсіонера в 

банку; 

Отримання пенсій за місцем фактичного проживання; 

Продовження виплати пенсій за довіреністю; 

Виплати частини пенсії на непрацездатних членів сім’ї особи, яка 

перебуває на повному державному утриманні; 

Виплату пенсій за 6 місяців наперед у зв’язку з виїздом на постійне місце 

проживання за кордон; 

Працевлаштування (звільнення), початок (припинення) діяльності, 

пов’язаної з отриманням доходу; 

Виплати недоотриманої пенсії у зв’язку зі смертю пенсіонера; 

Отримання допомоги на поховання. 

2.Як отримати виплату пенсії особі, яка отримувала її через 

установи Укрпошти та яка тимчасово змінила місце проживання? 

У разі тимчасової зміни фактичного місця проживання одержувачі 

пенсій можуть звернутися до органів ПФУ особисто, через електронний 

кабінет вебпорталу ПФУ або до контакт-центру Укрпошти (тел. 0-800-300-

545) та отримати належні їм виплати переказом без відкриття рахунку в банку 

( в «Ощадбанку» через «швидку копійку» або відділенні Укрпошти через 

поштовий переказ). 

ВПО має повідомити про необхідність отримання пенсій за іншою 

адресою та надати таку інформацію: 

Прізвище, ім’я, по батькові одержувача пенсій; 

Адресу отримання пенсій до березня 2022 року; 

Паспортні дані (серія та номер паспорту); 

Номер телефону; 

Спосіб отримання виплати (на відділення або за домашньою адресою); 

Нову адресу доставки: індекс відділення Укрпошти або адресу 

тимчасового проживання. 
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3.Як ВПО підтвердити, що вона не працює, якщо трудова книжка 

втрачена через бойові дії? 

Якщо людина, зареєстрована, як ВПО, але немає документів, що 

підтверджують факт звільнення її з роботи, то статус непрацюючої 

встановлюється на підставі особистої заяви із зазначенням дати, з якої людина 

не працює. Також потрібно надати пояснення обставин, у зв’язку з якими 

неможливо внести запис у трудову книжку. 

Телефони «гарячих ліній» органів Пенсійного фонду оприлюднюють та 

періодично оновлюють на сторінці ПФУ у фейсбук 5 

 

*** 

08.08.2022 

Полтавська обласна військова адміністрація 

https://www.adm-pl.gov.ua/news/u-poltavi-zapracyuvav-konsultaciyniy-

centr-z-dopomogi-abituriientam-zi-vstupom 

У ПОЛТАВІ ЗАПРАЦЮВАВ КОНСУЛЬТАЦІЙНИЙ ЦЕНТР З 

ДОПОМОГИ АБІТУРІЄНТАМ ЗІ ВСТУПОМ 

Полтавщина стала надійним тилом для областей, які тримають фронт. 

Приймаємо переселенців, релоковані підприємства й навчальні заклади. 

Виші, які переїжджають до нас, відкривають консультаційні центри, щоб 

допомогти абітурієнтам зі вступом. Про це повідомив начальник 

Полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін.  

«Серед тих, що створили такий центр у Полтаві, – Харківський 

національний економічний університет імені Семена Кузнеця. У центрі 

надають інформацію з питань вступу, переліку документів, допомогу зі 

створення електронного кабінету вступника, подання заяви й повну 

консультаційну підтримку. Студенти, випускники та співробітники 

університету мають змогу отримати дипломи й довідки та скористатися всіма 

іншими послугами університету на безпечній території», – розповів Дмитро 

Лунін.  

За його словами, звернутися можна за місцем розташування центру – 

Полтава, вул. Європейська, 100 – або на гарячу лінію.  

«Звернувшись на гарячу лінію – 066 731 33 20 (або за допомогою 

месенджерів), абітурієнти, їхні батьки, всі, кому потрібна інформаційна 

підтримка зі вступом, можуть отримати необхідні роз’яснення», – наголосив 

Дмитро Лунін. 

 

*** 

08.08.2022 

Рівненська обласна державна адміністрація 

                                                           
5 Див.:  https://www.facebook.com/pfu.gov.ua    
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https://www.rv.gov.ua/news/na-zasidanni-koordynatsiinoho-shtabu-

obhovoryly-evakuatsiiu-z-donechchyny 

На засіданні координаційного штабу обговорили евакуацію з 

Донеччини 

Обов’язкову евакуацію з території Донеччини сьогодні обговорили в 

Уряді з визначеними областями, які прийматимуть ВПО. Її планують 

завершити до опалювального сезону. 

Для того, аби евакуація відбулася злагоджено і без збоїв, провели 

чергове засідання координаційного штабу під головуванням Віце-прем’єрки, 

міністерки з реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірини 

Верещук. Рівненщину представляли перший заступник голови Рівненської 

ОДА Сергій Подолін та заступниця голови Рівненської ОДА Людмила 

Шатковська та керівники профільних управлінь і департаментів. 

Нагадаємо, що Уряд України запровадив обов’язкову евакуацію з 

неокупованих територій Донеччини перед опалювальним сезоном. Таке 

рішення ухвалили через неможливість забезпечити мешканців 

підконтрольних територій теплом і світлом, а також через постійні обстріли з 

боку країни-агресора. 

Так, за інформацією міністерки, від початку серпня з Донецької області 

вже перемістили понад 2 тисячі людей. Серед них майже 300 дітей та 100 осіб 

із інвалідністю. 

Нещодавно Кабінет Міністрів оприлюднив список регіонів, куди 

евакуюватимуть жителів Донеччини. До нього увійшли 13 областей: 

Вінницька, Волинська, Житомирська, Закарпатська, Івано-Франківська, 

Кіровоградська, Львівська, Полтавська, Рівненська, Тернопільська, 

Хмельницька, Черкаська та Чернівецька. 

Віце-прем'єрка також повідомила, що з Донецької області необхідно 

евакуювати 200-220 тисяч жителів. Серед - них 50 тисяч дітей. 

Водночас вона наголосила, що примушувати людей виїжджати ніхто не 

буде. У них є можливість відмовитись від евакуації у письмовому вигляді. 

За словами Ірини Верещук, наступною для евакуації може стати 

Запорізька область. Там без газу – 65% території. 

«На Рівненщині проживає майже 50 тисяч внутрішньо переміщених 

осіб з інших регіонів. Ми готові допомагати українцям. Рівненщина – тилова 

область, яка працює на всіх фронтах заради перемоги», - сказав Сергій 

Подолін. 

 

*** 

09.08.2022 

Вінницька обласна військова адміністрація 

http://www.vin.gov.ua/news/ostanni-novyny/49069-derzhposluhy-na-hidi-

dlia-pereselentsiv-iaki-shukaiut-robotu 

Держпослуги на Гіді для переселенців, які шукають роботу 
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Для багатьох українців, які евакуювалися до інших міст країни, 

постало гостре питання: як знайти роботу на новому місці. Тому зібрали 

добірку держпослуг на Гіді, які допоможуть кожному, хто шукає відповіді на 

питання «На що жити?» та «Що робити далі?» 

Підтримка тих, хто втратив роботу: 

Статус безробітного https://bit.ly/3AeN8P7 

Допомога по безробіттю https://bit.ly/3vNGkVS 

Припинення реєстрації безробітного за заявою безробітного 

https://bit.ly/3vObEDN 
Перереєстрація безробітного в центрі зайнятості https://bit.ly/3vPaIzf 

Оформлення ФОП: 

Реєстрація ФОП https://bit.ly/3QaYdG8 

Припинення ФОП https://bit.ly/3P6XBjy 

Внесення змін про ФОП https://bit.ly/3zBUdaR 

Довідки: 

Довідка про особливі умови праці https://bit.ly/3byKY3i 

Довідки про трудовий та страховий стаж https://bit.ly/3zAezkG 

Довідка про доходи https://bit.ly/3PchPIK 

Мікрогранти: 

Грант на власну справу https://bit.ly/3A20nT0 

Грант на сад https://bit.ly/3by5Fwh 

Грант на теплицю https://bit.ly/3bKv7hQ 

Грант на переробне підприємство https://bit.ly/3Q3VZbE 

Зберігайте добірку, діліться з тими кому ця інформація стане в нагоді. 

 

*** 

09.08.2022 

Вінницька обласна військова адміністрація 

http://www.vin.gov.ua/news/ostanni-novyny/49066-zavdiaky-yedynii-

informatsiinii-systemi-sotsialnoi-sfery-sformovano-ponad-1600-zaiav-na-

otrymannia-dopomohy 

Завдяки Єдиній інформаційній системі соціальної сфери сформовано 

понад 1600 заяв на отримання допомоги 

Понад 1600 заяв сформовано завдяки Єдиній інформаційній системі 

соціальної сфери. 

Ця система працює у Вінницькій, Житомирській та Рівненській 

областях. З липня 2022 року вона забезпечує централізоване призначення, 

нарахування та виплати ВПО на Вінниччині. 

Єдина інформаційна система соціальної сфери — це можливість 

отримати будь-який вид допомоги через портал Дія або фронт-офіс у 

територіальній громаді, або ЦНАПі. 

Підтримуємо цифровізацію! 
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*** 

09.08.2022 

ВОЛИНСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

https://voladm.gov.ua/new/v-oblasti-oblikovano-59-tisyach-697-

vnutrishno-peremischenih-osib/ 

В області обліковано 59 тисяч 697 внутрішньо переміщених осіб 

Серед ВПО – 41 тисяча 956 сімей, в яких виховується 18 тисяч 404 

дитини до 18 років. 

З 24 лютого Волинь прийняла  71 тисячу 215 вимушено переміщених 

українців. Частина з них використовують нашу область, як транзитну. 

Для внутрішньо переміщених осіб наразі підготовлено понад 3 тисяч 

місць. Більшість із них знаходяться в територіальних громадах, віддалених від 

обласного центру. Це – приватний сектор, готелі, комунальні заклади, хостели, 

тощо. 

При департаменті соціального захисту населення ВОВА працює 

цілодобово «гаряча лінія». Тож якщо ви потребуєте житло внаслідок 

термінової евакуації, або можете його запропонувати – телефонуйте. 066 65 

709 15 

 

*** 

09.08.2022 

Дніпропетровська обласна державна адміністрація 

https://adm.dp.gov.ua/news/dnipropetrovshchina-prijnyala-11-likaren-

pereselenciv 

Дніпропетровщина прийняла 11 лікарень-переселенців   

На Дніпропетровщині розмістилися 11 медзакладів із Харківської та 

Луганської областей. Там працюють понад 100 лікарів: хірургів, кардіологів, 

травматологів, окулістів. Перевезли 10 машин «швидких» та більш ніж 100 

одиниць обладнання. Про це повідомили в Дніпропетровській обласній 

військовій адміністрації. 

«Лікарні запускають роботу. Медики з Луганської області планують 

розвивати напрямки, в яких за роки війни отримали досвід. Це психологічні 

консультації та реабілітація після поранень», – зазначив голова 

Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко. 

Сєвєродонецька багатопрофільна лікарня вже відкрила амбулаторний 

прийом. Щодня до півсотні людей приходять до кардіолога, хірурга, окуліста, 

травматолога, гінеколога, ендокринолога. Пацієнти – здебільшого 

переселенці. 
Можна здати аналізи. У лабораторії – нове обладнання. Гематологічний 

та біохімічний аналізатори, коагулометр, центрифуги. 

«Вирішили не відновлювати роботу стаціонару. У разі потреби пацієнтів 

направлятимемо до місцевих лікарень. Амбулаторія працює і у вихідні. Це 
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наша «родзинка». Вузькопрофільні фахівці на зв’язку в режимі 24/7. У разі 

потреби приїдуть до пацієнта додому. Маємо портативні  кардіограф та апарат 

УЗД», – розповів гендиректор Роман Водяник… 

Із 11 лікарень-переселенців – медзаклади Сєвєродонецька, Рубіжного, 

Старобільська, Лисичанська Луганської області, Барвінкового – Харківської. 

 

*** 

09.08.2022 

Донецька обласна державна адміністрація 
https://dn.gov.ua/news/prezentaciya-dovidnika-z-rekomendaciyami-ta-poradami-po-

stvorennyu-viddiliv-vpo-pri-molodizhnih-konsultativno-doradchih-organah 

Презентація довідника з рекомендаціями та порадами по створенню 

відділів ВПО при молодіжних консультативно-дорадчих органах 

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

виховання облдержадміністрації 

 
Управління сім’ї, молоді та масових заходів національно-

патріотичного вихованння облдержадміністрації 

запрошує представниць та представників молодіжних консультативно -

дорадчих органах на:  

Презентацію довідника з рекомендаціями та порадами по створенню 

відділів ВПО при молодіжних консультативно-дорадчих органах 
У даний посібник увійшли рекомендації, поради та напрацювання 

учасників Форуму "Адаптація, щодо кроків по створенню відділів ВПО при 

при молодіжних консультативно-дорадчих органах".  
Усіх бажаючих чекають у Google Meet 10.08.2022 о 14:00. 

Реєстрація на зустріч https://forms.gle/37VBpSx8qKXZYfNK7 

Посилання на зустріч  

https://meet.google.com/rax-pssj-fnj 

 

*** 
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09.08.2022 

Івано-Франківська обласна державна адміністрація 
https://www.if.gov.ua/news/svitlana-onyshchuk-400-produktovykh-naboriv-peredaly-v-

uhrynivsku-terytorialnu-hromadu-dlia-vnutrishno-peremishchenykh-liudei 

Світлана Онищук: 400 продуктових наборів передали в Угринівську 

територіальну громаду для внутрішньо переміщених людей 

Управління інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю 

ОДА 

…голова обласної державної адміністрації - начальник обласної 

військової адміністрації Світлана Онищук, заступники голови ОДА 

Людмила Сірко та Вадим Созоник відвідали Угринівську територіальну 

громаду, де проживає майже 500 внутрішньо переміщених людей. 

«Наше завдання підтримувати ефективну комунікацію з громадами та 

реагувати на їхні запити. За пів року повномасштабної війни громади 

виснажуються, тому наша допомога має бути постійною та адресною», - 

наголосила Світлана Онищук. 

Очільниця області поспілкувалася із внутрішньо переміщеними 

людьми, які проживають у цій територіальній громаді, щоб дізнатися про їхні 

основні потреби. 

«Бачу, що необхідно вирішити багато проблемних питань. Зокрема, 

щодо їх працевлаштування, отримання необхідних гуманітарних, 

матеріальних допомог, влаштування їх дітей у дитячі садочки, початок нового 

навчального року та багато інших. Одним із найважливіших завдань для нашої 

області є забезпечення внутрішньо переміщених людей необхідним житлом. 

Задля вирішення цих питань ми запланували найближчим часом відправити в 

цю громаду виїзну мобільну бригаду із фахівцями, які допоможуть 

переселенцям», - зауважила очільниця області. 

Світлана Онищук розповіла, що до Угринівської територіальної 

громади передали 400 продуктових наборів для внутрішньо переміщених 

людей. Ця гуманітарна допомога надійшла від міжнародних партнерів, які не 

залишаються осторонь тих проблемних питань, що виникають на Україні та 

активно допомагають у цей складний час. Сортування та збирання 

продуктових наборів здійснювали працівники обласної військової 

адміністрації. 

«Дякую нашим партнерам, колегам за підтримку, допомогу та 

ефективну співпрацю. Разом до Перемоги!», - наголосила Світлана Онищук. 

 

*** 

09.08.2022 

Івано-Франківська обласна державна адміністрація 

https://www.if.gov.ua/news/dlia-ditei-zahyblykh-zakhysnykiv-ukrainy-ta-

pereselentsiv-orhanizuvaly-bezkoshtovnyi-vidpochynok-u-karpatakh 

Для дітей загиблих захисників України та переселенців організували 

безкоштовний відпочинок у Карпатах 
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Департамент соціальної політики ОДА 

Традиційно кожного року влітку триває дитяча оздоровча та 

відпочинкова кампанії. Діти за кошти державного і місцевих бюджетів 

відпочивають в оздоровчих закладах, набираються здоров’я перед початком 

навчального року. 

Однак нині широкомасштабна агресія російської федерації проти 

України змінила звичний розклад. Тож традиційною цьогорічну оздоровчу 

кампанію назвати важко. Адже усім службам довелося переформатуватися і 

прийняти нові виклики у роботі. Пріоритетом є забезпечення безпеки та якості 

відпочинку маленьких українців, тому оздоровлення та відпочинок дітей 

цього року в області відбувається з урахуванням підвищених вимог щодо 

безпеки дітей. 

У департаменті соціальної політики облдержадміністрації 

повідомили, що особливу увагу при організації оздоровлення та відпочинку 

зосереджено на дітях, які потребують соціальної підтримки. 

У рамках виконання обласної комплексної Програми соціального 

захисту населення Івано-Франківської області на 2022-2026 роки, 

затвердженої рішенням обласної ради від 12 листопада 2021 року № 276-

10/2021, за кошти обласного бюджету закуплені путівки для пільгових 

категорій дітей в одному із закладів оздоровлення і відпочинку в Карпатах . 

До списків дітей, яких направлено на організований відпочинок та 

проведення активного дозвілля, насамперед потрапили діти, батьки яких 

загинули чи беруть участь у війні з російською федерацією, та діти, які 

зареєстровані в нашій області як внутрішньо переміщені особи та інші 

категорії дітей. 

 

*** 

09.08.2022 

Житомирська обласна державна адміністрація 
https://oda.zht.gov.ua/news/standwithukraine-navchalni-zaklady-zhytomyrshhyny-

otrymaly-komplekty-osvitnih-materialiv-vid-yunisef-shkola-v-korobtsi/ 

#StandWithUkraine: Навчальні заклади Житомирщини отримали 

комплекти освітніх матеріалів від ЮНІСЕФ «Школа в коробці» 

Набори передбачені для закладів загальної середньої освіти, які 

планують здійснювати організацію навчального процесу в очному форматі, та 

у яких здійснюється навчання дітей із числа внутрішньо переміщених осіб. 

Так, школи Житомирщини отримали 549 комплектів матеріалів для 

дозвілля та психологічної підтримки дітей та 114 групових наборів для 

розвитку. 

До боксів увійшли приладдя для малювання, настільні ігри, м’які 

іграшки, м’ячі та інші корисні речі, що можуть бути використані й для 

організації дозвілля під час перебування в укритті. Дидактичні матеріали 

«чарівної валізки» допоможуть зняти психологічну напругу та розважити 

малюків. 
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У співпраці з Гуманітарним штабом Житомирської ОВА в особі 

начальника обласної військової адміністрації Віталія Бунечка, 

Віцепрезидентом Київської торгово-промислової палати України 

Володимиром Коляденком та за сприяння Міністерства закордонних справ 

України в особі директора Департаменту міжнародних організацій 

Валентина Скуратовського представники ЮНІСЕФ передали комплекти 

освітніх матеріалів до 174 закладів освіти Житомирщини. 

Начальник Житомирської ОВА Віталій Бунечко наголосив на 

важливості безпосередньої співпраці обласної військової адміністрації з 

ЮНІСЕФ, закріплену Меморандумом, що сприяє оперативному та 

ефективному вирішенню нагальних питань. Також він подякував фонду за 

чергову партію допомоги закладам освіти, яка є вкрай необхідною для 

організації навчального процесу в умовах війни… 

Довідково. Дитячий фонд ООН – ЮНІСЕФ є світовим лідером із 

захисту прав та інтересів дітей, який працює у понад 190 країнах і територіях 

світу заради захисту. 

 

*** 

09.08.2022 

Житомирська обласна державна адміністрація 
https://oda.zht.gov.ua/news/gromadam-zhytomyrshhyny-kompensuyut-majzhe-2-mln-

grn-dlya-pokryttya-vytrat-u-kvitni-za-rozmishhennya-tymchasovo-peremishhenyh-osib/ 

Громадам Житомирщини компенсують майже 2 млн грн для 

покриття витрат у квітні за розміщення тимчасово переміщених осіб 

Про це повідомляє Департамент фінансів Житомирської ОВА. 

Йдеться про всі витрати, пов’язані з теплопостачанням, 

водопостачанням та водовідведенням, електропостачанням, газопостачанням, 

купівлею дров, пелетів та вугілля. 

Відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від  

26.07.2022 року № 654-р6 Житомирщина отримала з державного бюджету 

близько 1,9 мільйона гривень для покриття витрат закладів, у приміщеннях 

яких в умовах військового стану на безоплатній основі розміщувалися 

тимчасово переміщені особи у квітні цього року. 

Більша частина коштів надійде на рахунки громад, які прийняли 

найбільшу кількість осіб, – Житомирської, Романівської та Радомишльської. 

23 установи, що фінансуються з обласного бюджету, отримали             1,6 

мільйона гривень. 

Як повідомлялося раніше, постановою Кабінету Міністрів України 

від 11 березня 2022 року № 2617 (із змінами) передбачено порядок та умови 

надання компенсації місцевим бюджетам на оплату комунальних послуг, що 

надаються під час розміщення тимчасово перемішених осіб. 

                                                           
6 Див.:   https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/654-2022-%D1%80#Text 
7 Див.:   https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/261-2022-%D0%BF#Text 
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Також нагадаємо, що з 22 березня 2022 року за ініціативи Мінрегіону в 

Україні діє Урядова соціальна програма «Прихисток», порядок реалізації 

якої затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 19 березня 

2022 року № 3338 (із змінами). 

Її мета – забезпечити житлом вимушених переселенців, які 

перемістилися у період воєнного стану в безпечніші місця, та допомогти тим 

українцям, які безоплатно їх прихистили. 

Дізнавайтеся більше про програму на сайті https://prykhystok.gov.ua/ 

 

*** 

09.08.2022 

Житомирська обласна державна адміністрація 

https://oda.zht.gov.ua/news/zhytlo-dlya-vpo-viktor-gradivskyj-vzyav-

uchast-u-zasidanni-mizhvidomchoyi-komisiyi-z-vidboru-zhytlovyh-ob-yektiv/ 

Житло для ВПО: Віктор Градівський взяв участь у засіданні 

Міжвідомчої комісії з відбору житлових об’єктів 

… 09 серпня, за участі голови правління Державної спеціалізованої 

фінансової установи «Державний фонд сприяння молодіжному 

житловому будівництву» Сергія Комнатного відбулося онлайн-засідання 

Міжвідомчої комісії з відбору житлових об’єктів, що може бути придбане 

Державним фондом для проживання внутрішньо перемішених осіб. 

Від Житомирської області до засідання долучилися заступник 

начальника обласної військової адміністрації Віктор Градівський, 

директор Житомирського регіонального управління Держмолодьжитла 

Ігор Потапчук та представники Департаменту соціального захисту 

населення ОВА. 

Учасників засідання було поінформовано про те, що на виконання 

рішення Міжвідомчої комісії з відбору житлових об’єктів на офіційному 

сайті Держмолодьжитла та на інших інформаційних ресурсах було 

розміщено оголошення про проведення додаткового відбору та придбання 6 

квартир у Житомирській області з подальшою передачею такого житла в 

оренду. 

За результатами інформаційної кампанії була подана 31 пропозиція, з 

яких 9 було відхилено через невідповідність критеріям, визначеним Порядком. 

На засіданні було винесено рішення в найкоротші терміни здійснити 

огляд 22 відповідних житлових об’єктів та за результатами огляду надати на 

розгляд комісії Акти огляду. 

Як раніше повідомлялося, Міністр розвитку громад та територій 

України Олексій Чернишов зазначив, що Уряд України разом з органами 

місцевого самоврядування, волонтерськими організаціями і міжнародними 

партнерами працює над забезпеченням громадян тимчасовим житлом. 

                                                           
8 Див.:   https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/333-2022-%D0%BF#Text 
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Нагадаємо, що 05 серпня начальник Житомирської ОВА Віталій 

Бунечко обговорив із делегацією італійського представництва Червоного 

Хреста питання встановлення 40 каркасних будинків для переселенців у 

Житомирі9.  

 

*** 

09.08.2022 

ЛУГАНСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

ОБЛАСНА ВІЙСЬКОВО-ЦИВІЛЬНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

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

av_vpo_hab_dlya_zhiteliv_luganshchini 

Сьогодні у Івано-Франківську запрацював ВПО-хаб для жителів 

Луганщини 

9 серпня відкрився Координаційний центр надання допомоги 

внутрішньо переміщеним особам з Луганщини в Івано-Франківській області. 

У хабі визначатимуть потреби переселенців та налагодять єдину систему 

логістичного супроводу гуманітарної допомоги, юридичну підтримку, 

допомагатимуть вирішити соціально-побутові проблеми жителів Луганщини. 

Слід зазначити, що на Івано-Франківщині зараз мешкає близько          10 

тисяч жителів Луганщини. Багато хто приїхав без речей і засобів для 

існування. 

Тому начальником Луганської обласної військової адміністрації 

Сергієм Гайдаєм прийняте рішення про створення мережі ВПО-хабів для 

мешканців області по усій Україні. 

Роботу на місцях доручено організувати керівникам переміщених 

місцевих органів влади. 

Зокрема, діяльність Івано-Франківського Координаційного центру 

забезпечує Сєвєродонецька районна військова адміністрація у 

співробітництві з Івано-Франківською міською радою. 

Для оперативного забезпечення нагальних потреб людей запроваджено 

чат-бот телеграм-каналу «Допомога переселенцям з Луганщини в Івано-

Франківській області», а також онлайн-анкета, яку можна заповнити за 

посиланням https://bit.ly/3zGdBn9. 

Координаційний центр працює з вівторка до суботи з 10:00 до 15:00 за 

адресою: м. Івано-Франківськ, вулиця В’ячеслава Чорновола, б. 128 (стадіон 

«Рух»). 

Телефон для довідок +380990161724; 

e-mail: lug.koord.centr.wpo@gmail.com. 

 

*** 

                                                           
9 Див.:   https://oda.zht.gov.ua/news/mayemo-u-najkorotshi-terminy-zabezpechyty-pereselentsiv-zhytlom-vitalij-
bunechko-na-zustrichi-z-delegatsiyeyu-italijskogo-predstavnytstva-chervonogo-hresta/ 
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09.08.2022 

ЛУГАНСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

ОБЛАСНА ВІЙСЬКОВО-ЦИВІЛЬНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

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

a_priymaie_paciientiv_u_dnipri 

Із серпня Рубіжанська міська лікарня приймає пацієнтів у Дніпрі 

Із 1 серпня лікарі КПН «Рубіжанська центральна міська лікарня» 

розпочали прийом пацієнтів у місті Дніпро. 

Адреса – проспект Олександра Поля, 22 (1й поверх, вхід із торця 

будівлі). 

Телефон реєстратури: 066-879-73-08. 

За цим номером ви можете записатися на прийом та отримати відповіді 

щодо організаційних питань. Прийом ведуть невролог, кардіолог, 

травматолог, хірург, ЛОР. 

Якщо ви не маєте сімейного лікаря, можна зателефонувати за номером 

095-910-33-71, де вам знайдуть вільного лікаря для укладення декларації та 

отримання консультації. 

Також онлайн прийом ведеться наступними лікарями: 

- дитячий невролог та дитячий психіатр Фрончко Тетяна Ростиславівна, 

консультація за телефоном 099-229-13-38 (також через Viber або Telegram) з 

пн до пт з 17:00 до 20:00; 

- педіатр Чередніченко Галина Михайлівна, консультація за телефоном 

095-229-64-06 (також через Viber або Telegram) з пн до пт з 14:00 до 18:00; 

- уролог Зуган Костянтин Борисович, консультація за телефоном 050-

860-50-07 (також через Viber або Telegram) з пн до пт з 13:00 до 17:00; 

- акушер-гінеколог Бережна Людмила Олексіївна, консультація за 

телефоном 066-290-50-03 (також через Viber або Telegram) з пн до пт з 10:00 

до 14:00. 

 

*** 

09.08.2022 

ЛУГАНСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

ОБЛАСНА ВІЙСЬКОВО-ЦИВІЛЬНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

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

h_prodovzhuie_pracyuvati_na_dnipropetrovshchini 

Лисичанський медичний фаховий коледж продовжує працювати на 

Дніпропетровщині 

Під час активних бойових дій у Луганській області, Лисичанський 

медичний навчальний заклад тимчасово перемістився до міста Підгородне 

у передмісті Дніпра. 

Незважаючи на усі складнощі евакуації медколедж починає вступну 

кампанію 2022 року. Для усіх бажаючих, зараз впроваджено систему онлайн-

співбесіди, а процедура не передбачає складання ЗНО або національного 
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мультипредметного тесту. Як і минулоріч до Лисичанського медичного 

фахового коледжу можуть вступити для отримання спеціальності фельдшера, 

медичної сестри або медичного брата 

Крім того, медколедж успішно завершив навчальний рік. У 

дистанційному форматі був проведений практично-орієнтований екзамен 

після якого випускники отримали дипломи. 

 

*** 

09.08.2022 

Львівська обласна рада 

https://lvivoblrada.gov.ua/articles/lvivska-oblasna-rada-ta-blagodiinii-

fond-dzherelo-vidrodzhennya-spivpracyuvatimut-u-sferi-socialnogo-zahistu-1 

Львівська обласна рада та Благодійний фонд «Джерело 

відродження» співпрацюватимуть у сфері соціального захисту 

Голова Львівської обласної ради Ірина Гримак та заступник 

директора Благодійного фонду «Джерело відродження»  Людмила 

Нечипоренко …9 серпня, підписали меморандум про співпрацю та 

взаємодію. 

Меморандум передбачає реалізацію низки програм та проєктів у сфері 

соціального захисту населення, зокрема, осіб, які потерпіли від російської 

агресії. 

«Львівщина стала тимчасовим прихистком для українців, які тікають 

від війни, тому навантаження на сферу охорони здоров’я, освіти, соціального 

захисту зросло.  

Тому співпраця з міжнародними партнерами, різними благодійними 

фондами, які готові допомагати людям є важливою, а ми, як влада на місцях, 

маємо їм у цьому сприяти і допомагати.   

Ми дуже розраховуємо на співпрацю з фондом «Джерело 

відродження», плануємо обговорити можливість відновлення роботи нашого 

реабілітаційного центру у Великому Любіні, в тому числі й за рахунок 

донорських коштів», - зазначила Ірина Гримак. 

Зі свого боку заступник директора БФ «Джерело відродження»  

Людмила Нечипоренко закцентувала на важливій гуманітарній місії фонду, 

який працює спільно з закордонними партнерами над залученням фінансового 

ресурсу для забезпечення медичних установ, облаштування житла для ВПО, а 

також здійснює соціальний супровід.  

«В сьогоднішній ситуації, коли ми уже не можемо селити людей по 

школах, ми розглядаємо можливість використати приміщення гуртожитків 

для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб. Для цього ми 

плануємо провести оцінку стану таких приміщень, вишукати кошти для 

проведення ремонтних робіт та їх облаштування.  

Фонд є партнером багатьох міжнародних організацій, ми працюємо 

відкрито і прозоро, тому ми залучатимемо кошти і спільно з місцевою владою, 



43 
 

громадами допомагатимемо українцям, які евакуюються з небезпечних 

регіонів», - наголосила Людмила Нечипоренко. 

 

*** 

09.08.2022 

Одеська обласна державна адміністрація 

https://oda.od.gov.ua/odeska-oblast-odniyeyu-z-pershyh-stvoryla-portal-

dopomogy-vnutrishno-peremishhenym-osobam/ 

ОДЕСЬКА ОБЛАСТЬ ОДНІЄЮ З ПЕРШИХ СТВОРИЛА ПОРТАЛ 

ДОПОМОГИ ВНУТРІШНЬО ПЕРЕМІЩЕНИМ ОСОБАМ 

Одеська область однією з перших запровадила ініціативу комплексного 

збору та зручного пошуку інформації створивши Портал допомоги 

внутрішньо переміщеним особам (ВПО) https://ukrainian.city/oblast/odeska . 
Про це повідомив заступник Начальника Одеської ОВА Костянтин Гой. 

«До інформування громадян про наявні можливості зазначеного порталу 

долучилися найбільші оператори мобільного (рухомого) зв’язку такі, як 

Водафон, Київстар, Лайфселл запровадивши ефективний механізм надіслання 

смс-повідомлення з відповідною інформацією на мобільні термінали 

абонентів при їх переміщенні через адміністративний кордон Одеської 

області. Зокрема, завдяки керівництву та колективу регіональних відділень 

операторів мобільного зв’язку у надскладний для країни час  територія 

Одеської області у повному обсязі забезпечена доступним і сталим мобільним 

зв’язком та інтернетом» – відзначив Костянтин Гой. 

 

*** 

09.08.2022 

Полтавська обласна військова адміністрація 

https://www.adm-pl.gov.ua/news/dmitro-lunin-poltavshchina-vazhliva-

oblast-u-sistemi-oboroni-ukrayini 

ДМИТРО ЛУНІН: «ПОЛТАВЩИНА – ВАЖЛИВА ОБЛАСТЬ У 

СИСТЕМІ ОБОРОНИ УКРАЇНИ» 

Полтавська область є надзвичайно важливим регіоном у системі 

оборони України. Від початку повномасштабної війни вона стала 

прифронтовим гуманітарним хабом, сфокусувавши колосальні зусилля на 

допомогу переселенцям і сусіднім областям – Харківській та Сумській. Про 

це начальник Полтавської ОВА Дмитро Лунін зауважив під час зборів 

Асоціації «Полтавська обласна асоціація органів місцевого 

самоврядування». 
«Полтавщина – важлива область у системі оборони України. Ми стали 

прифронтовим гуманітарним хабом, допомагали сусіднім областям. 

Упевнений, що з перших місяців ми належно впоралися з поставленими нам 

завданнями», – зауважив Дмитро Лунін. 
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Загалом сусіднім Харківській та Сумській областям було надано понад 

4,2 тис. тонн гуманітарної допомоги. Також її передавали й продовжують 

надавати ВПО, які  проживають на Полтавщині. 

Ефективним прикладом взаємодії області та громад стала й гуманітарна 

допомога для переселенців від ОВА. 250 тис. продуктових наборів 

сформували в сортувальному центрі: 100 тис. передали до Сумської області, 

ще 150 тис. – роздали переселенцям на Полтавщині… 

«Полтавщина є першою областю, яка подала до Офісу Президента 

презентацію плану відновлення регіону. Ідеться  не тільки про зруйновані 

об’єкти, а й модернізацію наявних у громадах. Також Полтавщина серед 

перших оголосила про наміри будувати житло для переселенців», – сказав 

Дмитро Лунін… 

 

*** 

09.08.2022 

Полтавська обласна військова адміністрація 

https://www.adm-pl.gov.ua/news/iz-pochatku-viyni-ponad-95-tis-

pereselenciv-otrimali-medichnu-dopomogu-na-poltavshchini 

ІЗ ПОЧАТКУ ВІЙНИ ПОНАД 95 ТИС. ПЕРЕСЕЛЕНЦІВ 

ОТРИМАЛИ МЕДИЧНУ ДОПОМОГУ НА ПОЛТАВЩИНІ 

Полтавські медичні заклади дбають про здоров’я переселенців. За 

потреби внутрішньо переміщені особи можуть отримати увесь спектр 

якісних медичних послуг. Про це повідомив начальник Полтавської обласної 

військової адміністрації Дмитро Лунін. 

За його словами, із початку повномасштабної війни 95 600 

переселенцям надали найрізноманітнішу медичну допомогу – від планової 

госпіталізації до екстреної допомоги.  

«Двері всіх наших лікувальних закладів відкриті для  гостей із 

Харківщини, Сумщини, Донеччини та інших регіонів. Увесь спектр якісних 

медичних послуг можуть отримати переселенці на Полтавщині, адже вони 

нам, як рідні. Наш регіон – надійна опора для воюючих областей, а ми всі 

разом – одна родина. Слава Україні!», – зауважив Дмитро Лунін.    

Оперативно, достовірно та з перших вуст про ситуацію на Полтавщині 

читайте з офіційних джерел на зручних для вас майданчиках: 

телеграм-канал – t.me/DMYTROLUNIN 

сторінка в інстаграмі – instagram.com/dmytro.lunin 

сторінка у фейсбуці – facebook.com/lunin.official. 

 

*** 

09.08.2022 

Полтавська обласна військова адміністрація 
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https://www.adm-pl.gov.ua/news/na-poltavshchini-pereviryayut-umovi-

prozhivannya-pereselenciv-ta-punkti-vidachi-gumdopomogi 

НА ПОЛТАВЩИНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬ УМОВИ ПРОЖИВАННЯ 

ПЕРЕСЕЛЕНЦІВ ТА ПУНКТИ ВИДАЧІ ГУМДОПОМОГИ 

Аби не допустити на території Кременчуцького району виникнення і 

поширення харчових отруєнь, спеціалісти Кременчуцького районного 

управління Головного управління Держпродспоживслужби в Полтавській 

області з 28.07.22 р. по 08.08.2022р. спільно з органами місцевого 

самоврядування моніторять пункти тимчасового розміщення та 

харчування вимушено переміщених осіб, а також пункти збору 

гуманітарної допомоги. 

Особливо звертають увагу на місця тимчасового перебування 

вимушених переселенців. 

На сьогоднішній день фахівці служби перевірили 8 пунктів видачі 

гуманітарної допомоги та 12 місць тимчасового перебування осіб, що 

покинули місця постійного проживання, у зв’язку з військовою агресією 

Російської Федерації. 

На об’єктах роз’яснили правила отримання, зберігання, приготування та 

транспортування харчових продуктів, згідно з вимогами законодавства. 

Керівникам і організаторам надані чіткі рекомендації забезпечення санітарно-

гігієнічного режиму на харчоблоках, для уникнення спалахів харчових 

отруєнь та групових захворювань. 

Головне управління Держпродспоживслужби 

в Полтавській області 

 

*** 

09.08.2022 

Рівненська обласна державна адміністрація 

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

luhanskoho-onkodyspanseru-likuiut-patsiientiv-oblasti 

На Рівненщині фахівці релокованого Луганського онкодиспансеру 

лікують пацієнтів області 

Луганський обласний клінічний онкологічний диспансер переїхав на 

Рівненщину більше місяця тому. 

На сьогодні він функціонує частково на базі Сарненської центральної 

районної лікарні. Фахівці диспансеру вже провели десятки оперативних 

втручань та продовжують проводити пацієнтам хіміотерапевтичне лікування. 

«Великий позитив у тому, що лікарі Луганського онкодиспансеру 

займаються нашими пацієнтами. Тепер жителі Сарн можуть не їхати до 

Рівного, щоб отримати консультацію чи лікування. Адже лікарям-

переселенцям вдалось евакуювати вкрай дорогі препарати для 

хіміотерапії, які тепер використовують як для лікування пацієнтів 

Сарненщини, так і для внутрішньо переміщених осіб. Наш колектив прийняв 
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їх у себе, тож тепер співпрацюємо один з одним. Луганський онкодиспансер 

ми розмістили на 2 поверсі хірургічного корпусу, їм віддали ціле крило нашої 

лікарні. Стараємося допомагати у різних питаннях», - розповів генеральний 

директор КМТ «Сарненська ЦЛР» Сарненської міської ради Олександр 

Нестеренко. 

За його словами, майже 20 лікарів переїхали до Сарн з Луганська. 

Більшість із них забрали сім’ї і тепер проживають у нас в області та рятують 

життя мешканців Рівненщини. 

«Рівненщина як тилова область приймає не лише підприємства, які 

змушені переїжджати з зони бойових дій, а й освітні та медичні заклади, 

- прокоментував начальник Рівненської ОВА Віталій Коваль. - Ми працюємо 

над тим, щоб релокація була максимально безпроблемною і взаємнокорисною. 

Прикладом такої співпраці є те, що лікарі з Луганської області тепер 

допомагають і пацієнтам із Рівненщини, і переселенцям». 

 

*** 

09.08.2022 

Хмельницька обласна військова адміністрація 

https://www.adm-km.gov.ua/?p=114391 

Ринок праці Хмельниччини 

…Станом на 1 серпня 2022 року кількість зареєстрованих безробітних 

становила 10,2  тис. осіб, в тому числі 1 тис. внутрішньо переміщених осіб… 

 

*** 

09.08.2022  

Запорізький обласний центр зайнятості 

https://zap.dcz.gov.ua/node/7621 

На Запоріжжі 5,8 тис. осіб знайшли роботу за 7 місяців 2022 року 

…За сприяння служби зайнятості протягом січня-липня 2022 року   5,8 

тис. осіб знайшли роботу, в тому числі 5,1 тис. безробітних, з них           244 

безробітних з числа внутрішньо переміщених осіб та 95 безробітних з 

учасників АТО/ООС… 

 

*** 

09.08.2022 

Львівська міська рада 

https://city-adm.lviv.ua/news/society/social-sphere/292605-u-tsentri-

nezlamni-matusi-oselylas-nova-meshkanka-novonarodzhena-divchynka-darynka 

 

У Центрі «Незламні матусі» оселилась нова мешканка: 

новонароджена дівчинка Даринка 
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Пресслужба ЛМР 

У Центрі матері і дитини «Незламні матусі», який у Львові збудували 

для вагітних переселенок, що втекли від війни до нашого міста, – радісна 

подія. Сьогодні туди разом зі своєю новонародженою донечкою з пологового 

будинку повернулась матуся Ольга…. 

…Центр матері і дитини «Незламні матусі» – це два будинки для 

вагітних жінок-переселенок, які звели в районі Тракту Глинянського. 

Формат житла тут зовсім інший, аніж у модульних містечках для 

переселенців у Львові. Для жінок при надії будинки звели із дерев’яних 

конструкцій, які збирали на місці. За основу взяли досвід аналогічної будови 

у США. З кожною матусею підписують індивідуальний договір, де визначено 

термін їхнього проживання в цих будиночках. Збудували будиночки за 3 

місяці.  

Загальна площа двох двоповерхових будинків – 1300 м2. В кожному з 

них облаштували всі найнеобхідніші умови для комфортного тимчасового 

розселення вагітних жінок, які мають статус внутрішньо переміщених осіб: 

спальні кімнати, пральні, душові, вбиральні, кімнати відпочинку, дитячі зони, 

кухні, їдальні, котельні. А поряд із житлом облаштували благоустрій: хідники, 

оглядовий і дитячий майданчики та навіть озеро. У будиночках можуть жити 

вагітні або породіллі з дітьми, загалом - понад 100 осіб… 

 

*** 

09.08.2022 

Львівська міська рада 

https://city-adm.lviv.ua/news/society/social-sphere/292599-art-terapiia-

ihry-ta-inkliuzyvnyi-teatr-dity-pereselentsi-provedut-piat-dniv-u-tabori 

Арт-терапія, ігри та інклюзивний театр: діти-переселенці 

проведуть п’ять днів у таборі 

 Пресслужба ЛМР 

Впродовж п’яти днів діти, які прибули до Львова з інших областей 

України, візьмуть участь у таборі з різноманітною програмою. Зустрічі 

відбуватимуться з 15 до 19 серпня на території наметового містечка, куди діти 

приходитимуть на кілька годин щодня. 

Під час зустрічей для юних учасників будуть проводити ігри, арт-

терапевтичні заняття, інтерактивний інклюзивний спектакль, де діти зможуть 

взяти участь, майстер-клас з розмальовки пряників, спілкування з 

психологами та волонтерами тощо. 

Табір організував центр соціальної підтримки дітей та сімей «Рідні». 

Загалом до табору доєднаються 15 дітей. 

«Дорослі важче довіряють людям, а діти більш відкриті до інших, легше 

йдуть на контакт. Сподіваюсь, що батьки-переселенці також більше 

відкриються та потягнуться до спілкування, коли побачать, як їхні діти 
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повертаються додому радісними та веселими. Це моя мрія», - розповіла 

психологиня центру «Рідні» пані Вікторія. 

Подібні заходи планують проводити й надалі у форматі зустрічей як з 

дітьми, так і з їхніми батьками. На таких заходах надаватимуть послуги 

психолога, учасники зможуть проводити час із сім’ями, спілкуватися, 

обговорювати свої турботи та зацікавлення 

 

*** 

10.08.2022 

Вінницька обласна військова адміністрація 

http://www.vin.gov.ua/news/ostanni-novyny/49098-vnutrishno-

peremishcheni-osoby-mozhut-otrymuvaty-sotsialni-posluhy-ta-vyplaty-na-

pidstavi-dovidky-vid-dms-ukrainy-abo-ye-dokumenta 

Внутрішньо переміщені особи можуть отримувати соціальні 

послуги та виплати на підставі довідки від ДМС України або Є-Документа 

Внутрішньо переміщені особи можуть отримувати соціальні послуги 

та виплати на підставі довідки від ДМС України або Є-Документа. 

Таку можливість ВПО мають з 7 серпня. Її передбачено постановою 

Кабінету Міністрів України від 01 липня 2022 р. № 755, ініційованою 

Мінреінтеграції спільно з Мінсоцполітики та Державною міграційною 

службою України. 

Зміни суттєво спрощують отримання послуг людям, які перемістилися 

із районів бойових дій та втратили документи. Відтепер вони можуть ставати 

на облік, реєструватись та отримувати допомогу від держави як внутрішньо 

переміщені особи навіть без наявності паспорта. Натомість ВПО достатньо 

надати довідку від ДМС України або тимчасовий документ, який посвідчує 

особу під час воєнного стану – Є-Документ, доступний у застосунку «Дія». 

Довідку про те, що особа звернулась за оформленням паспорта (ID-

картки або паспорта-книжечки) можна отримати у підрозділах ДМС України, 

у центрах надання адміністративних послуг (ЦНАП) або в центрах 

обслуговування громадян «Паспортний сервіс», якщо особу ідентифіковано за 

відомостями Єдиного державного демографічного реєстру або відомчої 

інформаційної системи ДМС. 

Крім того, громадяни можуть отримати довідку про те, що особа 

звернулася за оформленням паспорта-книжечки або вклеювання до нього 

фотокартки при досягненні 25-, 45-річного віку, але такий документ 

оформляється лише в територіальному підрозділі ДМС України. 

 

*** 

10.08.2022 

ВОЛИНСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 
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https://voladm.gov.ua/new/minuloyi-dobi-volin-priynyala-ponad-30-

vnutrishnih-pereselenciv/ 

Минулої доби Волинь прийняла понад 30 внутрішніх переселенців 

… 9 серпня 2022 року, в області розселили 32 внутрішньо-переміщені 

особи. Загалом Волинь прийняла 71 тис. 247 вимушено-евакуйованих людей. 

Статус ВПО мають 59 тис. 697 осіб. Це становить 41 тис. 956 сімей, у 

яких 18 тис. 404 – діти. 

Наразі в області можливо додатково розмістити ще понад три тисячі 

внутрішніх переселенців. 

Нагадаємо, що при департаменті соціального захисту населення 

ОВА працює цілодобова «гаряча лінія»  для поселення переміщених осіб 

(тел.066 65 709 15). 

 

*** 

10.08.2022 

ВОЛИНСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 
https://voladm.gov.ua/new/nachalnik-volinskoyi-ova-yuriy-pogulyayko-vzyav-uchast-u-

naradi-pid-golovuvannyam-zastupnika-kerivnika-ofisu-prezidenta-ukrayini/ 

Начальник Волинської ОВА Юрій Погуляйко взяв участь у нараді під 

головуванням заступника Керівника Офісу Президента України 

В режимі відеоселектору начальник обласної військової адміністрації 

Юрій Погуляйко…10 серпня 2022 року, взяв участь у селекторній нараді під 

головуванням заступника керівника Офісу Президента України Кирила 

Тимошенка. 

На порядку денному питання підготовки навчальних закладів до роботи 

в умовах воєнного стану, підготовка безпечних укриттів та влаштування дітей 

з числа внутрішньо переміщених для офлайн освіти. 

Також обговорили можливості розселення та забезпечення внутрішньо 

переміщених осіб із зони активних бойових дій та інші важливі питання. 

 

*** 

10.08.2022 

Донецька обласна державна адміністрація 
https://dn.gov.ua/news/bilshe-3500-lyudej-vzhe-viyihali-z-donechchini-za-chas-

obovyazkovoyi-evakuaciyi-yak-potrapiti-do-bezpechnogo-regionu-ta-vryatuvati-svoyu-rodinu 

Більше 3500 людей виїхали з області за час обов'язкової евакуації: як 

потрапити до безпечного регіону та врятувати свою родину 
Триває обов'язкова евакуація цивільних з Донеччини, яка розпочалася з 

2 серпня. Як повідомив 9 серпня в ефірі національного телемарафону 

начальник обласної військової адміністрації Павло Кириленко, за цей час 

вже більше трьох з половиною тисяч мешканців виїхали з області.  
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Безкоштовна евакуація у Кіровоградську область здійснюється 

спеціальним поїздом з Покровська до Олександрії та  Кропивницького.    

Нагадаємо, щоб безкоштовно виїхати до безпечного регіону та 

врятувати свою родину від постійних обстрілів і холодів узимку, необхідно: 

— залишити заявку за телефоном 0988903318; 

— дістатися до місця збору, звідки буде безкоштовний підвіз до 

евакуаційного потягу у Покровську; 

— сісти на безкоштовний потяг до Кропивницького, отримати 

одноразову грошову допомогу на станції Кропивницький або Олександрія; 

— оселитися у Кіровоградській області - це безкоштовно. 

Влада надає такі соціальні гарантії: 

• безкоштовне житло; 

• безкоштовне харчування; 

• гуманітарна допомога; 

• психологічна допомога; 

• медична допомога тощо; 

• соціальний супровід під час оформлення допомоги від міжнародних 

організацій через платформу "єДопомога". 

На Кіровоградщині працює Call Center Донецької ОВА, де переселенці 

з Донеччини можуть отримати допомогу в соціальній, культурній та 

психологічній сферах. 

Евакуація — це складно, але необхідно!  

Евакуація рятує життя! 



51 
 

 
 

 



52 
 

*** 

10.08.2022 

Донецька обласна державна адміністрація 

https://dn.gov.ua/news/fahivci-kramatorskogo-centru-zajnyatosti-proveli-

onlajn-yarmarok-vakansij 

Фахівці Краматорського центру зайнятості провели онлайн-

ярмарок вакансій 

Фахівці Краматорського міського центру зайнятості провели 

онлайн-мініярмарок вакансій для понад 40 пошукачів роботи. На захід були 

запрошені представники ТОВ "КОРУМ Дружківський машинобудівний 

завод". Підприємство спеціалізується на виробництві техніки для 

гірничодобувної промисловості та підземної розробки. Задля збереження 

своїх потужностей завод був вимушено релокований до Дніпра. 

Головний спеціаліст з підбору, адаптації та кадрового 

адміністрування департаменту з управління персоналом Ольга Рупчева 
розповіла присутнім про діяльність підприємства та його потужності. Вона 

зазначила, що на даний момент на заводі відкрито понад 20 вакантних місць, 

а для внутрішньо переміщених осіб буде надаватися або частково 

компенсуватись житло. У ході зустрічі шукачі роботи цікавились розміром 

заробітної плати, графіком роботи та місцем розташування підприємства. 

Представниця компанії надала розгорнуту відповідь на всі запитання та 

індивідуально поспілкувалася з найбільш відповідними кандидатами. 

За матеріалами Донецької обласної служби зайнятості 

 

*** 

10.08.2022 

Житомирська обласна державна адміністрація 

https://oda.zht.gov.ua/news/vidteper-vpo-mozhut-otrymuvaty-vyplaty-navit-

u-razi-vtraty-pasporta/ 

Відтепер ВПО можуть отримувати виплати навіть у разі втрати 

паспорта 

На цьому наголошує Міністерство з питань реінтеграції тимчасово 

окупованих територій України. 

Так, з 07 серпня внутрішньо переміщені особи, які втратили паспорт, 

отримали можливість ставати на облік та оформлювати виплати на 

проживання. Підставою виступає довідка з ДМС про подання документів для 

оформлення паспорта громадянина України. Відповідна постанова була 

розроблена Мінреінтеграції спільно із Мінсоцполітики та ДМС та ухвалена 

Урядом 01 липня. 

Видаватимуть довідку центри надання адмінпослуг, територіальні 

органи або терпідрозділи ДМС, державні підприємства, що належать до сфери 

управління ДМС. 
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Для оформлення виплат також можна використовувати документи з 

додатку Дія, зокрема єДокумент. 

 

*** 

10.08.2022 

Житомирська обласна державна адміністрація 

https://oda.zht.gov.ua/news/zhyteli-zhytomyrshhyny-zareyestruvaly-1732-

oseli-u-sotsialnij-programi-pryhystok/ 

У Житомирській області зареєстровано 1732 оселі у соціальній 

програмі «Прихисток» 

За інформацією Департаменту соціального захисту населення 

Житомирської ОВА, на Житомирщині за допомогою на проживання 

звернулося 88,8 тисяч внутрішньо переміщених осіб. Якщо аналізувати 

щотижневі показники, то динаміка постійно змінюється: деякі переселенці 

прибувають в область, а інші повертаються в свої домівки. 

Більшість внутрішньо переміщених осіб потребують підтримки, і ними 

опікуються як міжнародні фонди, так і державні програми. Завдяки 

«Прихистку» тисячі українців знайшли безкоштовне житло, а власники 

отримали грошову компенсацію від держави. 

Цей процес вже налагоджений і люди поступово отримують виплати. 

Разом із тим, запущено механізм відшкодування витрат за комунальні послуги 

тим домогосподарствам, які прийняли переміщених осіб безкоштовно. 

05 серпня поточного року Кабінет Міністрів України ухвалив 

розпорядження про виділення коштів із резервного фонду державного 

бюджету на компенсацію витрат за червень 2022 р. за тимчасове розміщення 

внутрішньо переміщених осіб, які перемістилися у період воєнного стану... 

Підтримуємо один одного. Разом – переможемо! 

 

*** 

10.08.2022 

Запорізька обласна державна адміністрація 

https://www.zoda.gov.ua/news/62323/robota-z-evakuatsiji-nalagodzhena-

ta-sistemna-zaporizhzhya-prodovzhuje-priymati-vimushenih-pereselentsiv.html 

РОБОТА З ЕВАКУАЦІЇ НАЛАГОДЖЕНА ТА СИСТЕМНА: 

ЗАПОРІЖЖЯ ПРОДОВЖУЄ ПРИЙМАТИ ВИМУШЕНИХ 

ПЕРЕСЕЛЕНЦІВ 

В рамках марафону телеканалу “Еспресо” очільник Запорізької ОВА 

Олександр Старух розповів про ситуацію в області. Так, у низці громад 

Запорізької області, зокрема, на території Мелітополя і Токмаку, були знищені 

склади ворога. 

Говорячи про евакуацію, Олександр Старух зазначив, що в обласний 

центр виїжджають люди із Запорізької та сусідніх областей. У колонах 
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окупанти не припиняють тероризувати цивільних, грабують їх, принижують, 

змушують чекати.  

У Запоріжжі для допомоги переселенцям створили низку хабів: пункти 

прийому на в’їзді в місто, Мелітопольський, Василівський, Бердянський, 

Пологівський, а також Маріупольський хаби. Незабаром розпочне свою 

роботу і пункт для вимушених переселенців із Херсонської області. Тут 

люди зможуть отримати всю потрібну невідкладну допомогу та бути разом зі 

своєю громадою. 

Спочатку, коли були Маріупольські колони з березня місяця, фактично 

понад 120 тисяч людей проїхало через Бердянськ, Токмак, Василівку і на 

Запоріжжя, а потім далі вглиб країни. До 8 тисяч людей проходило за добу. 

Вже тоді ми збудували пункти прийому на в’їзді в місто, які постійно 

вдосконалювались, - зазначив очільник ЗОВА… 

 Більш детально у відео: 

Департамент культури та інформаційної політики 

 

*** 

10.08.2022 

Івано-Франківська обласна державна адміністрація 

https://www.if.gov.ua/news/svitlana-onyshchuk-bilshe-3-milioniv-hryven-

vyplacheno-robotodavtsiam-prykarpattia-za-pratsevlashtuvannia-vnutrishno-

peremishchenykh-liudei 

Світлана Онищук: Більше 3 мільйонів гривень виплачено 

роботодавцям Прикарпаття за працевлаштування внутрішньо 

переміщених людей 

Управління інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю 

ОДА 

Вобласті здійснюються заходи з виплати компенсацій роботодавцям за 

працевлаштування переселенців. 

Як зазначила  голова обласної державної адміністрації – начальник 

обласної військової адміністрації Світлана Онищук,  212 роботодавцям 

Прикарпаття виплачено  більше 3 мільйонів гривень за працевлаштування 352 

внутрішньо переміщених людей. 

Найбільша кількість роботодавців, які звернулися за компенсацією, 

працюють в оптовій і роздрібній торгівлі, галузі переробної промисловості та 

сфері  послуг з організації харчування. 

«З минулого тижня до складу наших виїзних мобільних бригад, які 

працюють у громадах, включено фахівця із обласного центру зайнятості, – 

каже очільниця області. – Сподіваюся, це допоможе новоприбулим 

жителям Прикарпаття  якнайшвидше знайти роботу». 
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*** 

10.08.2022 

ЛУГАНСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

ОБЛАСНА ВІЙСЬКОВО-ЦИВІЛЬНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

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

dkritoyi_diskusiyi_molodi_y_vladi_pro_problemi 

Запитай міністерство: доєднайся до відкритої дискусії молоді й 

влади про проблеми переселенців 

Організаторами онлайн заходу, який відбудеться 11 серпня об 11:00, 

збираються нагальні питання, що цікавлять молодь з-поміж ВПО, для 

представників міністерств. 

Питання розділені на три сфери: 

- регулювання правового статусу ВПО в Україні; 

- освіта: вступ до ЗВО, стипендіальні програми тощо; 

- соціальна підтримка від держави, житло та програми для молоді. 

Відповідати будуть представники: 

1. Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих 

територій України. 

2. Міністерства молоді та спорту України. 

3. Міністерства цифрової трансформації України. 

4. Міністерства освіти і науки України. 

На засіданні «круглого столу» виступатимуть: 

- Павло Козирєв, Уповноважений з питань внутрішньо переміщених 

осіб, заступник Міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих 

територій; 

- Марина Потапенко, заступниця Міністра молоді та спорту 

України; 

- Олеся Цибулько, начальниця Управління системного розвитку 

надання адміністративних послуг Міністерства цифрової трансформації 

України; 

- Олег Шаров, Генеральний директор Директорату фахової 

передвищої, вищої освіти Міністерства освіти і науки України. 

Також учасники зможуть поставити свої запитання. Для цього треба 

заповнити реєстраційну анкету: https://forms.gle/UmshACUxozYnLwTT6 

Посилання на онлайн-захід в ZOOM: 

https://us06web.zoom.us/j/84539308195. 
Повна програма заходу: https://cutt.ly/CZNGQMi. 

Організатор події: благодійна організація «Благодійний фонд 

«Стабілізейшен Суппорт Сервісез» в межах програми «СИЛА — Єднання 

через спільні дії молоді». 
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*** 

10.08.2022 

ЛУГАНСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

ОБЛАСНА ВІЙСЬКОВО-ЦИВІЛЬНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

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

uie_gumanitarniy_shtab_u_dnipri_trivaie_zbir 

Для переселенців із Лисичанська працює гуманітарний штаб у 

Дніпрі, триває збір інформації щодо житлових потреб мешканців громади 

У Дніпрі продовжує роботу Центр надання допомоги мешканцям 

Лисичанської міської територіальної громади. 

Прийом громадян проводиться за наступним графіком: 

- із понеділка по четвер з 9:00 до 17:00; 

- п'ятниця з 9:00 до 15:00; 

- субота, неділя – вихідні. 

Контакти Центру: +38 095-655-86-06, +38 095-655-86-08. 

Адреса: місто Дніпро, проспект Дмитра Яворницького, 81 (правий 

берег). 

Також триває анкетування мешканців громади задля з'ясування даних 

про місце їх перебування. 

У подальшому ці дані будуть використані для створення регіональних 

центрів Лисичанської міської військової адміністрації з надання 

безоплатної допомоги внутрішньо переміщеним особам: 

https://forms.gle/Fcqmvvzed6ch9pLAA 

Продовжується формування реєстру щодо потреб у поліпшенні 

житлових умов переселенцям громади: 

https://forms.gle/6unBDQSswwFBtoKi7 
Форма заповнюється українською мовою особою старше 18 років, яка є 

власником житла. 

 

*** 

10.08.2022 

ЛУГАНСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

ОБЛАСНА ВІЙСЬКОВО-ЦИВІЛЬНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

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

selenciv_iz_luganshchini_na_cherkashchini 

Відкрито гуманітарний штаб для переселенців із Луганщини на 

Черкащині 

Відучора запрацював гуманітарний штаб Гірської міської військово-

цивільної адміністрації у черкаському місті Корсунь-Шевченківський. 

Тож, усі ВПО, зареєстровані у Черкаській області, можуть отримувати 

консультації, а надалі й гуманітарну допомогу у нововідкритому штабі. 

Розташований він за адресою: м. Корсунь-Шевченківський,                вул. 

Академіка Захаренка, 2. 
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Телефон «гарячої лінії»: +38 099 952 86 91. 

Нагадаємо, що формування реєстру переселенців Гірської міської 

територіальної громади триває за посиланням: 

https://forms.gle/7seEU1dqmgbBVMgK8 
У кого немає доступу до Інтернету, може зареєструватися за телефонами 

+38 063 350 62 54 та +38 096 053 98 04 (з 9:00 до 15:00 щодня, крім вихідних 

та святкових днів). 

 

*** 

10.08.2022 

Львівська обласна рада 

https://lvivoblrada.gov.ua/articles/u-lvovi-obgovorili-mozhlivosti-

budivnictva-derevyanogo-zhitla-dlya-pereselenciv 

У Львові обговорили можливості будівництва дерев'яного житла для 

переселенців 

Круглий стіл на тему: «Дерев'яне будинкобудування та забезпечення 

житлом ВПО» відбувся …10 серпня, у Національному лісотехнічному 

університеті. 

Участь у заході взяли Міністр Кабінету Міністрів України Олег 

Нємчінов, голова Львівської обласної ради Ірина Гримак, перший заступник 

голови Львівської обласної ради Юрій Холод, керівник комунального 

підприємства Львівської обласної ради «Галсільліс» Іван Підгородецький, 

керівники обласної військової адміністрації, науковці з Національного 

лісотехнічного університету, підприємці Львівської області, які будують 

дерев'яні будинки для внутрішньо переселених осіб. 

На думку голови Львівської обласної ради Ірини Гримак, будівництво 

дерев'яних будинків є одним із варіантів розв'язання проблеми поселення 

внутрішньо переміщених осіб. 
«Завтрашній день вимагає, щоби люди, які постраждали від війни, 

отримували якісне житло на довготривалий період. Львівщина має 

відновлювальні ресурси, фахівців та підприємства, які вже будують дерев'яні 

будинки для переселенців», - наголосила голова Львівської обласної ради 

Ірина Гримак. 

Під час круглого столу, зокрема підприємці наголосили на перевагах 

дерев'яного будівництва, а це швидкість і простота зведення, 

енергоефективність, комфорт і екологічність. 

«Ми розпочали роботу з державними проєктами. Зараз будуємо будинок 

у Дрогобичі для тимчасово переміщених осіб. Це житловий двоповерховий 

будинок з дерева на 12 квартир. Також нами збудовані дитячі садочки і школи 

від 5 000 квадратних метрів, – розповіла представниця компанії забудовника 

Оксана Льорнет. - Головна перевага таких будинків – це енергозбереження. 

У середньому будинок площею 100-150 кв. м витрачає за рік приблизно 25-30 

кВт електроенергії. Це до тисячі гривень витрат на місяць. Друге – це 
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швидкість будівництва. Всього за 3 місяці можна зайти і жити в будинку. Такі 

будинки будують на будь-яких ґрунтах та в важкодоступних місцях». 

 

*** 

10.08.2022 

Львівська обласна військова адміністрація 

https://loda.gov.ua/news/36940 

На Золочівщині завершують ремонті роботи з облаштування 

житла для переселенців 

Пресслужба ОДА 

Станом на зараз на Золочівщині знайшли прихисток понад 12 тис. осіб, 

що змушені були переселитись з регіонів активних бойових дій. 

Близько 350 людей проживають в закладах соціальної інфраструктури 

району, які тимчасово облаштовані під житло та не забезпечують комфортних 

умов для довготривалого проживання.  

Для вирішення цієї проблеми в районі за сприяння Львівської обласної 

військової адміністрації та відповідно до Програми реалізації 

пріоритетних інфраструктурних проєктів проводиться поточний ремонт 

приміщень будівлі гуртожитку Червоненського вищого професійного 

училища за кошти обласного бюджету в сумі 8,5 млн грн.  

На сьогодні повністю завершили ремонт 4-го поверху приміщення 

гуртожитку. Добігають кінця відновлювальні роботи на п’ятому поверсі. На 

завершальному етапі заміна покрівлі даху.   

Незабаром заклад зможе прийняти понад 100 ВПО. Це дасть змогу 

створити додаткові місця для прихистку переселенців та суттєво покращити 

умови проживання наших земляків, що постраждали внаслідок війни. 

 

*** 

10.08.2022 

Рівненська обласна державна адміністрація 

https://www.rv.gov.ua/news/na-rivnenshchyni-ponad-200-pereselentsiv-

shchotyzhnia-imunizuiutsia-vid-koronavirusu 

На Рівненщині понад 200 переселенців щотижня імунізуються від 

коронавірусу 

На Рівненщині щотижня вакцинуються від коронавірусу понад 200 

переселенців. Йдеться і про дорослих, і про дітей. 

«Внутрішньо переміщені українці можуть провакцинуватися та 

щепити дітей у державних медичних закладах населених пунктів, у яких вони 

перебувають, - пояснила начальниця управління медичної допомоги 

Департаменту цивільного захисту та охорони здоров'я ОДА Олена 

Гандзюк. - Для щеплення підписувати декларацію з місцевим лікарем не 

обов’язково. Але якщо ви плануєте залишатися в області на тривалий час, то 
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радимо зробити це. При цьому дуже важливо якнайшвидше надолужити усі 

пропущені щеплення, адже в умовах надзвичайної ситуації нещеплена вчасно 

дитина має ще більші ризики заразитися однією з цих хвороб та отримати 

серйозні наслідки для здоров’я». 

 

*** 

10.08.2022  

Закарпатський обласний центр зайнятості 

https://zak.dcz.gov.ua/node/7840 

129 роботодавців області отримають компенсацію витрат за 

працевлаштування ВПО 

Закарпатський обласний центр зайнятості продовжує розгляд заяв 

від роботодавців на отримання компенсації витрат на оплату праці за 

працевлаштування внутрішньо переміщених осіб внаслідок проведення 

бойових дій під час воєнного стану в Україні. 

З початку дії програми 129 роботодавців області отримали позитивне 

рішення Закарпатського центру зайнятості на працевлаштування           324 

внутрішньо переміщених осіб. 

Роботодавці, які подають заявки на компенсацію, працюють в галузях 

оптової та роздрібної торгівлі, переробної промисловості, охорони здоров’я та 

надання соціальної допомоги, тимчасового розміщення й організації 

харчування та ін. 

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

звернутися до будь-якого центру зайнятості. 

Додаткову інформацію можна отримати у відділі організації надання 

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

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

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

*** 

10.08.2022 

Луганський обласний центр зайнятості 

https://lug.dcz.gov.ua/node/6863 

Наші колеги укомплектували вакансії для переміщеного ЛДУВС ім. 

Е. Дідоренка 

Луганський державний університет внутрішніх справ імені Едуарда 

Дідоренка вдруге змушений міняти локацію через бойові дії. Цього разу 

навчальний заклад переїхав до м. Івано-Франківськ. 

Представник ЛДУВС ім. Е. Дідоренка звернувся до Івано-

Франківського міського центру зайнятості за допомогою в підборі 

працівників на посаду кухаря. Переглянувши базу даних шукачів роботи, 
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рекрутер Оксана Сондей підібрала двох кандидаток на працевлаштування - 

Любов Гавадзин та Галину Назарук, які найбільше відповідали основним 

вимогам роботодавця. Після успішної співбесіди жінки були працевлаштовані 

та одразу приступили до виконання своїх обов’язків… 

 

*** 

10.08.2022 

Обухівська районна державна адміністрація 

Київська область 

https://obuhivrda.gov.ua/news/1660128093/ 

Обухівська районна військова адміністрація продовжує опікуватися 

центром для евакуйованих 

За потребами найменших жителів централізованого містечка для 

евакуйованих, що на Обухівщині, гуманітарним штабом Обухівської РВА 

було зібрано допомогу у вигляді дитячого харчування та підгузків. 

Начальник Обухівської районної військової адміністрації Олександр 

ГОМОН особисто навідався до дітей центру для евакуйованих та передав 

пакунки. 

Тут проживають жителі з Луганщини: Сєвєродонецька, Попасної, 

Лисичанська. 

Нагадаємо, що на початку квітня спільно обласними адміністраціями 

Луганської та Київської областей за участі Обухівського району сюди 

централізовано евакуювали 200 осіб. 

Заселили в модульні будиночки з усіма зручностями та забезпечили всім 

необхідним: одягом, продуктами харчування, засобами гігієни. 

Також жителі містечка мають постійний доступ до речового складу 

гумштабу Обухівської РВА та отримують необхідне: одяг, взуття, ковдри, 

постільну білизну тощо. 

Днями голова Луганської обласної державної адміністрації Сергій 

Гайдай відвідав наш районний центр зі словами подяки за теплий прийом 

луганчан на Обухівщині. 

ПРЕССЛУЖБА ОБУХІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ ВІЙСЬКОВОЇ 

(ДЕРЖАВНОЇ) АДМІНІСТРАЦІЇ 

 

*** 

10.08.2022 

Черкаси 

Офіційний портал міської ради, 

міського голови, виконавчого комітету 

http://chmr.gov.ua/ua/newsread.php?view=21515&s=1&s1=17 

У Черкаській мерії готуються до зустрічі нової хвилі переселенців 
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Чисельність внутрішніх переселенців, які прибувають до Черкас, 

рятуючись із-під ворожих обстрілів, зростає. Міська влада продовжує 

допомагати постраждалим у війні цивільним українцям. …перший заступник 

міського голови Черкас Сергій Тищенко провів нараду для напрацювання 

найбільш конструктивних рішень для пошуку резервів зустрічі, реєстрації та 

розселення цих людей. 

 Участь у обговоренні взяли заступниці міського голови Марина 

Гаркава та Анастасія Чубіна, представники департаменту житлово-

комунального комплексу, департаменту освіти та гуманітарної 

політики, департаменту економіки та розвитку, Центру надання 

адміністративних послуг. 

 Як поінформував Сергій Тищенко, від початку повномасштабної війни 

тільки за офіційними даними в Черкасах прийняли 24 244 переселенці, серед 

яких – 6506 дітей та 1063 осіб з інвалідністю. 

 «Через війну, яку розв’язала російська федерація, жителі прифронтових 

міст змушені покидати рідні домівки та шукати прихисток у більш безпечних 

регіонах. Потік переселенців, які приїздять до Черкас, зростає, – 

прокоментував перший заступник міського голови Сергій Тищенко. – 

Прогнозовано, що початок холодів та опалювального сезону викличе нову 

хвилю внутрішньопереміщених осіб – переїжджатимуть, перш за все, жителі 

тих населених пунктів, які внаслідок обстрілів відрізані від комунікацій». 

 Учасники наради поінформували, що в перші тижні повномасштабного 

вторгнення фахівці управління цивільного захисту сформували базу для 

поселення людей у місті. Внутрішньо переміщених осіб розміщували в 

гуртожитках комунальних підприємств, закладів професійно-технічної освіти, 

деяких вищих навчальних закладах, санаторіях тощо. Нині місто стоїть перед 

викликом пошуку нових місць для розселення людей, які покинули рідні 

домівки через війну. 

 «Ми максимально використовуємо всі можливості, аби вишукати 

резерви для зустрічі людей, які змушені через бойові дії переселятися в інші 

області України, – відзначила заступниця міського голови Черкас Марина 

Гаркава. – Ведемо активні перемовини з донатами, звертаємося до партнерів, 

до підприємців, у кого, можливо, є гуртожитки чи великі зали на 

підприємствах, які можна переобладнати під житлові приміщення». 

 Як розповіла заступниця міського голови Черкас Анастасія Чубіна, 

від  початку повномасштабної війни саме освітнє середовище стало основним 

місцем прихистку для внутрішньо переміщених осіб. Саме освітні заклади 

взяли на себе значну частину завдань в умовах воєнного часу: розміщували 

переселенців, допомагали Збройним Силам України, паралельно 

забезпечували навчальний процес і роботу позашкілля, а тепер готуються до  

нового навчального року. 

 «Перед освітянами стоїть надзвичайно багато завдань, – відзначила 

заступниця міського голови Черкас Анастасія Чубіна. – І хоча на початок 

серпня кількість тимчасово переміщених осіб, які проживали у школах міста, 
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стала меншою, та все одно у навчальних закладах зосереджено найбільше 

переселенців, і альтернативи цьому поки що немає. Одна з черкаських шкіл і 

надалі слугуватиме місцем дислокації цих людей». 

 Фахівці Центру надання адміністративних послуг реєструють 

внутрішньо переміщених осіб для видачі одноразової допомоги та 

можливого надання місць проживання. 

 «Нині ЦНАП задіяв усі механізми для допомоги з прийому та реєстрації 

внутрішньо переміщених осіб, – відзначив директор департаменту 

«Центр надання адміністративних послуг» Олег Ткаченко. – Постійно 

працюють адміністратори. Максимально оптимізували процес консультацій, 

первинної допомоги та отримання місць поселення. Ми працюємо як фронт-

офіс. Домовлено з усіма суміжними службами, які максимально оперативно 

інформуватимуть нас про наявні місця для поселення переселенців». 

 Перший заступник міського голови Сергій Тищенко наголосив, що 

Черкаська міська рада тісно співпрацює з обласною військовою 

адміністрацією для оперативної координації всіх питань та викликів, 

пов’язаних із прийомом переселенців. 

 «Війна – це наш спільний біль та наша спільна біда, – резюмував Сергій 

Тищенко. – Аби перемогти ворога, всі українці мають гуртуватися та 

підтримувати один одного. Перед усіма структурними підрозділами, які 

залучені до прийому переселенців, ставимо завдання працювати максимально 

злагоджено та зібрано». 

 

*** 

11.08.2022  

Львівський обласний центр зайнятості 

https://lviv.dcz.gov.ua/node/9265 

Робота в тилу – ваша допомога фронту! 

Наголошуємо, що Львівська обласна служба зайнятості працює в 

штатному режимі та допоможе кожному, хто готовий трудитися в тилу, знайти 

роботу незалежно від наявності у вимушених переселенців трудової книжки, 

розірваних трудових відносин, місця реєстрації тощо. 

Відновлена реєстрація безробітних в дистанційному режимі через 

застосунок «Дія» (https://diia.gov.ua/services/dopomoga-po-bezrobittyu). 

Для оформлення документів вам знадобиться електронний цифровий 

підпис. 

Заяви про надання чи поновлення статусу безробітного, про 

призначення чи поновлення допомоги по безробіттю можна подати через чат-

бот ttps://chatbot.page/oZBkH- 

На порталі державних послуг "Дія" стала доступною заява на 

скасування статусу безробітного. Подати заяву можна тут: 

https://diia.gov.ua/services/skasuvannya-statusu-bezrobitnogo , 
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Відмовитися від послуг служби зайнятості можна також через чат-бот: 

https://chatbot.page/WIrtQ4. 

У разі виїзду з місця проживання або перебування безробітного за 

межами країни, можна відмовитися від послуг служби зайнятості. Для 

цього слід виповнити заяву ( бланк за посиланням http://surl.li/bnzcz) та 

надіслати  на пошту nbox@es.dcz.gov.ua. Унаслідок таких дій буде припинена 

реєстрація особи як безробітного. Після повернення можна повторно 

звернутися до служби зайнятості та отримувати послуги в сфері 

працевлаштування відповідно до норм чинного законодавства. 

Ознайомитися з актуальними вакансіями можна на новому каналі ДЦЗ: 

«Робота зараз: Державна служба зайнятості» за посиланням 

https://t.me/worknowdcz. 
Роботодавці можуть подати вакансію через чат-бот 

@DCZWorkNowBbot, де вона буде опублікована, після цього стартуватиме 

підбір кандидатів, у тому числі через форми рекрутингу. 

З питань працевлаштування слід звертатися до будь-якого базового 

центру зайнятості або філії Львівського ОЦЗ, які вам зручно відвідувати. 

Контакти за посиланням https://bit.ly/3BMC4Yx. 

Перелік документів для набуття статусу безробітного:⤵️ 

✅паспорт; 

✅ідентифікаційний код; 

✅документ про освіту; 

✅трудова книжка; 

✅військовий квиток. 

Більше інформації про обслуговування клієнтів під час війни за 

посиланням: https://dcz.gov.ua/storinka/obslugovuvannya-gromadyan-pid-chas-

voyennogo... 

Додаткову інформацією можна отримати, зателефонувавши на «гарячі 

лінії» Львівського ОЦЗ: 

(032)245 05 45 (понеділок-четвер з 9.00 до 18.00, у п’ятницю – з 9.00 до 

16.45). 

+380966825183 (щоденно з 9.00 до 19.00). 

Консультації з питань роботи обласної служби зайнятості, 

можливостей працевлаштування, реєстрації клієнтів та отримання статусу 

безробітного також можна отримати за допомогою: 

телеграм-каналу Львівської обласної служби зайнятості @DCZ_Lviv 

(https://t.me/DCZ_Lviv); 

месенджеру Львівської обласної служби зайнятості 
(https://bit.ly/3pZJ7IC). 

Щоденно на сайті Львівського обласного центру зайнятості 

(https://lviv.dcz.gov.ua/userSearch/vacancy) оновлюється інформація про 

наявність вільних робочих місць і вакантних посад. 

Окрім того, відомості про можливості працевлаштування, а також 

варіанти роботи на волонтерських засадах оперативно розміщуються на 
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профілі «Львівська обласна служба зайнятості» у соціальній мережі 

«Фейсбук» (https://bit.ly/3pZJ7IC ). 

Контакти базових центрів зайнятості та філій Львівського ОЦЗ можна 

почерпнути на мапі за посиланням https://is.gd/cB8BHo . 

Офіційний телеграм-канал Державного центру зайнятості 

https://t.me/+EMOeELVlILE2MWZi.  

Канал ДЦЗ у Viber  https://bit.ly/37vqFS3 

Із 1 липня «гаряча лінія» ДЦЗ - за новим номером 0800337020. Сервіс 

працює у понеділок-четвер з 9.00 до 18.00, у п’ятницю - з 9.00 до 16.45.   

 

*** 

11.08.2022  

Тернопільський обласний центр зайнятості 

https://ter.dcz.gov.ua/node/7892 

Держпослуги на Гіді для переселенців, які шукають роботу 

Для багатьох українців, які евакуювалися до інших міст країни, 

постало гостре питання: як знайти роботу на новому місці. Тому зібрали 

добірку держпослуг на Гіді, які допоможуть кожному, хто шукає відповіді на 

питання «На що жити?» та «Що робити далі?» 

Підтримка тих, хто втратив роботу: 

 Статус безробітного  -  https://bit.ly/3AeN8P7   

 Допомога по безробіттю -  https://bit.ly/3vNGkVS  

 Припинення реєстрації безробітного за заявою безробітного  - 

https://bit.ly/3vObEDN  

 Перереєстрація безробітного в центрі зайнятості  - https://bit.ly/3vPaIzf  

Оформлення ФОП: 

 Реєстрація ФОП  - https://bit.ly/3QaYdG8  

 Припинення ФОП  - https://bit.ly/3P6XBjy  

 Внесення змін про ФОП - https://bit.ly/3zBUdaR  

Довідки: 

 Довідка про особливі умови праці  - https://bit.ly/3byKY3i  

 Довідки про трудовий та страховий стаж  - https://bit.ly/3zAezkG  

 Довідка про доходи - https://bit.ly/3PchPIK  

Мікрогранти: 

 Грант на власну справу - https://bit.ly/3A20nT0  

 Грант на сад - https://bit.ly/3by5Fwh  

 Грант на теплицю - https://bit.ly/3bKv7hQ  

 Грант на переробне підприємство  - https://bit.ly/3Q3VZbE  

Зберігайте добірку, діліться з тими кому ця інформація стане в нагоді. 

 

*** 

11.08.2022 
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Київський міський центр зайнятості 

https://kie.dcz.gov.ua/node/9778 

12 серпня 2022 року Київський міський центр зайнятості запрошує 

на консультацію для внутрішньо переміщених осіб 

12 серпня 2022 року Київський міський центр зайнятості запрошує на 

консультацію для внутрішньо переміщених осіб. 

Ви отримаєте можливість проконсультуватися щодо пільг, 

працевлаштування, а також отримати юридичну та психологічну допомогу. 

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

вул. Володимирська, 51-Б. 

 

Консультуватимуть спеціалісти: 

- Київського міського центру зайнятості; 

- Головне управління Пенсійного фонду України в місті Києві; 

- Департамент суспільних комунікацій КМДА ; 

- Правобережний київський місцевий центр з надання БВПД; 

- Київської міської організації Товариства Червоного Хреста України; 

- Київського міського Центру гендерної рівності, запобігання та 

протидії насильству; 

- КНП Центр комунікації. 

Вхід вільний! 

 

*** 

11.08.2022 

Старосинявська селищна рада 

Хмельницька область, Хмельницький район 

https://starosynjavska-gromada.gov.ua/news/1660215044/ 

ПІДТРИМКА ПЕРЕСЕЛЕНЦІВ: ПРОДОВЖУЄМО СПРАВУ 

Станом на 11.08.22 …з часу повномасштабного вторгнення в Україну 

зареєструвалося на території Старосинявської громади 3050 внутрішньо 

переміщених осіб, з них понад 380 дітей, на даний час близько 1400 ВПО 

залишаються проживати в громаді. Продовжують ще прибувати переселенці з 

тимчасово окупованих міст України. 

На базі селищної ради з початку березня продовжують працювати два 

координаційні центри з надання гуманітарної допомоги переселенцям у 

приміщенні колишнього кінотеатру «Зоря»: 

у Пункт видачі продуктів харчування Старосинявської територіальної 

громади (де надають дитяче харчування, продукти, дитячі речі та засоби 

гігієни згідно отриманих талонів на одноразову допомогу) звернулося за 

допомогою всього 1686 родин, (5058 осіб членів родин, зверталися повторно), 

за день в середньому звертається за допомогою 40 сімей. 

Також працівниками селищної ради роздано 40 шт. матраців, 50 шт. 

наборів посуду, засоби гігієни, харчові набори, наразі розпочинаємо роздавати 
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борошно та крупи. Сформовано звітність до міжнародних фондів допомоги. 

Надіслано черговий запит про надання допомоги ВПО, зокрема, 

продуктовими наборами. 

у координаційний центр з надання гуманітарної допомоги (де видають 

одяг, взуття для дорослих) всього звернулося 1474 родин, (майже 2 тис. осіб), 

за день 10.08.22 – 8 родин, які отримали допомогу для 10 осіб. 

Поряд з цим видають гуманітарну допомогу дітям: отримали одяг 1627 

родини на 1500 дітей (зверталися повторно). Кожного дня в середньому за 

допомогою звертається десятеро вимушених переселенців. 

Працівники ЦНАП працюють кожного дня без перерви. На сьогодні 

11.08.22р. за електронною системою «Соціальна громада» внутрішньо 

переміщеним особам (вимушеним переселенцям) - сформовано та видано 

2137 довідок; оформлено 1698 справи про надання допомоги. 

У селищній раді продовжують приймати заяви від власників житла, 

які надали прихисток переселенцям, для оформлення компенсації за 

комунальні послуги. Станом на 11.08.2022 р. сформовано 330 справ, внесено 

до бази даних 1137 переселенців. 

Робота над соціальним забезпеченням внутрішньо-переміщених осіб 

триває. 

Оперативний штаб ЦЗН та НС селищної ради 

 

*** 

12.08.2022 

ЛУГАНСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

ОБЛАСНА ВІЙСЬКОВО-ЦИВІЛЬНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

http://loga.gov.ua/oda/press/news/za_tizhden_mayzhe_1_000_pereselenciv

_z_rubizhnogo_otrimali_gumanitarnu_dopomogu 

За тиждень майже 1 000 переселенців з Рубіжного отримали 

гуманітарну допомогу 

Загалом за отриманням гуманітарної допомоги звернулося 3 670 

рубіжан, 45 % з яких поточні потреби вже задовільнено. 

До відправлення поштою жителям Рубіжного підготовлено ще 150 

наборів. 

Такі ж продуктові набори вже доставлено понад 200 жителям 

Рубіжанської громади до міст Полтавської області: Кременчука, Горішніх 

Плавнів, Нових Санжар та Полтави. 

Співробітники штабу у Дніпрі (вул. Петра Калнишевського, 27К) 

продовжують опрацьовуватися заявки, які щодня надходять від мешканців 

Рубіжанської громади, а також видають гуманітарну допомогу переселенцям 

міста, які проживають на Дніпропетровщині. 

Для реєстрації та отримання детальної інформації щодо видачі 

гуманітарної допомоги та інших питань можна звернутися за наступними 

телефонами: 
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096 527 27 64; 

095 033 08 91; 

050 043 90 78; 

068 282 39 50; 

066 033 73 25. 

Графік роботи контактного центру: з 9:00 до 16:00 щодня, крім вихідних. 

 

*** 

12.08.2022 

ЛУГАНСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

ОБЛАСНА ВІЙСЬКОВО-ЦИВІЛЬНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

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

trimati_gumanitarnu_dopomogu_ukrposhtoyu_zapovnit 

Переселенці з Кремінщини можуть отримати гуманітарну 

допомогу Укрпоштою – заповніть відповідну форму 

Кремінська міська військова адміністрація повідомляє, що особи, які 

вимушено перемістились внаслідок російського вторгнення у безпечні 

регіони України з території Кремінської територіальної громади, мають 

можливість адресно отримати гуманітарну допомогу (продукти харчування) 

поштовим відправленням «Укрпоштою». 

Для цього необхідно заповнити форму за посиланням 

https://forms.gle/shR8eV4aDdPpMLTy5 
Допомога надається в тому числі на неповнолітніх дітей. Відомості про 

дітей заповнюються одним із батьків або одним із законних представників 

дитини. 

До опрацювання приймаються форми, заповнені виключно українською 

мовою. 

Поштові витрати за відправлення відшкодовуються за рахунок 

одержувача згідно тарифів Укрпошти. 

 

*** 

12.08.2022 

Офіційний портал Києва 

Київська міська рада 

Київська міська державна адміністрація 

https://kyivcity.gov.ua/news/valentin_mondrivskiy_bilshe_18_tisyach_prod

uktovikh_naboriv_uzhe_otrimali_pereselentsi_v_kiyevi/ 

Валентин Мондриївський: Більше 18 тисяч продуктових наборів уже 

отримали переселенці в Києві 
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Соціальні служби вже роздали більше 18 тисяч продуктових наборів, які 

підготував Гуманітарний штаб Києва. Про це повідомив заступник голови 

КМДА Валентин Мондриївський. 

«Гуманітарний штаб Києва у співпраці із соціальними службами та 

Центрами надання адміністративних послуг міста підготував у всіх районах 

міста 12 місць реєстрації для внутрішньо переміщених осіб (ВПО) та 31 

точку видачі продуктових наборів. Розуміючи, що в місті вже більше      100 

тисяч переселенців і їхня кількість поступово збільшується, ми зробили все 

можливе, щоб процес реєстрації та видачі був максимально простий і 

комфортний. Люди, які були змушені покинути свої домівки, мають 

відчувати, що про них піклуються. Найефективніше процес реєстрації та 

роздачі організовано в Дарницькому, Солом’янському та Дніпровському 

районах, де відповідно роздано понад 5 тисяч, 3 тисячі та 2,5 тисячі 

наборів», – підкреслив Валентин Мондриївський. 

Він також зазначив, що на сьогодні ЦНАПи мають різне навантаження, 

а переселенці можуть самі обирати район, де проходити реєстрацію. 

«Нагадую, що для реєстрації на отримання продуктового набору ВПО 

можуть обрати ЦНАП у будь-якому районі, але й сама гуманітарна допомога 

в такому разі отримується в тому самому районі. Найменша завантаженість 

наразі в центральному ЦНАПі на Дніпровській набережній, 19-Б, а також у 

Печерському і Святошинському районах. Крім того, записатись на прийом до 

ЦНАПу можна через його офіційний сайт10 через розділ «Електронна черга» 

або у застосунку «Київ Цифровий», – зауважив Валентин Мондриївський. 

Також він зазначив, що у столиці вже підготовлено 100 тисяч 

продуктових наборів для переселенців і Гуманітарний штаб Києва в разі 

потреби в найкоротший термін готовий підготувати необхідну кількість 

додаткової гуманітарної допомоги. 

 

*** 

12.08.2022 

Львівська міська рада 

https://city-adm.lviv.ua/news/culture/292649-shevchenkivskyi-hai-

dopomahaie-pereselentsiam-vchyty-ukrainsku-spivaiuchy-video 

Шевченківський гай допомагає переселенцям вчити українську, 

співаючи (відео) 

Пресслужба ЛМР 

Музей народної архітектури та побуду запрошує до музичного клубу 

«СпівРозмова». Від початку літа тут практикують українську мову, співаючи 

народних пісень. 

«… Я подумала, що в такий спосіб я можу допомогти людям вивчати 

українську мову. Так я створила таку маленьку спільноту, де люди співають, 

                                                           
10 Див.:   https://kyivcnap.gov.ua/ 
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знайомляться між собою, практикують українську», – розповіла Анна 

Черноус, кураторка проєкту, етномузикологиня. 

На зустрічах «СпівРозмови» учасники клубу неформально спілкуються, 

співають і знайомляться з українською культурою, традиціями та фольклором. 

«Я дуже задоволена, обожнюю таке середовище. Окрім того, що ми 

співаємо, ми ще й стільки нових слів вивчаємо. Я хочу розмовляти чистою 

мовою. Хочу, щоб коли у мене будуть онуки, я не ламала їм мову», – ділиться 

враженнями Тетяна, переселенка з Криму. 

Зустрічі музичного клубу «СпівРозмова» відбуваються щосереди у 

приміщенні школи зі с. Бусовисько (навпроти церкви зі с. Кривка). 

 

*** 

12.08.2022 

Львівська міська рада 

https://city-adm.lviv.ua/news/society/social-sphere/292650-u-lvovi-

vidkryly-hrupy-psykholohichnoi-pidtrymky-dlia-ditei-ta-pidlitkiv 

У Львові відкрили групи психологічної підтримки для дітей та 

підлітків 

Пресслужба ЛМР 

Для дітей та підлітків, які зараз мешкають у Центрі соціальної 

підтримки осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 

піклування, і внутрішньо переміщених осіб, організували дві групи 

психологічної підтримки «Психологічна сієста». Діятимуть обидві групи у 

Центрі на постійній основі. 

«Теми, які опрацьовує психолог з дітьми та підлітками, різняться. З 

молодшими, зокрема, психолог працює над керуванням емоціями, подоланням 

страхів, налагодженням стосунків з однолітками, вчителями та батьками. З 

підлітками фахівець опрацьовує питання профорієнтації, самооцінки, 

емоційного інтелекту, комунікативні навички, тайм-менеджмент», – розповіли 

в установі. 
Дівчата та хлопці працюють у групах в динамічній та інтерактивній 

формі. Адже під час роботи психолог використовує нейропсихологічні ігри, 

арт-терапію, цікаві відео навчального характеру, а також казкотерапію. 

Загалом в установі функціонує дві групи: одна – для дітей, друга – для 

підлітків. Уже відбулося 4 зустрічі (2 – для дітей, 2 – для підлітків). 

Спілкуються вони з психологом один раз на тиждень: у середу або четвер. В 

групі займається по 4-5 осіб. Проводить заняття провідна психологиня 

Центру соціальної підтримки Марія Лемішко. 
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ОГЛЯД ПУБЛІКАЦІЙ ЗМІ 

Центральні 
 

08.08.2022 

Факти ICTV 

https://fakty.com.ua/ua/ukraine/suspilstvo/20220808-uryad-hoche-vdvichi-

zbilshyty-vyplaty-ukrayinczyam-u-yakyh-zhyvut-pereselenczi/ 

Уряд хоче вдвічі збільшити виплати українцям, у яких живуть 

переселенці 

Українцям, які прихистили вимушених переселенців, уряд хоче 

збільшити виплати для компенсації витрат за комунальні послуги. 

Про це заявив міністр розвитку громад та територій Олексій 

Чернишов. 

За його словами, українці безкоштовно прихистили сотні тисяч своїх 

співгромадян. 

5 серпня уряд ухвалив рішення спрямувати 115,6 млн грн на часткову 

компенсацію за комуналку за червень. З них понад 31,6 млн грн — це кошти 

резервного фонду держбюджету, та близько 84 млн грн — кошти 

міжнародних, благодійних організацій та громадських об’єднань. 

– Продовжуємо послідовно підтримувати тих, хто безкоштовно надав 

житло українцям, які через війну змушені покинути свої домівки. У червні 

у 22 областях прихисток надали для понад 278,5 тис. ВПО. Але кількість тих, 

хто прихистив — набагато більша, не всі звертаються за компенсацією, — 

зауважив Олексій Чернишов. 

За його словами, наразі Мінрегіон напрацьовує проєкт рішення щодо 

збільшення вдвічі розміру допомоги на опалювальний період. 

Загалом за березень-червень власникам житла на часткову компенсацію 

витрат спрямували понад 225 млн грн. З них близько 137,3 млн грн — 

донорська допомога. 

Раніше стало відомо, що близько 65 тис. українських пенсіонерів, які 

не мають статусу ВПО, отримають грошову допомогу від Мінсоцполітики 

та УВКД ООН. Факти ICTV розповідали, яка допомога передбачена 

пенсіонерам та хто її отримає. 

Джерело: Урядовий портал11 

 

*** 

08.08.2022 

Finance.ua 

                                                           
11 Див.:  https://www.kmu.gov.ua/news/oleksii-chernyshov-ukraintsi-bezkoshtovno-prykhystyly-sotni-tysiach-
svoikh-spivhromadian  
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https://news.finance.ua/ua/medzaklady-vinnyci-otrymaly-obladnannya-

vid-blahodiynoho-fondu-pryvatbanku 

Скільки заробляють переселенці та чи вдалося їм знайти роботу на 

новому місці 

Українці, які їдуть з дому через війну, часто стикаються з необхідністю 

шукати нову роботу в іншому місці. Так, 9% переселенців не мають доходу 

взагалі, а 35% сімей мають менше, ніж 5 тисяч гривень на місяць. 

Про це йдеться у дослідженні Міжнародної організації з міграції12. 

Дослідження показало, що близько 60% людей, які мали роботу до війни, 

втратили її через бойові дії. 

Скільки заробляють переселенці в Україні 

Станом на кінець липня дохід 35% сімей переселенців не перевищує     5 

тисяч гривень. Це на 1 500 гривень менше, ніж мінімальна заробітня плата. 

близько 5% переселенців заробляють до 1500 гривень на місяць; 

11% — від 1500 до 3 тис. грн/міс.; 

19% — від 3 до 5 тис. грн/міс.; 

12% — від 5 до 7 тис. грн/міс.; 

16% — від 7 до 10 тис. грн/міс.; 

11% — від 10 до 15 тис. грн/міс.; 

6% — від 15 до 20 тис. грн/міс.; 

7% — понад 20 тис. грн/міс.; 

9% — не мають доходу взагалі; 

6% — не можуть відповісти на запитання. 

У яких сферах найчастіше працюють переселенці 

До вимушеного переїзду переселенці працювали у таких сферах: 

торгівля, 

сфера послуг, 

освіта, 

будівництво, 

тяжка промисловість, 

виробництво. 

Після евакуації 28% зі всіх переселенців, які втратили роботу через 

війну, працевлаштувалися на новому місці. 

 

*** 

09.08.2022 

Інформаційне агентство АрміяInform 

https://armyinform.com.ua/2022/08/09/na-vnutrishnih-pereselencziv-

chekayut-zhytlo-soczdopomoga-ta-finansova-pidtrymka/ 

                                                           
12 Див.:   https://displacement.iom.int/reports/zvit-pro-vnutrishne-peremischennya-v-ukraini-opituvannya-
zagalnogo-naselennya-raund-7-23 
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На внутрішніх переселенців чекають житло, соцдопомога та 

фінансова підтримка 

Віцепрем’єр-міністр Ірина Верещук подякувала цивільному 

населенню, яке виїжджає із небезпечних регіонів. Адже вони допомагають 

ЗСУ звільнити території від окупантів. 

Про це повідомляє13 Міністерство з питань реінтеграції тимчасово 

окупованих територій України. 
– На усіх, хто евакуюється, вже чекають домівка, соціальна допомога від 

держави та фінансова підтримка від міжнародних гуманітарних організацій. 

Для маломобільних, важкохворих, літніх людей, які часто найбільше 

переживають та не наважуються виїжджати, є спеціально обладнані вагони, 

щоб переїзд був комфортний, – зазначає Ірина Верещук. 

Як зазначається, на ВПО чекають на Кіровоградщині, Хмельниччині, 

Полтавщині, Житомирщині та в інших регіонах. 

 

*** 

09.08.2022 

Інформаційне агентство АрміяInform 

https://armyinform.com.ua/2022/08/09/dekilka-soten-pilgovyh-kartok-

vinnychanyna-vydaly-pereselenczyam-iz-mariupolya/ 

Декілька сотень пільгових «карток вінничанина» видали 

переселенцям із Маріуполя 

Більше ніж двісті «карток вінничанина» видали внутрішньо 

переміщеним особам у хабі «Я-Маріуполь». Якщо раніше таку можливість 

мали лише вінничани з реєстрацією, то тепер її надали ще й вимушеним 

переселенцям. Передусім пенсіонерам і людям з інвалідністю, що мають 

право на низку пільг. 

Кілька сотень — це лише початок. Упродовж 10 днів планують видати 

близько 2 тисяч пільгових карток. Про це повідомили у Вінницькій міській 

раді. Для того, аби пришвидшити процес реєстрації, було залучено мобільні 

групи. 

Видають картку безоплатно. Після її отримання переселенці зможуть 

безплатно користуватись громадським транспортом у Вінниці. У планах — й 

інші бонуси власникам таких карток. 

 

*** 

10.08.2022  

Громадський Простір 

https://www.prostir.ua/?news=u-mistah-tatarbunary-ta-reni-odeskoji-

oblasti-skoordynuvaly-bezpekovu-ta-humanitarnu-robotu 
                                                           
13 Див.:  
https://www.facebook.com/MReintegration/posts/pfbid02jLN4iTj9UUFyQhwsHnac33CkbfADiW7rm24E2RX4Y7XR
xUyGt3MhbyRoan6u2Setl  
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У містах Татарбунари та Рені Одеської області скоординували 

безпекову та гуманітарну роботу 

Додано: 

ООО ВГО КВУ 

За результатами обговорень 4-5 серпня 2022 року, в містах Татарбунари 

та Рені Одеської області оцінили правові, безпекові та гуманітарні виклики в 

громадах, а також скоординували спільні ініціативи. В Татарбунарській 

громаді розвиватимуть «сусідську варту» та підготують чиновників до 

безпекових загроз, розроблять мапу укриттів та програму посилення 

економічних спроможностей ВПО. Ренійська громада націлена посилити 

безпеку на дорогах, допомогти ВПО підготуватись до зимового періоду та 

розвивати притулок для постраждалих від домашнього насильства. В обох 

громадах для ВПО буде поширена детальна «дорожня мапа» різних видів 

послуг та допомоги. 

Основною метою обговорень14, які організував Громадський центр 

правосуддя спільно з Татарбунарською та Ренійською міськими радами, 

було привернути увагу до виявлених проблем вгромадах в умовах війни та 

воєнного стану та скоординувати спільну діяльність щодо 

ефективногореагування на правові, безпекові та гуманітарні виклики. 

Дискусія була побудована на попередніхрезультатах опитування правових та 

безпекових потреб жителів громад та ВПО та пройшла в трьохнапрямках – 

 1) актуальні безпекові загрози в громаді, співпраця правоохоронних 

органів тагромадськості щодо підтримання правопорядку в умовах війни та 

воєнного стану;  

2) становище внутрішньо переміщених осіб в громаді та актуальні 

муніципальні/неурядові програми підтримки ВПО;  

3) особливості освітнього процесу в умовах війни/воєнного стану. 

Перший круглий стіл відбувся 4 серпня 2022 року у медіацентрі 

Татарбунарської публічної бібліотеки. Участь в обговоренні взяв 21 учасник - 

представники виконавчого комітету міськоїради, поліції, ДСНС, соціальних 

служб, служби у справах дітей, пробації, громадські радники,представники 

волонтерських спільнот та громадські активісти з числа внутрішньо 

переміщених осіб. За підсумками обговорень у Татарбунарській громаді 

розвиватимуть «сусідську варту» та підготують чиновників до безпекових 

загроз, розроблять мапу укриттів та програму посилення економічних 

спроможностей ВПО… 

В місті Рені круглий стіл «Правові, безпекові та гуманітарні потреби 

Ренійської громади в умовах війни/воєнного стану» пройшов 5 серпня 2022 

року в приміщенні міської публічної бібліотеки. Обговорення організовано у 

співпраці з Ренійською міською радою, участь в дискусії взяли 11 учасників – 

представники міської ради, ДСНС, пробації, соціальних служб, управління 

освіти, центру зайнятості та громадських організацій. За підсумками 

                                                           
14 Див.:   http://cvu.od.ua/ua/announce/u-mistah-tatarbunari-ta-reni-odeskoyi-oblasti-skoordinuvali-bezpekovu-
ta-gumanitartu-robotu_1419/ 
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обговорень, Ренійська громада націлена посилити безпеку на дорогах, 

допомогти ВПО підготуватись до зимового періоду та розвивати притулок 

для постраждалих від домашнього насильства… 

Проблеми ВПО в громадах схожі – окрім гуманітарних 

першочергових потреб, це наближення опалювального сезону та 

відсутність ресурсів на придбання опалювального матеріалу (вугілля, 

палети та інше). Так, переселенка Наталія Литвин підкреслила, що 

незабаром розпочнеться осінньо-зимовий період, а практично ніде придбати 

вугілля та дрова,  та і вартість їх захмарна. Це питання потрібно обговорювати 

не лише на рівні керівництва міста та підприємців, але і залучати регіональну 

владу, міжнародні організації та благодійників. Інше питання – острах щодо 

очного навчання в школах з початку вересня, безпека дітей та забезпечення 

необхідних умов для навчання (зокрема, нестача підручників для дітей 

ВПО). Наразі, міська рада та управління освіти в Ренійській громаді проводять 

опитування серед батьків, щодо вибору форми навчання для своєї дитини. 

Аналогічно побудована робота з цього приводу і в Татарбунарській громаді. 

За результатами обговорень, в обох громадах для ВПО затверджена 

детальна «дорожня мапа» різних видів послуг та допомоги, яка буде 

поширюватись як у вигляді буклетів, так і в електронному варіанті. 
Обговорення організовані Громадським центром правосуддя в           м. 

Татарбунари спільно з Татарбунарською міською радою та Ренійською 

міською радою. Громадський центр правосуддя - це мультифункціональний 

хаб, який розвиває дружнє правосуддя в громадах та просуває новий формат 

співпраці між органами правосуддя, місцевою владою та мешканцями на 

принципах довіри та відповідальності. 

Діяльність Громадського центру правосуддя в м. Татарбунари 

впроваджується Одеською обласною організацією ВГО «Комітет виборців 

України». 

 

Регіональні 
 

 

08.08.2022 

МЕДІА-ХАБ «ТВОЄ МІСТО» 

https://tvoemisto.tv/news/yak_robotodavtsyu_otrymaty_kompensatsiyu_za_

pratsevlashtuvannya_pereselentsiv_rozyasnennya_135734.html 

ЯК РОБОТОДАВЦЮ ОТРИМАТИ КОМПЕНСАЦІЮ ЗА 

ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ ПЕРЕСЕЛЕНЦІВ. РОЗ'ЯСНЕННЯ 

Важливо, що переселенець може бути працевлаштований/а один раз, а 

компенсація виплачується не більше, ніж два місяці. 

Львівський міський центр зайнятості повідомляє, що підприємства 

або самозайняті особи можуть отримати компенсацію у розмірі 6500 грн за 

працевлаштування кожної внутрішньо переміщеної особи (ВПО). Важливо, 
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що переселенець може бути працевлаштований/а один раз, а компенсація 

виплачується не більше, ніж два місяці. 

Вимоги до роботодавця: 

бути платником ЄСВ; 

наявність поданої податкової звітності за IV квартал 2021 р. або річної 

звітності за 2021 рік; 

подати заяву на компенсацію. 

Необхідні документи: 

копія наказу на працевлаштвання ВПО; 

трудовий договір; 

П.І.Б. працівника, його ідентифікаційний код (або паспорт у разі якщо 

особа відмовилась від одержання ідентифікаційного коду, з особливою 

відміткою у паспорті); 

копія довідки ВПО працівника (може бути отримана після 

працевлаштування). 

 У разі звільнення ВПО незалежно від підстав до завершення строку 

виплат компенсації роботодавець протягом 5 робочих днів повинен повернути 

суму невикористаної компенсації на рахунок регіонального центру зайнятості 

різницю між сумою компенсації (6500 грн) та її розміром, розрахованим 

пропорційно відпрацьованому працівником часу на місяць. Для того, аби 

отримати компенсації за другий місяць, необхідне підтвердження від 

роботодавця про продовження роботи переселенця. 

Додамо, що детальнішу інформацію можна отримати у відділі взаємодії 

з роботодавцями та рекрутингу Львівського міського центру зайнятості 
(032) 244-59-74) або на «гарячій лінії» Львівського міського центру 

зайнятості за тел.: 032) 244-59-77… 

 

*** 

08.08.2022 

Телеканал "Тернопіль 1" 

https://t1news.tv/vymusheni-pereselenczi-yaki-znajshly-pryhystok-u-

gromadah-ternopilshhyny-mozhut-otrymaty-dopomogu-vid-chervonogo-hresta/ 

ВИМУШЕНІ ПЕРЕСЕЛЕНЦІ, ЯКІ ЗНАЙШЛИ ПРИХИСТОК У 

ГРОМАДАХ ТЕРНОПІЛЬЩИНИ, МОЖУТЬ ОТРИМАТИ ДОПОМОГУ 

ВІД ЧЕРВОНОГО ХРЕСТА 

Підтримка для біженців, які оселилися на Тернопільщині. З 1 по 5 

серпня в Тернополі видавали ваучери для внутрішньо переміщених осіб. 

Тернопільська обласна організація Товариства Червого Хреста України 
спільно із Швейцарським Червоним Хрестом розробили спеціальні ваучери 

для отримання матеріальної допомоги на придбання продукції в супермаркеті 

на суму 2 200 грн. 
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Переселенці, які зареєстровані в Тернополі, за певними причинами не 

отримали допомогу, ще можуть це зробити, звернувшись безпосередньо за 

адресою: Гоголя, 2, м. Тернопіль. 

Також Тернопільська обласна організація Товариства Червоного 

Хреста України надаватиме допомогу у грошовому еквіваленті (2 200 грн) в 

громадах по Тернопільській області  для внутрішньо переміщених осіб. Її 

матимуть змогу отримати біженці, які належать до наступних категорій: люди 

з інвалідністю 1 та 2 груп, сім’ї, що виховують дитину з інвалідністю віком до 

18 років, одинокі батьки/матері та багатодітні сім’ї. 

Графік проведення видачі допомоги  у інших громадах: 
09.08.2022 – Заліщики (з 10:00 до 16:00) 

09.08.2022 – Монастирськ (з 10:00 до 16:00) 

10.08.2022 – Чортків (з 10:00 до 16:00) 

10.08.2022 – Золотий Потік (з 10:00 до 16:00) 

11.08.2022 – Трибухівці (з 10:00 до 12:00) 

11.08.2022 – Бучач (з 12:00 до 14:00) 

11.08.2022 – Язлівець (з 14:00 до 16:00) 

11.08.2022 – Заводське (з 10:00 до 16:00). 

Місця, де буде проводитися видача допомоги для ВПО, зареєстрованих 

у громадах Тернопільської області, можна уточнити у територіальних 

представників. 

Інформацію про видачу допомоги можна уточнити за телефоном 

+380(35) 25 21 062. 

 

*** 

08.08.2022 

Жмеринка.City 

https://zhmerynka.city/articles/229505/mayete-zmogu-pidtrimati-

pereselenciv-zavitajte-na-uchilischnu-9 

Маєте змогу підтримати переселенців – завітайте на Училищну, 9 

Із запашним короваєм і теплими обіймами прощалися сьогодні 

працівники школи №1 із родинами переселенців зі східних і південних 

областей, які з березня цього року проживали у навчальному закладі. За цей 

період часу вони стали один одному як рідні. А тепер будуть проживати в 

соціальному гуртожитку по вулиці Училищна, 9. 

Через російську окупацію наших територій шкільні класи 

перетворилися на кімнати для людей, що втекли від війни. 

Усі ці 5 місяців сім’ї переселенців безкоштовно проживали в освітньому 

закладі, користувалися усіма послугами та мали можливість 4 рази на день 

харчуватися у шкільних їдальнях. 

Однак перед початком року освітні заклади змушені підготувати класні 

кімнати до освітнього процесу, адже частина батьків з 1 вересня обирає для 

дітей дистанційну форму навчання, а дехто – очну форму. 

За цей час переселенці дуже подружилися з усіма працівниками школи 

та полюбили смачні страви зі шкільного меню за рецептами Євгена 
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Клопотенка. Молодь одразу після кількох тижнів проживання шукала 

можливість працювати і проживати окремо, а в школі до сьогодні в більшості 

залишилися представники старшого покоління… 

Лідія Данилівна з Донецької області розповідає, що в школі було дуже 

затишно і за це дякує всьому персоналу… 

Повертатися додому жінки з дітьми, а також чоловіки, які доглядають за 

своїми батьками, наразі не планують, адже росіяни прийшли у їхні міста та 

села і, намагаючись захопити територію, зруйнували будинки та все на своєму 

шляху. 

Надалі переселенці, які не мають бажання орендувати житло у нашій 

громаді, мають можливість безкоштовно проживати в соціальному 

гуртожитку по вулиці Училищна, 9. 

Маєте можливість – підтримайте ці родини, які втекли від війни 

Нещодавно працівники Дитячої юнацько-спортивної школи, відділ 

молоді і спорту міської ради спільно з громадською організацією «Унікальна 

країна» та волонтерами прибрали у кімнатах соціального гуртожитку, 

пофарбували стіни та облаштували необхідними речами побут. 

Якщо ви маєте можливість підтримати сім’ї переселенців будь-якою 

допомогою, завітайте до них на 2-й поверх будівлі по вулиці Училищній, 9. 

Тут є сім’ї з дітками, молодь і люди поважного віку. 

Що ви можете принести? 

Одяг, їжу, ковдри, постільну білизну, продукти – картошку, крупи, овочі 

та фрукти з власної садиби. Будьте добріші і діліться частинкою свого тепла з 

тими, хто втратив сьогодні усе, але має надію, що все буде добре! 

 

*** 

10.08.2022 

Львівський портал 

https://portal.lviv.ua/news/2022/08/10/vsikh-pereselentsiv-vidselyly-iz-

lvivskykh-shkil 

Всіх переселенців виселили із львівських шкіл 

Ірина Марчук 

У школах Львівської громади більше не живуть переселенці. Їх 

переселили в інші місця, для того, аби підготувати навчальні заклади до 

початку навчального року. Про це Львівському порталу повідомили у 

пресслужбі Львівської міської ради. 

Зазначається, що впродовж літа для переселенців, які проживали у 

школах шукали нові місця для проживання. Станом на серпень всі навчальні 

заклади громади вже звільнили, для того, аби розпочати очне навчання. 

Зараз у закладах, де потрібно, ремонтують укриття, закуповують 

необхідне оснащення аби забезпечити безпеку учнів. 
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Як повідомляв Львівський портал, станом на початок липня на 

Львівщині проживали близько 400 тисяч внутрішньо переміщених осіб. 

Офіційно зареєстрованих ВПО – понад 243 тисяч, з яких 75 тисяч – діти. 

 

*** 

10.08.2022 

Інформаційна агенція "Гал-інфо" 

https://galinfo.com.ua/news/u_lvivskyh_shkolah_bilshe_ne_zhyvut_perese

lentsi_388534.html 

У львівських школах більше не живуть переселенці 

У школах Львівської громади більше не живуть переселенці. Їх 

переселили у інші локації, щоб підготувати навчальні заклади до нового 

очного навчального року. 

Як повідомляють в управлінні освіти Львівської міської ради, 

впродовж літа для переселенців, які проживали у міських школах, шукали нові 

місця проживання. Станом на серпень всі навчальні заклади вже звільнили для 

проведення офлайн-навчання.  

Зараз у закладах, де потрібно, проводять ремонтні роботи укриттів, 

закуповують необхідне оснащення, адже ключовий критерій для запуску 

очного навчального процесу – безпека дітей. 

Нагадаємо, з початку воєнних дій Львів став головним центром з 

перебування та розміщення внутрішньо переміщених осіб, які шукали 

тимчасового (перед виїздом за кордон) чи постійного прихистку у безпечному 

місці. З 24 лютого понад 5 мільйонів людей пройшли через Львів, близько 2 

мільйонів – перебували тут більш ніж 2,5 місяці, 200 тисяч знайшли тут 

прихисток та залишались жити. На початку війни понад 500 комунальних 

закладів міста стали прихистком для переселенців. 

 

*** 

11.08.2022 

Інформаційне агентство "А.С.С." 

https://acc.cv.ua/news/chernivtsi/rozselili-u-hati-yaki-pustuvali-yak-zhivut-

pereselenci-u-rukshinskiy-gromadi-87139 

Розселили у хати, які пустували: як живуть переселенці у 

Рукшинській громаді 

Нині у соціальних закладах Рукшинської ТГ переселенців немає – для 

всіх підшукали житло.  

Тих переселенців, яким не вдалося знайти окрему оселю, прихистили у 

своїх домівках жителі громади, повідомили на сторінці обласної ради у 

Фейсбук, пише Медіа агентство АСС.  

Як розповів заступник голови громади Валерій Мариняк, наразі тут 

проживають 159 людей. При цьому 39 родинам абсолютно нікуди 

повертатися, їхні оселі зруйновано.   
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«Для таких сімей ми підшукали будинки, що стояли пусткою – господарі 

або виїхали за кордон, або переселилися до міста. Власники дозволили 

переселенцям там мешкати. Є такі родини, що хочуть викупити це житло та 

залишитися у нашій громаді», – пояснив Валерій Мариняк. 

Внутрішньо переміщені особи активно долучаються до життя громади. 

Так, переселенці з Донецька розробили проєкт щодо благоустрою 

прибережної зони Дністра у Пригородку. Валерій Мариняк сподівається, 

що його вдасться втілити.  

Люди намагаються усіляко допомогти переселенцям, постійно 

приносять їм речі, молоко, свіжі харчі. Отримують вони також продуктові 

набори від благодійних організацій, повідомили в пресслужбі Чернівецької 

обласної ради. 

 

*** 

11.08.2022 

Інформаційна агенція "Гал-інфо" 

https://galinfo.com.ua/news/na_lvivshchyni_napratsyuvaly_rekomendatsii

_shchodo_adaptatsii_uchniv_i_uchenyts_vpo_do_navchalnogo_roku_388569.ht

ml 

На Львівщині напрацювали рекомендації щодо адаптації учнів і 

учениць ВПО до навчального року 

У середу, 10 серпня, під час засідання комісії з питань освіти, науки 

та інновацій Львівської обласної ради презентували результати опитування 

щодо адаптації внутрішньо переміщених осіб до освітнього процесу на 

Львівщині. 

Опитування15, яке відбулося з ініціативи комісії обласної ради в межах 

проєкту Ради Європи  «Зміцнення громадської участі у демократичному 

процесі прийняття рішень в Україні», провели у липні і у ньому взяли участь 

256 осіб, з числа внутрішньо переміщених. В рамках проєкту також 

проведено інтерактивну гру, публічні консультації та стратегічну сесію в 

окремих  робочих групах. 

У підсумку експерти проєкту Ради Європи виокремили проблематики, 

з якими зіштовхнулися тимчасово переселені особи перед початком 

навчального року. Йдеться про процеси адаптації дітей в нових шкільних 

колективах, налагодження комунікації з вчителями та забезпечення нових 

учнів канцелярськими товарами та технічними засобами. Також батьків дітей 

з постраждалих областей запитували про питання добирання дітей до школи, 

неспівпадіння навчальних програм, як уникнути упередженого ставлення та 

подолати тривожний стан у дітей через повітряні тривоги. 

                                                           
15 Див.:    https://lvivoblrada.gov.ua/public/vendor/adminlte/plugins/ckeditor/plugins/kcfinder-
master/upload/files/%D0%A0%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%86%D1
%96%D1%8F-%D0%A0%D0%84.pdf 
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За результатами опитування, переважна більшість ВПО зазначила, що 

планує в ближчій перспективі залишатися на Львівщині, але у майбутньому за 

можливості повернутися додому. Тому, на думку експертів, важливо 

створити для цих українців належні умови навчатися, займатися позашкіллям, 

спілкуватися з друзями, брати участь у різноманітних заходах. 

«Важливо, щоб після нашої перемоги, діти мали гарні спогади про 

перебування на Львівщині, і коли вони повернуться додому, зберегли контакти 

зі своїми однолітками, школою, середовищем», - зазначила голова профільної 

комісії Іванна Герус. 

Керівник проєкту Володимир Кебало відзначив відкритість Львівської 

обласної ради та готовність долучатися до пошуку рішень, необхідних у такий 

складний воєнний час.  

«Переконаний, наші напрацювання стануть прикладом для інших 

областей, як правильно інтегруватися школярам в освітній процес, як 

забезпечити права та рівні можливості, доступ до освітньої послуги, а також 

право на громадську участь та комунікацію», - зауважив Володимир Кебало. 

За підсумками обговорення, члени комісії вирішили презентувати 

проєкт Ради Європи для громад Львівщини, аби кожен орган місцевого 

самоврядування зміг врахувати надані рекомендації в своїй роботі та 

організації освітнього процесу на місцях. 

 

*** 

11.08.2022 

КУРС 

https://kurs.if.ua/society/pereselenczi-yaki-prozhyvayut-u-girskyh-rajonah-

mayut-pravo-na-nadbavku-do-pensiyi/ 

Переселенці, які проживають у гірських районах, мають право на 

надбавку до пенсії 

Пенсіонери мають право на підвищення до пенсії при переїзді до 

гірського населеного пункту. 

Згідно із законодавством можливість його отримання не прив’язане до 

факту народження саме в такому населеному пункті. 

Відповідно до закону розмір державних пенсій, стипендій і всіх 

передбачених чинним законодавством видів державної матеріальної допомоги 

громадянам, які отримали статус особи, що працює, проживає або навчається 

на території населеного пункту, якому надано статус гірського, збільшується 

на 20 відсотків. 

Таким чином, отримати підвищення до пенсії можуть усі зареєстровані 

в гірських регіонах українці, у тому числі – внутрішньо переміщені, 

повідомили у пресслужбі Івано-Франківської ОВА. 

Щоб отримувати підвищення, пенсіонери мають отримати статус 

громадянина, який проживає, працює (навчається) на території гірського 

населеного пункту, і отримати відповідне посвідчення. Для цього необхідно 
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звернутись до виконавчих органів сільських, селищних, міських рад, центрів 

надання адміністративних послуг, які знаходяться у гірській місцевості. 

Посвідчення видається безкоштовно впродовж 30 календарних днів. При 

цьому необхідно мати і статус внутрішньо переміщеної особи із 

зазначенням нового місця проживання. Його можна отримати у перелічених 

вище місцях або за допомогою мобільного застосунку «Дія». 

Після отримання посвідчення його необхідно надати в органи 

Пенсійного фонду. На сьогодні заяву про перерахунок пенсії можна подати в 

будь-який сервісний центр головного управління Пенсійного фонду України 

в області незалежно від місця проживання або реєстрації. Можна це зробити і 

дистанційно через вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду 

України. 

 

*** 

11.08.2022 

Високий Замок 

https://wz.lviv.ua/news/469827-u-prylbychakh-zvoziat-khostel-dlia-

pereselentsiv 

У Прилбичах зводять хостел для переселенців 

Марія Доротич 

Заселять сюди 15 українців, які втратили житло внаслідок війни. 

Гроші на хостел збиратимуть на аукціоні з продажу ікон 

У катехитично-реколекційному центрі імені родини Шептицьких, що у 

селі Прилбичах Яворівського району (родинне село Шептицьких), 

облаштовують соціальний хостел для переселенців. Тут до кінця року 

поселять 15 внутрішньо переміщених осіб. Зараз тривають ремонтні роботи. 

Проєкт коштує мільйон гривень, ще потрібно зібрати 150 тисяч гривень. 

Про це розповів під час престуру Харківського пресклубу отець собору 

Пресвятої Богородиці, що у Прилбичах Андрій Побігущий. 

Ідея звести хостел для переселенців виникла в отців центру імені 

Шептицьких. Отець Андрій каже, що з претендентами на проживання в 

хостелі укладуть контракт, де буде умова — допомагати центру Шептицького 

та храму різними роботами. На місце в хостелі зможуть претендувати 

найбільш потребуючі сім‘ї. 

Гроші на хостел збирають з різних джерел: громада Прилбич з 

добровільних пожертв (у селі - 70 дворів), благодійні центри, які 

допомагають переселенцям, зокрема «Карітас». Також кошти зберуть від 

мистецького аукціону та екскурсій, які проводять при храмі-музею імені 

Шептицьких. 

Три тижні тому, каже отець Андрій, молодь селища та району писали 

ікони (майстер-клас «Ікона на склі»). Наступного тижня представники 

собору проведуть благодійний аукціон з продажу ікон, щоб зібрати кошти на 

ремонтні роботи в хостелі. 
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«З травня щотижня ми проводили майстер-класи, вчимо переважно 

молодь писати ікони на склі, — продовжує розмову отець собору. — 

Минулого тижня вчили працівників нашої міської амбулаторії. Написані ікони 

залишають для аукціону. Серед умов: якщо написаний твір забрати додому, 

треба заплатити, бо виріб не потрапить на аукціон. Це добровільна символічна 

пожертва». 

Андрій Побігущий показує кухню майбутнього хостелу. «Тут ще треба 

провести комунікації, сантехніку, — розповідає отець Андрій. — У хостелі 

буде простора кухня. Наш парафіянин самостійно поставив хорошу плитку. 

Потрібні гроші на меблі та техніку для кухні. Буде ще зона душових кімнат». 

 

*** 

12.08.2022 

Інформаційне агентство Волинські Новини 

https://www.volynnews.com/news/all/u-lutsku-iuni-pereselentsi-berut-

uchast-v-proyekti-spivdiia-zarady-ditey/ 

У ЛУЦЬКУ ЮНІ ПЕРЕСЕЛЕНЦІ БЕРУТЬ УЧАСТЬ В ПРОЄКТІ 

«СПІВДІЯ ЗАРАДИ ДІТЕЙ» 

Десятеро дітей-переселенців, які нині тимчасово проживають у 

гуртожитку Волинського училища культури та мистецтв ім. Ігоря 

Стравінського, долучилися до проєкту «СпівДія заради дітей». 

Про це розповіла Суспільному координаторка проєкту Ольга Ярчук. 

Проєкт реалізоують за підтримки Дитячого фонду ООН (UNICEF 

Ukraine) та Міністерства молоді та спорту України у 20 містах України. 

«Напрям «СпівДія заради дітей» має на меті створення безпечного 

простору для дітей, які бажають поспілкуватися з однолітками, отримати 

пізнавальну інформацію, порозважатися та побувати на занятті», – каже Ольга 

Ярчук. 
Заняття відбуваються на безпечних локаціях, де є укриття, додає 

менторка проєкту Марина Ткачова. Жінка – переселенка з Луганська, 

приїхала на Волинь вісім років тому. 

«Радо організовую навчання та розваги для дітей-переселенців і 

розумію, що вони відчувають», – каже вона. 

Учасниками занять є діти від п'яти до 12 років, які працюють по групах. 

Під час заходу вони разом із дорослими гралися, танцювали навколо уявного 

вогнища, малювали. 

Учасник майстеркласів, переселенець із Харківської області Дмитро 

Чаркін каже, що таких розваг у його селі не було. 

«Там нічого такого не було. Мені хочеться додому, але тут є футбол, 

тому, може, й тут залишусь. Коли ми виїжджали, то було ще спокійно в 

Харкові. Ми ще встигли», – розповідає хлопець. 

Зі слів Ольги Ярчук, заняття для дітей відбуваються безплатно. У Луцьку 

проєкт реалізовуватимуть до лютого 2023 року. 
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Міжнародні та вітчизняні державні чи недержавні 

организації 
 

06.08.2022 (матеріал не увійшов до попереднього випуску) 

КримSOS 

https://krymsos.com/209-mest-kompaktnogo-prozhyvanyya-

v%d1%8bnuzhdenn%d1%8bh-pereselenczev-posetyly-koordynator%d1%8b-

kr%d1%8bmsos/ 

209 місць компактного проживання вимушених переселенців 

відвідали координатори КримSOS 

Регіональні координатори КримSOS провели моніторингові візити до 

209 місць компактного проживання (МКП) вимушених переселенців. Про 

це повідомив Голова правління КримSOS Денис Савченко.  

“Тільки цього тижня регіональні координатори відвідали 19 МКП у 12 

областях України. Із червня було проведено 217 моніторингових візитів до 209 

місць компактного проживання внутрішньо переміщених осіб”, – розповів 

Денис Савченко.  
Моніторингові візити регіональних координаторів до МКП вимушених 

переселенців мають на меті не лише перевірку умов проживання та потреб 

ВПО, але й фіксацію випадків гендерно обумовленого насилля.  

Нагадуємо, що моніторингові візити МКП проводять у регіонах, на які 

поширюється проєкт КримSOS «Посилення спільнот ВПО в центральних 

та західних областях України» від Управління Верховного комісара у 

справах біженців Організації Об’єднаних Націй (УВКБ ООН). 

 

*** 

08.08.2022 

IOM Ukraine 

https://ukraine.iom.int/uk/news/mobilni-bryhady-mom-lahodyat-tsentry-

dlya-pereselentsiv-na-lvivshchyni 

Мобільні бригади МОМ лагодять центри для переселенців на 

Львівщині 

Актові та спортивні зали навчальних закладів, гуртожитки та виробничі 

підприємства західної України продовжують бути прихистками для 

внутрішньо переміщених осіб. Будівлі часто не пристосовані до проживання, 

тож у роботі електромереж часто трапляються збої, техніка виходить із ладу, 

сантехніка ламається. Розеток не вистачає навіть, щоб підзарядити мобільні 

телефони.  Заклади необхідно швидко відремонтувати, аби вони відповідали 

потребам переселенців. 
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Команда МОМ запропонувала рішення — дві мобільні бригади завдяки 

швидким та якісним ремонтам тривалістю не більше тижня покращують 

умови проживання переселенців у колективних центрах на Львівщині. До 

кожної команди входять бригадир,  сантехнік, електрик та двоє різноробочих. 

Заклади самі пропонують зміни, які потрібні саме для них. Загалом МОМ 

планує в такий спосіб відремонтувати більше  ста колективних центрів для 

внутрішньо переміщених осіб на Львівщині. 

Ініціатива розпочалася з ремонту двох центрів для переселенців на базі 

двох корпусів Львівської Політехніки в Стрийському парку. Тут проживає 

близько 350 ВПО, 80% з яких, за даними адміністрації, втратили майже все 

своє майно й після припинення військових дій не матимуть куди повертатися. 

За тиждень мобільна бригада МОМ встановила додаткові розетки, з 

розрахунку одна розетка на дві-три особи; відремонтувала електрообладнання 

для запобігання пожеж; замінила й відремонтувала сантехніку та полагодила 

роботу каналізації; встановила вентиляцію в спортивних залах, туалетах, 

душових; встановила перегородки в душових для забезпечення приватності; 

полагодила освітлення та повісила дзеркала біля умивальників та в 

приміщеннях, де проживають люди. 

Проєкт став можливим завдяки щедрій фінансовій підтримці 

Агентства США з міжнародного розвитку USAID, Федерального 

міністерства закордонних справ Німеччини та Європейського Союзу. 

 

*** 

08.08.2022 

UNICEF Ukraine 

https://www.unicef.org/ukraine/press-releases/unicef-launches-numo-app-

fpr-preschoolers 

Прес-реліз 

ЮНІСЕФ запускає мобільний застосунок для розвитку дошкільнят 

Новий застосунок «НУМО розвивальні ігри» містить ігри, малюнки, 

завдання та цікаві історії для дітей 3–6 років. 

«НУМО розвивальні ігри» — безкоштовний застосунок українською 

мовою із різноманітними інтерактивними іграми для дошкільнят. Так, дитина 

може не лише розважатися, а й розвивати необхідні для її віку навички. 

Йдеться про знання з мови й математики, логіку, креативність та інші важливі 

навички.  

Додаток створили ЮНІСЕФ Україна спільно з ЮНІСЕФ Чорногорія в 

співпраці з Міністерством освіти Чорногорії та компанією SoftServe в 

межах благодійної платформи Open Tech. 

“Близько двох третіх дітей зараз вимушено покинули свої домівки і 

переїхали в межах України або закордон. Це означає, що, окрім інших 

наслідків війни, діти мають обмежений доступ до дошкільної освіти і раннього 

розвитку та можуть втратити важливі основи для подальшого освітнього 



85 
 

процесу. НУМО надає унікальну можливість продовжувати навчання і є 

чудовим прикладом співпраці між країнами. Ми сподіваємось, багато 

українських дітей із задоволенням гратимуть в розвиваючі інтерактивні ігри з 

допомогою і разом з дорослими. Цей проект - приклад того, як ЮНІСЕФ 

використовує інновації, аби допомогти дітям.”, - сказав Філіп Корі, заступник 

регіонального директора ЮНІСЕФ у Європі та Центральній Азії. 

Ігри в застосунку поділені на категорії: 

За віком. До 3 років, 3–4 роки, 4–5 років, 5–6 років; 

За складністю. Йдеться про різноманітні тематичні рівні для кожної 

вікової категорії. До того ж дорослі можуть відстежувати, що дитина вже 

проходила, а що — ні; 

За форматом. Завдання, ігри, малюнки та цікаві історії допоможуть 

збагатити знання та розвинути важливі навички. 

Додаток може працювати офлайн. Достатньо завантажити його один раз 

і пройти коротку реєстрацію, аби користуватися далі будь-де. Це важливо, 

адже в теперішніх умовах родини проводять багато часу в сховищах, у 

дорозі чи намагаються адаптуватися до нового місця, де не завжди 

доступний інтернет. 

З додатком «НУМО розвивальні ігри» дитина зможе самотужки 

розвиватися, мати корисне дозвілля, займатися пізнавальними активностями, 

розвивати ключові навички й, наскільки це можливо, відволікатися від війни.  

Завантажити «НУМО розвивальні ігри» можна в AppStore16 та Play 

Market17. 

 

*** 

08.08.2022 

Facebook 

Данська рада у справах біженців / DRC 
https://www.facebook.com/DRCinUA/posts/pfbid02GeCmFcoY79kAZRcQGWwRxVAaz5frcU5nmc5L6pcyBGbR1kMeWoTsGu1iX

4SphD3jl?__cft__[0]=AZUCMwODPXTxE_DDUwE4nn52oEACgPo4nksf67YWsf4gWHA5rh7QK0wvaG7c6KnrdbN7jMwBf90EYokE1I5b1

Ave3G88aJdxJfBHG1B451uZf0sLlGZnBsXnYD9xdB0nw6osmSiaOf1WMLmUHfY68N_0CBf3XnhuyV-

15bENFe2ZOWCo6KBSWYYlV4PHP1rNFcZSvceTVyI10dpvwbZJUZG0&__tn__=%2CO%2CP-R 

Данська рада у справах біженців / DRC 

8 August, 02:57 ·  

️ Допомога бізнесу ➡ до $15 тисяч 

️ Допомога надається тим бізнесам, які мають на меті: 

✅ релокацію бізнесу в більш безпечні регіони (наприклад, захід 

України) із подальшим поновленням бізнес діяльності, яка передбачає 

створення нових, збереження існуючих та/або відновлення робочих місць. 

✅ створення нових робочих місць шляхом розширення поточної 

діяльності для підприємств, які не постраждали від бойових дій. 

                                                           
16 Див.:  https://apps.apple.com/ua/app/%D0%BD%D1%83%D0%BC%D0%BE-
%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96-
%D1%96%D0%B3%D1%80%D0%B8/id1635803298?l=uk  
17 Див.: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.numo   



86 
 

✅ відновлення пошкодженої інфраструктури та/або активів із 

подальшим поновленням бізнес діяльності яка передбачає створення нових, 

збереження існуючих та/або відновлення робочих місць. 

✅ переорієнтацію бізнес-діяльності задля виходу на нові ринки збуту, 

оскільки були втрачені попередні, у зв’язку з загостренням бойових дій, 

результатом чого буде створення нових, збереження існуючих та/або 

відновлення робочих місць. 

❗  Розмір гранту буде залежати від кількості робочих місць, які 

планується створити, відновити чи зберегти, а також від індивідуальних 

потреб бізнесу. 

️ Дізнатись більше про програму і заповнити заявку можна за 

посиланням: https://lap.drc.ngo/title/sme 

️ При розгляді заявок будуть враховуватися такі критерії: 

️ наявність досвіду ведення бізнесу, який був рентабельним до 

загострення воєнного конфлікту в Україні 

️ детальний бізнес-план і чітке розуміння ідеї реалізації відновлення / 

релокації / розширення / переорієнтації на нові ринки бізнес-діяльності 

️ відсутність юридичних і правових перешкод, а також порушень 

чинного законодавства під час ведення бізнес-діяльності 

 

*** 

08.08.2022 

Івано-Франківська обласна державна адміністрація 

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

mizhnarodnykh-donorskykh-orhanizatsii 

Людмила Сірко зустрілася із представниками міжнародних 

донорських організацій 

Управління інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю 

ОДА 

Обласна військова адміністрація продовжує залучати міжнародні 

донорські організації для вирішення питань з облаштування внутрішньо 

переміщених людей, які приїжджають на Прикарпаття із зони бойових дій. 

…відбулася робоча зустріч заступниці голови обласної державної 

адміністрації Людмили Сірко із виконавчим директором Федеральної 

Асоціації Центрів Допомоги для біженців, які потерпіли внаслідок війни 

та тортур (BAfF), Лукасом Вельцом, членом правління AMCHA-

Німеччина Міхелем Хьольгером та представниками Благодійного фонду 

«Рокада». 
Людмила Сірко детально розповіла про нагальні потреби з підготовки 

житла до зимового періоду людям, які постраждали від війни. Особливу увагу 

звернуто на важливості надання фахової психосоціальної допомоги 

постраждалим, адже лише за офіційними даними зараз у нашій області 

проживають понад 146 тисяч осіб з числа ВПО, а це понад 97 тисяч сімей, і 
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45 тисяч дітей, віком до 18 років. Люди переїхали з епіцентрів бойових дій, 

багато з них втратили рідних, житло, роботу, отримали травми – як фізичні, 

так і психологічні. Також обласна військова адміністрація організувала 

роботу виїзних мобільних бригад, які безпосередньо у громадах області 

вивчають проблеми переселенців. 

Голова ГО «Івано-Франківська обласна спілка членів сімей загиблих, 

померлих та безвісти зниклих в зоні АТО», радник голови ОВА Степан 

Чомко розповів про діяльність організації у питанні психологічної реабілітації 

членів сімей загиблих у війні та закликав іноземних донорів долучитися до 

впровадження проектів із реабілітаційних заходів та надання психологічної 

допомоги. 

В ході зустрічі зазначалося, що BAfF, AMCHA-Німеччина мають досвід 

у наданні допомоги постраждалим від війни та насильства, а також тим, хто 

вижив під час Голокосту. Мета їх візиту - особисто вивчити ситуацію щоби 

мати чітке уявлення про виклики, потреби у фінансовій та психосоціальній 

допомозі жителям у зв’язку із агресією росії та з метою донесення до громадян 

Німеччини цю актуальну інформацію. Тому йшлося про обмін досвідом, 

матеріальне забезпечення, тренування та навчання фахівців для роботи у 

консультативно-координаційних центрах із надання психологічної допомоги і 

як це може допомогти українцям зараз. 

«Із перших днів повномасштабної війни ми відчуваємо підтримку 

благодійних організацій. Благодійний фонд «Рокада» - перша організація, яка 

одразу розпочала забезпечувати колцентри області усім необхідним для ВПО. 

Сьогодні потреби змінилися, і ми про це вам детально розповіли, - зазначила 

Людмила Сірко. - Тепер ми потребуємо соціальних працівників для роботи із 

сім’ями та дітьми ВПО, надання фахової психосоціальної допомоги 

постраждалим від військових дій. Ми будемо раді будь-якій допомозі і 

впевнені, що спільними зусиллями нам вдасться забезпечити гідні умови для 

постраждалих наших співгромадян». 

 

*** 

08.08.2022 

Полтавська обласна військова адміністрація 

https://www.adm-pl.gov.ua/news/u-poltavi-zapuskayut-proiekt-dlya-

pidtrimki-pidlitkiv-pereselenciv 

У ПОЛТАВІ ЗАПУСКАЮТЬ ПРОЄКТ ДЛЯ ПІДТРИМКИ 

ПІДЛІТКІВ-ПЕРЕСЕЛЕНЦІВ 

Громадська організація STEM is FEM за підтримки програми 

«Єднання заради дії» запускає у Полтаві інтеграційні клуби для підтримки 

підлітків-переселенців 14-18 років. Перша зустріч у рамках проєкту «Наука 

єднання» відбудеться 10 серпня у конференц-залі «Аристократ» з 15:00 до 

18:00. 
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Учасники зустрінуться із співзасновницею громадської організації 

«Аква Віта», організаторкою музичних і поетичних фестивалів, поетесою 

і письменницею Юлією Бардіною. Вона розповість про свою діяльність у 

сфері громадського сектору, організацію музичних і літературних фестивалів, 

як працює авторське право та як розібратись з емоціями у некомфортній 

ситуації. 

Після цього учасники доєднаються до клубу психологічної підтримки. 

Підлітки пропрацюють свої поточні запити з психологом та отримають поради 

щодо адаптації до нових умов. 

Зустрічі клубів проводитимуться офлайн раз на два тижні. Кожна 

зустріч матиме свою тематику, запрошенного спікера - фахівця в обраній 

галузі та психолога-модератора, що допомагатиме учасникам 

пропрацьовувати наявні проблеми та підтримуватиме їх у стресових 

ситуаціях. 

Вхід до клубів безкоштовний за умови попередньої реєстрації за 

посиланням: https://forms.gle/imjziqLSXUXpNUy9A 

За матеріалами громадська організація STEM is FEM 

 

*** 

08.08.2022 

Сумська обласна військова адміністрація 

http://sm.gov.ua/uk/arkhiv1/29493-predstavnyky-mizhnarodnoyi-

humanitarnoyi-orhanizatsiyi-medair-pratsyuyut-na-sumshchyni.html 

ПРЕДСТАВНИКИ МІЖНАРОДНОЇ ГУМАНІТАРНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ 

«MEDAIR» ПРАЦЮЮТЬ НА СУМЩИНІ 

За дорученням керівника Сумської обласної військової адміністрації 

Дмитра ЖИВИЦЬКОГО заступники Олег КЛИМЕНЧУКОВ та Олена 

БОЙКО зустрілися з представниками громадської організації «Філія 

Медейр в Україні» 

Представники Філії Медейр в Україні на чолі з заступником 

регіонального директора Ребекою РАЙС повідомили, що вони вже окреслили 

напрямки роботи в нашому регіоні. 

Зокрема, в планах − надання психологічної підтримки внутрішньо 

переміщеним особам та жителям області, забезпечення медичним 

обладнанням закладів охорони здоров’я. А ще, що дуже важливо для нашої 

області, допомога у відновленні медичної інфраструктури (лікарень, 

амбулаторій, ФАПів), сприяння у наданні тимчасового житла для 

переселенців та фінансова допомога у відбудові приватного сектору. 

«Ми дякуємо співробітникам Філії Медейр в Україні, що звертають 

увагу саме на відновлення приватних садиб. Адже ми як обласна військова 

адміністрація першочергово працюємо над відбудовою медичних, освітніх, 

промислових об’єктів, дорожньої інфраструктури та багатоквартирних 

будинків. Але приватний сектор теж потребує відновлення і завдяки, в тому 
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числі, іноземним інвестиціям це питання поступово буде вирішуватися», − 

зазначив Олег Клименчуков. 

Гуманітарна організація працюватиме на Сумщині ще тиждень. 

Підсумком роботи іноземців у нашій області стане нарада з керівництвом 

обласної військової адміністрації. За результатами наради будуть спільно 

обрані конкретні об’єкти, які відновлюватимуться в області. 

Довідково. Medair − міжнародна некомерційна неурядова 

християнська організація, що спеціалізується на гуманітарній допомозі за 

надзвичайних ситуацій та послуг з відновлення, у тому числі: охорона 

здоров’я та харчування; водопостачання, санітарія та гігієна; житло та 

інфраструктура.  

Medair налічує близько 750 співробітників по всьому світу, чимало 

співробітників мають багаторічний гуманітарний досвід. Штаб-квартира 

організації знаходиться у Швейцарії. 

 

*** 

08.08.2022 

Благодійний фонд «Стабілізейшен Суппорт Сервісез» 

https://sss-ua.org/news/4-serpnya-u-dnipri-projshov-masshtabnyj-zahid-

pidtrymka-spromozhnosti-systemy-soczialnogo-zahystu-naselennya-shhodo-

reyestracziyi-vnutrishno-peremishhenyh-osib/ 

4 серпня у Дніпрі пройшов масштабний захід «Підтримка 

спроможності системи соціального захисту населення щодо реєстрації 

внутрішньо переміщених осіб» 

На події ми зібрали представників адміністрації органів місцевого 

самоврядування міст Дніпро та Кривий Ріг, представників пенсійного 

фонду, УВКБ ООН, управління з питань паспортизації, 

Дніпропетровського обласного центру зайнятості, центрального 

управління соціального захисту населення в Дніпропетровській області, а 

також представників громадських організацій «Егіда-Центр», «Проліска» 

та «Право на захист». Виступили також і представники Благодійного фонду 

«Стабілізейшен Суппорт Сервісез». 

Було презентовано попередні результати роботи проєкту у 

Дніпропетровській області, в межах якого проводиться системна підтримка 

управлінь соціального захисту у покращенні процедури реєстрації ВПО. 

Під час зустрічі ми обговорили виклики роботи з переселенцями, а 

також питання створення та функціонування рад ВПО. Дніпро є одним міст, 

які приймають найбільшу кількість переміщених людей, тож в межах заходу 

було обговорено питання створення Ради ВПО, яка забезпечить участь 

переселенців в процесах прийняття рішень. Ключовим завданням заходу було 

обговорення основних викликів з якими стикаються люди з-поміж ВПО у 

отриманні послуг та оформленні документів… 
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Дуже важливо в такий буремний час мати можливість зустрітися 

наживо, поділитися досвідом та познайомитися. 

 

*** 

08.08.2022  

КримSOS 

https://krymsos.com/krymsos-ta-minreintegracziyi-pidpysaly-

memorandum-pro-spivpraczyu/ 

КримSOS та Мінреінтеграції підписали меморандум про співпрацю 

КримSOS підписав меморандум про співпрацю з Міністерством з 

питань реінтеграції тимчасово окупованих територій. Про це повідомила 

юристка КримSOS Анастасія Калініна.  

«Співпраця має на меті збільшити кількість консультацій серед 

внутрішньо переміщених осіб (ВПО) та жителів тимчасово окупованих 

територій. У межах меморандуму відбуватиметься спільна робота над 

“гарячою лінією” Уповноваженого з питань ВПО», – розповідає Анастасія 

Калініна.  

Звернення на «гарячу лінію» Уповноваженого з питань ВПО 

Мінреінтеграції тимчасово окупованих територій перенаправлятимуть до 

залучених громадських організацій відповідно до профільних тем роботи.  

«Спеціалісти КримSOS надаватимуть консультації щодо питань, які 

стосуються тимчасово окупованих Кримського півострову та частини 

Херсонської області, а також вимушених переселенців із цих регіонів», – 

додала юристка КримSOS Анастасія Калініна 

Відповідно до меморандуму представники Коаліції українських 

правозахисних організацій також допомагатимуть у навчанні операторів 

«гарячої лінії» Уповноваженого та організації консультацій. Про початок 

спільної роботи буде повідомлено пізніше. 

 

*** 

08.08.2022  

КримSOS 

https://krymsos.com/krymsos-majzhe-1127-tonn-gumanitarnoyi-

dopomogy-dostavyly-vnutrishnim-pereselenczyam/ 

КримSOS: майже 1127 тонн гуманітарної допомоги доставили 

внутрішнім переселенцям 

З травня внутрішньо переміщеним особам доставили 1126,8 тонн 

гуманітарної допомоги. Про це повідомила менеджерка в соціальній сфері 

КримSOS Ольга Шкарупа. 

“За час роботи ініціативи КримSOS з компенсації витрат на паливо для 

доставки гуманітарної допомоги було придбано 25 511 літрів пального на суму 

1 мільйон 170 тисяч гривень. Завдяки цьому вимушених переселенців у 
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шістьох областях України забезпечили 1126,8 тонами гуманітарної допомоги”, 

– додає Ольга Шкарупа.  

11 партнерських організацій займаються доставкою допомоги МКП в 

межах ініціативи КримSOS з компенсації витрат на паливо. Вона 

поширюється на такі області: Київську, Житомирську, Закарпатську, 

Черкаську, Вінницьку, Хмельницьку.   

Нагадуємо, що це одна з чотирьох ініціатив КримSOS в межах 

спільного проєкту з Управлінням Верховного комісара Організації 

Об’єднаних Націй у справах біженців (УВКБ ООН). Загальний бюджет 

проєкту складає 3,6 мільйонів гривень. 

 

*** 

08.08.2022  

Громадський Простір 

https://www.prostir.ua/?news=na-dnipropetrovschyni-vymusheni-

pereselentsi-otrymaly-produktovi-ta-hihijenichni-nabory 

На Дніпропетровщині вимушені переселенці отримали продуктові 

та гігієнічні набори 

Протягом липня волонтери ГО «Фонд підтримки демократичних 

ініціатив Придніпров’я» розповсюджували гуманітарну допомогу для ВПО, 

що постраждали від війни. Це були продуктові та гігієнічні набори для потреб 

громадян, що перебувають у Павлограді та Дніпрі. 

Нині допомогу вже отримали більше 500 осіб. Це в переважній 

більшості люди з інвалідністю, самотні літні люди, мами, які виховують двох 

та більше дітей. Люди, які отримують допомогу, дуже вдячні та кажуть, що 

така підтримка вкрай важлива сьогодні. 

Також, хочемо нагадати що у червні за ініціативи ГО «Фонд підтримки 

демократичних ініціатив Придніпров’я» розпочала роботу гаряча лінія “На 

межі”. Спеціалістами ГО надається допомога для ВПО з таких питань, але не 

обмежуються цим переліком: 

консультаційна допомога – пошук житла, контакти соціальних служб, 

допомога в евакуації та перетині кордону; 

консультації юриста. 

А також оперативне інформування громадян за такими напрямками: 

актуальна ситуація на лінії зіткнення (робота транспортних коридорів, 

перебіг бойових дій, зв’язок, шляхи виїзду тощо); 

гуманітарна, медична допомога 

робота органів влади, громадських об’єднань, волонтерських пунктів; 

робота нових програм підтримки ВПО та мешканців непідконтрольної 

території; 

Спеціалісти ГО надають по Skype, Viber, Facebook і за телефонами 

гарячої лінії:   +380961552726 
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Проект здійснюється за підтримки Міжнародного фонду 

«Відродження» та CARE Deutschland в рамках Грантової гуманітарної 

програми «Гуманітарна солідарність»  

 

 

*** 

09.08.2022 

Facebook 

Червоний Хрест України 
https://www.facebook.com/RedCrossUkraine/posts/pfbid0zvxK8ZJ3nkvxVULsXDQbeNAQgb67X58pYi2CYm8A5DQqT64xTuQtA1

v4GyJRF8AMl?__cft__[0]=AZWR_19vXtP5qoqxPHti6PcwXPYeXhVHj5hThwLOHAV9TE9bj--Kly0k7JwAzpZilX54a-

BDuxUipaNGj3vnLxYeZV20vG49SDQGKJ5mfrJy7_RKWpCPg9Cpj-q5ZIsKXpl3KL0oitC2uMCkNBLGCqj-1p2QmVKiLBKSXLWOS4E-

FOj5vuuDZPXgBvjB-oF3Kpix7bHQ02dfl9alV-tjhT52&__tn__=%2CO%2CP-R 

Червоний Хрест України 

У Чернівецькій області напрямок Психосоціальної підтримки 

Червоного Хреста України розширює свою діяльність. Заняття для підтримки 

психічного здоров’я дітей та їх родин тепер проводитимуться й у Вижниці. 

Через початок війни до області вимушено переїхали тисячі людей, 
серед яких багато родин з дітьми. Малюкам важче зрозуміти, чому необхідно 

було швидко покинути дім, що відбувається навколо, чому батьки схвильовані 

й життя стало іншим. Стрес, що виник від негайної евакуації, негативно 

впливає на психічне здоров’я дітей, адже вони не знають механізмів, як 

самостійно його подолати. 

Тому волонтери Чернівецької обласної організації Червоного Хреста 

України розширюють георграфію напрямку Психосоціальної підтримки в 

області. Тепер вони регулярно проводитимуть заняття з елементами творчості 

та активні ігри з дітьми ще й у Вижниці, аби допомогти їм адаптовуватися до 

нових умов, знайти друзів, подолати стресові реакції та навчитися турбуватися 

про себе і своє психічне здоров’я… 

 

*** 

09.08.2022 

Івано-Франківська обласна державна адміністрація 

https://www.if.gov.ua/news/napratsovano-mekhanizmy-koordynatsii-

roboty-oblasnoi-viiskovoi-administratsii-ta-mizhnarodnykh-donoriv 

Напрацьовано механізми координації роботи обласної військової 

адміністрації та міжнародних донорів 

Управління інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю 

ОДА 

Спільні дії обласної військової адміністрації і міжнародних донорів 

дозволять вирішити актуальні проблеми внутрішньо переміщених осіб на 

Прикарпатті. Про це сьогодні йшлося під час онлайн-наради в обласній 

державній адміністрації. 
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Спілкувалися з гуманітарними партнерами заступники голови обласної 

державної адміністрації Людмила Сірко та Вадим Созоник. 

Зазначалося, що в області працюють 26 міжнародних донорів, зокрема, 

OCHA Ukraine, Швейцарський Червоний Хрест, Міжнародна організація з 

міграції (МОМ), Металаб, ЮНОПС, Карпат NEEKA, TERRE DES 

HOMMES та інші. Вони здійснюють роботи з реконструкції будівель, 

капітальні та поточні ремонти приміщень для внутрішньо переміщених 

людей. Станом на сьогодні уже відібрано 28 об’єктів. Для 23 із них готується 

проєктно-кошторисна документація. Є також об’єкти, де облаштовують 

кімнати для інтелектуальних занять, проводять косметичні ремонти та 

сантехнічні роботи. 

Наголошувалося, що до проведення робіт долучилися ще два нових 

міжнародних донори, які зацікавлені і будуть допомагати у реалізації проєктів. 

Під час зустрічі презентовано інформаційну таблицю, яка включає 

оперативні об’єднані дані про об’єкти, де проводяться роботи, донорів та 

поточні потреби і можливості розміщення ВПО усіх партнерів. 

«Ми вдячні нашим міжнародним партнерам за плідну співпрацю, 

єдність і підтримку. Разом зі світовою спільнотою, небайдужими людьми ми 

зможемо впоратися з цими викликами. Все буде Україна!», – зазначила 

Люмила Сірко. 

 

*** 

09.08.2022 

Львівська обласна військова адміністрація 

https://loda.gov.ua/news/36844 

Львівщина отримала гуманітарну допомогу від Польщі на понад 12 

мільйонів гривень 

Пресслужба ОДА   Управління туризму та курортів 

Львівська область отримала гуманітарну допомогу від Республіки 

Польща, призначену для закладів, де після реконструкції проживатимуть 

внутрішньо переміщені особи. 
Йдеться про 1,5 тисячі ліжок, 3 тисячі комплектів постільної білизни та 

інші необхідні товари для організації побуту й проживання людей: меблі, 

матраци, подушки, ковдри, рушники, кухонний інвентар. 

Загальна сума гуманітарної допомоги від Готельного холдингу 

Республіки Польща становить понад 12 мільйонів гривень. Отримала її 

Львівщина завдяки сприянню уряду Польщі та Державного агентства 

стратегічних резервів Республіки Польща.  

«Польща вчергове простягнула Україні руку допомоги. Вкотре ми маємо 

змогу переконатися, хто насправді наш вірний друг та союзник у цій жорстокій 

війні, розв’язаній державою-терористом. Гуманітарний вантаж від 

представників Готельного холдингу Польщі є додатковою допомогою до 

обласної Програми з облаштування альтернативних місць для 
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розміщення внутрішньо переміщених осіб. Зараз на теренах області триває 

ремонт 20 закладів соціальної сфери, з-поміж яких 16 гуртожитків ВНЗ та 

професійно-технічних навчальних закладів. Вони стануть додатковим 

прихистком для понад 2 тисяч людей. Ліжка, меблі, постільна білизна – це все 

дозволить нам розвантажити мережу освітніх закладів, щоб вчасно розпочати 

навчальний рік у вересні та облаштувати людям комфортне життя у нових 

помешканнях», – наголосив начальник Львівської ОВА Максим Козицький. 

Окрім цього,…9 серпня, Львівська ОВА, Готельний холдинг 

Республіки Польща та Асоціація готелів та курортів України підписали 

Меморандум про співпрацю. Він дозволить збільшити кількість надходжень 

гуманітарної допомоги з боку Польщі, щоб надалі розподіляти її серед 

постраждалих внаслідок російської агресії осіб, які проживають на 

Львівщині. 

«Україна переживає складні часи. Та хочу запевнити, що поляки усіма 

силами підтримують українців в їхній боротьбі за свободу. Сьогодні кожен, 

від малого до великого, у Польщі розуміє, що ви захищаєте не лише себе, а й 

усю Європу. Допомогти вам – це наш обов’язок. Сьогодні Польща прихистила 

сотні тисяч ваших земляків, але ми не називаємо їх біженцями, бо це – наші 

друзі. Якщо говорити про заклади нашого холдингу, то від початку війни ми 

надали місце для ночівлі близько 200 тисячам українців. Зараз ще 700 людей 

проживають у наших готелях», – зазначив президент Готельного холдингу 

Польщі Георг Крістеску. 

Станом на зараз на теренах Львівщини офіційно проживають 245 тисяч 

ВПО, з них 75 тисяч – діти. Неофіційно – 400 тисяч осіб. Найбільше людей 

евакуювалися на Львівщину у травні. Тоді в області одночасно тимчасово 

проживали 630 тисяч переселенців.  

«До повномасштабної війни галузь туризму займалась лише 

організацією дозвілля для людей. Часи змінились і зараз ми дбаємо про 

поселення та комфортні умови перебування у готелях чи санаторіях для 

внутрішньо переміщених осіб. Спільно з Львівською обласною військовою 

адміністрацією та Готельним холдингом Польщі ми будемо 

дооблаштовувати приміщення для проживання переселенців тут, на 

Львівщині», – розповіла президентка Асоціації готелів та курортів України 

Ірина Сідлецька. 

 

*** 

09.08.2022 

Полтавська обласна військова адміністрація 

https://www.adm-pl.gov.ua/news/za-dva-dni-z-polshchi-do-poltavskoyi-

oblasti-nadiyshlo-38-tonn-gumanitarnoyi-dopomogi-dlya-vpo 

ЗА ДВА ДНІ З ПОЛЬЩІ ДО ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ НАДІЙШЛО 

38 ТОНН ГУМАНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ ДЛЯ ВПО 
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8-9 серпня залізницею прибуло два контейнери з гуманітарною 

допомогою, загальна вага яких – 38 тонн. У них – крупи, овочеві та м’ясні 

консерви, продукти швидкого приготування, печиво, олія, засоби для прання. 

«Усі ці товри надійдуть до обласного гуманітарного штабу, а потім 

будуть розподілені за потребами в громади, де проживають переселенці", – 

розповів начальник ПОВА Дмитро Лунін. 

 

*** 

09.08.2022 

Харківська обласна військова адміністрація 

https://kharkivoda.gov.ua/news/116978 

Міжнародна організація з міграції надасть допомогу ВПО, які 

мешкають на Харківщині 

Заступниця начальника Харківської ОВА Віта Ковальська зустрілася 

з делегатами Міжнародної організації з міграції. 

Під час зустрічі сторони обговорили соціально-економічну ситуацію, 

яка склалася в регіоні, фахівці МОМ запропонували допомогу переселенцям. 

«Наша команда у найкоротші терміни в співпраці із обласною владою та 

громадами готова надати допомогу внутрішньо переміщеним особам. Ми 

можемо забезпечити їх засобами гігієни та зимовими наборами: ковдри, 

подушки, постільна білизна, рушники тощо. Також наша організація може 

допомогти у ремонті або підготовці до зими будівель, де буде мешкати ця 

категорія громадян», - зазначив офіцер операцій МОМ Мохамед Елмасрі. 

Заступниця начальника ХОВА Віта Ковальська зауважила, що наразі 

на Харківщині проживає біля 250 тис. ВПО. Найбільше переселенців у таких 

громадах: Валківська – 21тис., Зміївська – майже 18 тис., Богодухівська –         

15 тис. 

«Восени кількість ВПО може бути ще більшою, тому ми готуємось до 

того, щоб забезпечити цих людей усім необхідним, тому будь-яка допомога з 

вашого боку буде не зайвою. Потрібно забезпечити людей засобами гігієни, 

підготувати приміщення для проживання та надати переселенцям зимові 

набори», - підкреслила Віта Ковальська. 

Вона додала, що ХОВА буде всіляко сприяти роботі організації в області. 

Як зазначив директор Департаменту соціального захисту населення ХОВА 

Юрій Шпарага, у компактних місцях проживання навколо обласного центру 

проживає 1200 ВПО, інші місця масового перебування переселенців 

знаходяться в громадах області. Саме їх в першу чергу потрібно забезпечити 

зимовими наборами. 

Також в області є приміщення, які можна відремонтувати та поселити 

туди представників цієї категорії громадян. 

«Через постійні обстріли деяких районів, восени будуть потрібні 

автономні місця обігріву, які матимуть генератор, де буде вода, туалет, ліжка. 

Адже через руйнування систем газо-, електро- та водопостачання людям 



96 
 

потрібно буде короткотерміново в теплі перечекати небезпеку», - говорить 

Юрій Шпарага. 
Представники МОМ уже сьогодні відвідають місця компактного 

проживання ВПО та ознайомляться із їх потребами.  

«Ми хочемо зосередити зусилля не тільки на Харкові, але й на маленьких 

містах і селищах та надавати допомогу ВПО там», - сказав Мохамед Елмасрі. 

*** 

09.08.2022  

КримSOS 

https://krymsos.com/63-organizacziyi-podaly-zayavky-do-proyektu-

krymsos/ 

63 організації подали заявки до проєкту КримSOS 

До проєкту КримSOS з підтримки ініціатив подали заявки 63 громадські 

організації. Про це повідомив голова Правління КримSOS Денис Савченко.  

«До проєкту КримSOS з підтримки громадських організацій та 

ініціатив, що займаються допомогою вимушеним переселенцям, планують 

долучитися 63 громадські організації. КримSOS продовжує приймати заявки 

на участь у проєкті та очікує на нових учасників до кінця року», – розповідає 

Денис Савченко.  
Доєднатися до проєкту можуть громадські організації та ініціативні 

групи, що допомагають внутрішньо переміщеним особам в одному з 14 

регіонів18 України. Для цього потрібно заповнити онлайн-форму19.   

Наразі КримSOS співпрацює з 75 громадськими організаціями в межах 

проєкту «Посилення спільнот ВПО в центральних та західних областях 

України» від Управління Верховного комісара Організації Об’єднаних 

Націй у справах біженців (УВКБ ООН). 

 

*** 

10.08.2022 

ADRA Ukraine 

https://www.adra.ua/adra-ukraine-rozpochynaye-realizacziyu-novogo-

gumanitarnogo-proyektu-za-pidtrymky-ministerstva-zakordonnyh-sprav-

nimechchyny/ 

ADRA Ukraine розпочинає реалізацію нового гуманітарного проєкту 

за підтримки Міністерства закордонних справ Німеччини 

Від 24 лютого цього року завдяки великій підтримці партнерів ADRA 

Ukraine спрямовує сили та ресурси на допомогу постраждалим внаслідок 

військового конфлікту. За цей час успішно реалізувалися п’ять проєктів та ще 

одинадцять продовжують свою діяльність. Станом на сьогодні 

                                                           
18 Див.:   https://krymsos.com/krymsos-rozshyryuye-proyekt-pidtrymky-inicziatyv-v-14-oblastyah-ukrayiny/ 
19 Див.:   https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfFdS61Ga0e76Eac-Kc7hm-
kcYicmkpiZp5ISXYqzJEbsfiLw/viewform 
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розпочинається ще один проєкт ADRA Ukraine за сприяння Міністерства 

закордонних справ Німеччини (German Federal Foreign Office — GFFO). 
Строк його реалізації — до 30 квітня 2023 року. 

Проєкт за підтримки GFFO розпочав діяльність за наступними 

напрямами: 

• Соціальні перевезення. Забезпечення комплексним та безперешкодним 

доступом до базових послуг осіб пенсійного віку та маломобільних груп 

населення, які проживають у важкодоступних районах, шляхом надання 

безкоштовного соціального транспорту із села до міста. 

• Психосоціальна підтримка. 

• Грошова допомога. Виплати впроваджуються відповідно до стандартів 

строком до трьох місяців з метою забезпечення основних потреб людини. 

• Сприяння ремонтним роботам в центрах захисту. Легкий ремонт (вікна, 

двері тощо) для додаткового житла в громадах, що приймають внутрішньо 

переміщених осіб в Україні. 

За актуальною інформацією та новинами стосовно діяльності нового 

проєкту слідкуйте в соцмережах та на офіційному сайті ADRA Ukraine. 

 

*** 

10.08.2022 

Facebook 

Червоний Хрест України 
https://www.facebook.com/RedCrossUkraine/posts/pfbid02RRZPDdFJBU1nxRnwATvhPMdrFBTVT4o98C27qqdPWsLi2Q2TMof

y4mcN4u67Fttjl?__cft__[0]=AZU_AiZSbF2pnlo2_2T-

ooCSLlgpj1A1XsXzFVEZKAXPTAQGLHDezoEDiT7Vl_vhejG_2KYPMqxkjEuWutgzkZGf2k4pSvlQWR4946k9yDx7QdmiDGvm6dooll6_RV

BrZQQLMErS9ih-

3Q9s0X_sgG9CIkqtzREYz2qW8yokMwTYaFXAWQ8zfLSbh4p36JU1JtImZ6fX54OhsR1tm_uZYal1&__tn__=%2CO%2CP-R 

Червоний Хрест України 

10 August, 05:39 ·  

На Закарпатті працює 11 пунктів видачі допомоги Червоного Хреста 

України. Щоденно тут волонтери видають необхідну гуманітарну допомогу 

тим, хто через війну вимушений був покинути свої домівки та знайшов 

прихисток в області. Пункти видачі працюють в Ужгороді, Мукачево, 

Берегово, Іршаві, Хусті, Тячеві, Рахові, у селищах міського типу Великий 

Березний і Міжгір‘я, а також у селі Оноківці Ужгородського району. Допомога 

видається за встановленим критеріям отримувачів допомоги за попередньою 

реєстрацією або живою чергою. 

На сьогодні через пункти видачі допомоги Закарпатської обласної 

організації Червоного Хреста України допомогу вже отримали понад           112 

тисяч громадян. 

 

*** 

10.08.2022 

Львівська обласна військова адміністрація 
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https://loda.gov.ua/news/36915 

За підтримки польських партнерів Львівська ОВА облаштує місця 

для розміщення переселенців 

Управління туризму та курортів 

Переміщені особи отримають дах на головою, а також необхідне для 

облаштування свого побуту. 

Львівська обласна військова адміністрація створює додаткові місця 

для тимчасового проживання ВПО та вивільняє заклади освіти області до 

початку навчального сезону. У них зараз проживає значна частка тих, хто був 

змушений шукати прихистку внаслідок воєнних дій. 

Так, в межах нової обласної Програми реалізації пріоритетних 

інфраструктурних проєктів у Львівській області, цьогоріч запланували 

відремонтувати 20 закладів соціальної сфери у 17 територіальних громадах та 

створити понад 2 тисячі місць для ВПО. Для цього з обласного бюджету 

виділили 102,9 млн грн. 

Станом на сьогодні тривають роботи у 14 закладах. Ці занедбані 

приміщення, які вже давно не використовували за призначенням, сьогодні 

отримують «друге дихання». 

Одним із таких є гуртожиток у Стебнику. Роботи тут розпочали 

наприкінці червня. У розпорядженні нових мешканців буде 32 квартири. Вже 

наприкінці цього місяця планують відкриття. Заселятимуть переселенців 

відповідно до черги та складу сім’ї. 

Ремонтні роботи на об’єкті оглянув заступник начальника Львівської 

ОВА Олександр Кулепін разом із польськими партнерами – 

представниками Готельного холдингу Республіки Польща. Завдяки їхній 

ініціативі, підтримці Уряду Республіки Польща та сприянню Державного 

агентства стратегічних резервів Республіки Польща Львівщина отримала 

гуманітарний вантаж на понад 12 млн грн. 

Йдеться про 1,5 тисячі ліжок, 3 тисячі комплектів постільної білизни та 

інші необхідні товари для організації побуту й проживання людей: меблі, 

матраци, подушки, ковдри, рушники, кухонний інвентар. Частину з цих речей 

отримає реконструйований гуртожиток у Стебнику. 

«Отримана гуманітарна допомога – це результат переговорів та 

співпраці, які ми мали упродовж трьох тижнів з нашими польськими 

партнерами. Сьогодні ми вже бачимо результат. Від початку 

повномасштабного вторгнення Польща стала прихистком для сотень тисяч 

українців і продовжує допомагати нашій країні. Ми безмежно вдячні за це. 

Завдяки цій допомозі ми зможемо суттєво пришвидшити переселення людей 

із закладів освіти у відреконструйовані приміщення та запустити навчальний 

процес», – зазначив Олександр Кулепін.    

Речі зі складу відправлятимуть у заклади, готові до розміщення 

внутрішньо переміщених осіб. Після повного завершення ремонтних робіт, 

ними облаштовуватимуть нові оселі. Натомість приїжджатиме наступна 

допомога. 
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Нагадаємо, що вчора Львівська ОВА, Готельний холдинг Республіки 

Польща і Асоціація готелів та курортів України підписали Меморандум 

про співпрацю. Він дозволить збільшити кількість надходжень гуманітарної 

допомоги з боку Польщі, щоб надалі розподіляти її серед постраждалих 

внаслідок російської агресії осіб, які проживають на Львівщині. 
Зазначимо, що на теренах Львівщини зараз офіційно проживають       245 

тисяч ВПО, з них 75 тисяч – діти. Неофіційно – 400 тисяч осіб. 

 

*** 

10.08.2022  

Громадський Простір 

https://www.prostir.ua/?news=volontery-zapustyly-vseukrajinsku-

platformu-dopomohy-pereselentsyam-good-link 

Волонтери запустили всеукраїнську платформу допомоги 

переселенцям “Good Link” 

Всеукраїнська волонтерська мережа Volunteer Community запустила 

платформу допомоги внутрішнім переселенцям “Good Link”.  Новий 

проєкт, який працює у соціальній мережі Instagram, з’єднує тих, хто 

потрапив у біду, з тими, хто готовий їм допомогти.  

  “Наразі на сторінці нашого проєкту висвітлюються потреби 

конкретних родин, які опинилися у скруті, і кожен, хто має небайдуже до 

чужої біди серце, може допомогти закрити їхні потреби. Це – такий собі 

зв’язок добра, що здатен об’єднати родини України навколо спільної мети – 

покращити наше спільне сьогодення та наше завтра”, – пояснює Дар’я 

Єфіменко, координаторка з освітніх програм та супервізії міжнародної 

волонтерської мережі “Volunteer Community FSU” в Україні. 

Щодня волонтери Volunteer Community отримують близько 10 запитів 

про допомогу від постраждалих українців, обирають ті, що потребують 

негайного вирішення, та публікують інформацію на сторінці «Good Link». 

Підписники-благодійники, які хочуть допомогти, можуть написати коментар 

про це під постом, або відправити повідомлення на сторінку проєкту.   

   Зазвичай, люди просять у волонтерів побутові речі, які необхідні для 

звичайного життя: постільна білизна, рушники, посуд, одяг, засоби гігієни, 

продуктові набори та дрібну техніку тощо.  

   Зараз на платформі проєкту зареєстровано 11 запитів, з яких вже три 

отримали допомогу від небадужих людей. Серед них, наприклад, – три 

багатодітних родини, які досі мешкають у Харкові, і просили допомогти з 

продуктами харчування. 

Серед тих, хто ще чекає на допомогу, й родина з 5-ти осіб, які виїжджали 

під обстрілами з рідної Луганщини з лежачою бабусею, маючи тільки 

документи на руках, і тепер налагоджують побут у Кропивницькому, тож їм 

потрібно усе – починаючи від рушників та ковдр до іграшок для 4-річного 

малюка.   
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“Ми не можемо врятувати весь світ, але врятувати світ деяких людей у 

наших силах!” – кажуть волонтери Volunteer Community.  

Якщо ви хочете приєднатися до проєкту, підпишіться на сторінку 

«Good Link» в Instagram та слідкуйте за їх постами – @vc_goodlink 

 

*** 

10.08.2022 

Благодійний фонд «Стабілізейшен Суппорт Сервісез» 

https://sss-ua.org/news/grupy-v-vajberi-ta-turbotlyvi-susidy-yak-prohodyt-

rozdacha-gumanitarnoyi-dopomogy-v-cherkaskij-oblasti/ 

Групи в Вайбері та турботливі сусіди: як проходить роздача 

гуманітарної допомоги в Черкаській області 

Ми часто розповідаємо, як допомагаємо переселенцям в різних 

громадах України. Сьогодні ж вирішили не просто відзвітувати про кількість 

переданих гігієнічних чи продуктових наборів, а поділитись деталями 

організації роздач. На початку серпня наша координаторка в Черкаській 

області Марина Макуха розповсюджувала засоби гігієни в чотирьох 

громадах — Ватутінській, Бужанській, Єрківській та Черкаській — і дозволила 

зазирнути за лаштунки цього процесу.  

Керівники громад в Черкаській області рідко звертаються за 

гуманітарною допомогою за власної ініціативи. Тому пані Марина телефонує 

їм сама і розпитує, коли востаннє до них привозили той чи інший вид 

допомоги. Цього разу вона мала партію гігієнічних наборів від CARE і вибрала 

громади, де засоби гігієни завозили лише півтора місяці тому, або й раніше.  

«Я розумію, що в більші міста та села волонтери й благодійні організації 

приїжджають частіше. Тому я запропонувала сконцентруватись на невеличких 

населених пунктах, які входять в обрані громади, — розповідає Марина 

Макуха. — Так, замість того, щоб роздавати засоби гігієни в Ватутіно, куди 

вже надходила допомога і від нас, і від інших, ми поїхали в три села навколо. 

Там зараз живе понад 200 переселенців, які були нам дуже раді…».  

Пані Марина відзначає, що місцева влада охоче йде на контакт і 

всіляко сприяє організації пунктів роздачі. За її словами, керівництво 

жодної громади не поводило себе байдужо.  

«До прикладу, в Єрківській громаді старости брали свої машини і самі 

їхали за людьми похилого віку, які живуть далеко від центра села, де ми 

роздавали гуманітарну допомогу. Ці люди самі б не дійшли, а так вони змогли 

отримати засоби гігієни», — розповідає пані Марина.  

В громадах налагоджено інформування переселенців: є групи в Вайбері, 

де керівництво повідомляє про заплановані роздачі. Та й самі мешканці 

проявляють турботу одне до одного. Коли координаторка нашого фонду 

роздавала гігієнічні набори, люди весь час питали — а чи приходила та родина 

з дітьми? А та старенька жінка? Якщо ні, то дзвонили їм, просили команду БФ 

«ССС» зачекати ще трохи.  
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На Черкащині живуть переселенці переважно з Херсонської та 

Миколаївської областей. Регіон приймав й ВПО з Київщини, але більша 

частина з них уже повернулась додому. Люди мешкають в гуртожитках, 

дитячих садочках, школах. Зараз їх готуються розселяти, оскільки 

наближається новий навчальний рік, проте на вулицю не виганяють. Пані 

Марина зазначає, що в кожному районі області обстежують пусті покинуті 

будинки, приводять їх до ладу і віддають переселенцям. Також в містах 

облаштовують муніципальні квартири.  

На жаль, багатьом ВПО Черкаської області уже немає куди повертатись, 

бо їх будинки знищені російською армією. Але про них турбуються нові 

сусіди, та й ми ще неодноразово приїжджатимемо з гуманітарною допомогою. 

 

*** 

11.08.2022 

Президент України  Володимир Зеленський 

Офіційне інтернет-представництво 

https://www.president.gov.ua/news/volodimir-zelenskij-zustrivsya-iz-

zasnovnikom-gumanitarnoyi-77009 

Володимир Зеленський зустрівся із засновником гуманітарної 

організації World Central Kitchen Хосе Андресом 

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із 

засновником міжнародної гуманітарної організації World Central Kitchen 

шеф-кухарем Хосе Андресом. 

Глава держави подякував Хосе Андресу та World Central Kitchen за 

активну діяльність, яку вони розгорнули в Україні та на кордонах нашої 

держави… 

Президент зазначив, що World Central Kitchen із першого дня 

вторгнення Росії почала працювати на українсько-польському кордоні й 

допомагала вимушеним переселенцям, а сьогодні організація розгорнула 

активну діяльність у багатьох містах України, та, серед іншого, створює нові 

робочі місця для наших громадян. 

До роботи World Central Kitchen у нашій країні залучено близько 5 тисяч 

українців, працює понад 500 закладів харчування. З початку війни було 

приготовано більш як 130 мільйонів обідів для наших громадян. 

За словами Володимира Зеленського, держава готова всіляко сприяти 

діяльності організації такого рівня, яка виконує вкрай важливу гуманітарну 

місію. 

Під час зустрічі Хосе Андрес наголосив, що World Central Kitchen 

продовжуватиме допомагати українцям, зокрема підтримуватиме людей на 

територіях, які будуть звільнені від окупації. 

«Ми будемо готові вже в перші години допомагати регіонам, які будуть 

деокуповані», – сказав він. 
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*** 

11.08.2022 

Черкаси 

Офіційний портал міської ради, 

міського голови, виконавчого комітету 

http://chmr.gov.ua/ua/newsread.php?view=21517&s=1&s1=17 

Канадське товариство Червоного Хреста готове допомогти 

Черкасам 

Делегація Канадського Червоного Хреста Canadian Red Cross готова 

допомогти переселенцям, медикам та соціальній службі міста. Про це йшлося 

під час робочої зустрічі із заступницею міського голови Черкас Мариною 

Гаркавою. 

 Делегація Канадського Червоного Хреста Canadian Red Cross разом із 

регіональними координаторами Міжнародного та Національного 

комітетів Товариства Червоного Хреста відвідали Черкаси. Тут вони 

ознайомилися з роботою Гуманітарного центру ЧМР, територіального 

центру надання соціальних послуг, побували в деяких гуртожитках, де 

мешкають внутрішньо переміщені особи. 

 «Ми переймаємося нинішньою ситуацією в Україні, – відзначив 

директор Канадського Червоного Хреста та керівник делегації Аскар 

Умарбеков. – Готові запропонувати свою підтримку українському 

Товариству Червоного Хреста й людям, які потребують цього, зокрема, 

переселенцям. Особливо тепер, коли наближається зима й опалювальний 

сезон». 

 За словами Аскара Умарбекова, Канадський Червоний Хрест готовий 

підтримати Черкаси у трьох напрямах. 

 Перший із них – доставка речей для внутрішньо переміщених осіб, які 

мешкають в гуртожитках (це – ліжка, постільна білизна, ковдри тощо). 

 Далі – висловили бажання допомогти з ремонтом і утепленням у цих 

приміщеннях, де живуть переселенці, аби забезпечити мінімальні стандарти 

для проживання. Окрім ремонтів, готові забезпечити їх побутовим 

обладнанням (пральні машини, мікрохвильові печі). 

 Ще один напрям допомоги, про який ішлося під час зустрічі, – вивчити 

можливість покрити оплату комунальних послуг тим гуртожиткам, де 

мешкають внутрішньо переміщені особи. 

 Від імені міського голови Черкас Анатолія Бондаренка його 

заступниця Марина Гаркава подякувала представникам Канадського та 

Національного комітетів Товариства Червоного Хреста за візит і увагу до 

проблем Черкас. 

 «Ми потребуємо підтримки у всіх трьох напрямах, – відзначила Марина 

Олександрівна. – Адже сьогодні в Черкасах зареєстровано майже    25 000 

внутрішньо переміщених осіб, а разом із транзитними переселенцями 

Черкаси від початку повномасштабної війни прийняли майже 80 000 людей, 
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які виїхали з місць активних бойових дій. На осінь у рамках обов’язкової 

державної евакуації ми повинні будемо прийняти ще близько 20 000 осіб». 

 За словами Марини Гаркавої, саме над пошуком резервних 

можливостей для прийому і поселення внутрішньо переміщених осіб зараз 

посилено працює команда міської влади. Зокрема, під час наради в першого 

заступника міського голови Сергія Тищенка вирішено створити 120 

ліжкомісць для мам з дітьми та літніх людей в одній із черкаських шкіл. Тепер 

сюди треба ковдри, подушки, ліжка. 

 Окремим напрямом допомоги представники  Канадського Червоного 

Хреста бачать підтримку медиків Черкащини. Зокрема, збільшення 

мобільних медичних бригад та допомога лікарням, проведення тренінгів для 

наших медичних працівників. Канадські друзі готові допомогти і з 

впровадженням в Черкасах програм підсилення патронатної служби. 

 Делегація Канадського Червоного Хреста вражена обсягами роботи 

працівників черкаського територіального центру надання соціальних послуг. 

 «Ми бажаємо з ними співпрацювати, допомагати, підсилювати службу 

соціальних працівників, особливо тих, хто відвідує підопічних вдома, доглядає 

за людьми з інвалідністю, які не можуть себе обслуговувати», – відзначила 

учасниця делегації Джинні Во, котра відповідає за медичний та соціальний 

напрям. 

 Під час зустрічі представники Канадського Червоного Хреста 

обговорили нюанси подальшої співпраці та перші кроки в їх реалізації. 

Зокрема, підготовку й проведення спільних заходів, спрямованих на соціальну 

й медичну підтримку, розробка та підписання угод і меморандумів тощо. 

 «Канадські друзі вражені обсягами роботи і самовідданістю наших 

людей, тому готові нас підтримати і стати надійними партнерами», – 

резюмував голова обласної організації ТЧХУ Валерій Безбородов. 

 

*** 

11.08.2022 

Facebook 

Червоний Хрест України 
https://uk-

ua.facebook.com/RedCrossUkraine/posts/pfbid023woM12dE7FmbQCaNMgGMkYRpmuxNHU6pHKeMMYL1Q5MyWrXAadLJS99wY2gWf

Yhul?__cft__[0]=AZU3K2Zo4RqjO8D-pg6JbOvmUP2OOQ-U_uxnbqySlsdEWKvE-

RtGpRBaWltW4mZn6UI9vUjY2GmdMwtfp4UaqE1_hU52NE7zPESVIbVRN-o-42qIMB3EW9O6PD-

ReqnJmOGF_uaB40MMFO2mngW5NLTXusl5PnV4WW8RTZMKbFiPMhan2mdA2O9FtyRo9QlSaFMHSwFiWyhIw6xAWTW8ewr2&__t

n__=%2CO%2CP-R 

Червоний Хрест України 

У Шепетівці Хмельницької області Червоний Хрест України відкрив 

кімнату психосоціальної підтримки для дітей внутрішньопереміщених 

родин. 
Ініціатива направлена допомогти дітям адаптуватися у новому 

середовищі та спробувати подолати стрес. На локації працюють волонтери 

Червоного Хресиа України, які пройшли спеціальну підготовку та отримали 
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відповідні сертифікати. У безпечних та комфортних умовах діти беруть участь 

у заходах з елементами творчості, іграх та приємно спілкуються. За 

необхідності волонтери можуть скерувати дітлахів до фахівців для отримання 

кваліфікованої психологічної допомоги. 

Відкриття кімнати відбулося у рамках реалізації проекту Червоного 

Хреста України «Простір дружній до дітей» за сприяння Данського 

Червоного Хреста. 

Дані: Шепетівської міської ради. 

 

*** 

11.08.2022  

КримSOS 

https://krymsos.com/ponad-1000-zvernen-nadijshly-na-garyachu-

yurydychnu-liniyu-krymsos/ 

Понад 1000 звернень надійшли на «гарячу юридичну лінію» КримSOS 

З квітня на «гарячу юридичну лінію» КримSOS надійшли 1015 

звернень. Про це повідомила юристка КримSOS Анастасія Калініна.  

«До спеціалістів “гарячої юридичної лінії” КримSOS надійшли 1015 

звернень. Запити стосуються питань відновлення документів, перетину 

кордону, мобілізації та встановлення юридичних фактів – народження та 

смерті», – розповідає Анастасія Калініна.  

До спеціалістів “гарячої юридичної лінії” КримSOS надійшли 1015 

звернень від постраждалого населення. З них 421 – з центральних та східних 

областей,  239 – з тимчасово окупованого Криму, 133 – з Києва та області, а 

117 – із Західних регіонів України. 68 дзвінків надійшли з-за кордону.  

Юристи КримSOS надають консультації з 9:00 до 18:00 (понеділок – 

субота). Щоб отримати юридичну допомогу – дзвоніть на номер +38 096 224 

01 23, або пишіть: +38 063 077 16 19. 

 

*** 

11.08.2022  

Громадський Простір 

https://www.prostir.ua/?news=u-s-ruzhychantsi-vidbulasya-zustrich-po-

kartohrafuvannyu-potreb-vpo 

У с. Ружичанці відбулася зустріч з картографування потреб ВПО 

У громадах Хмельницької області триває реалізація спільного проекту 

«Три РЕ: локація, інтеграція, соціалізація» для налагодження діалогу ВПО 

із приймаючими громадами за підтримки міжнародного фонду 

«Відродження», громадської організації «Громадська ініціатива 

Луганщини», Луганської облдержадміністрації та місцевих органів влади. 

09 серпня у хабі соціальної активності для ВПО у с. Ружичанка 

Розсошанської громади відбулась зустріч по картографуванню потреб, яка 
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складалась з представників безпосередньо ВПО з Луганщини, Донеччини та 

інших областей, де йдуть бойові дії. Учасники визначали актуальні 

проблеми, які  потрібно вирішувати напередодні навчального року та наступу 

холодів. 

Під час заходу відбулось анкетування ВПО, які проживають у хабі з 

метою визначення їхнього соціального портрету, фахово-кваліфікаційного 

стану та потреб. 

Головною проблемною сферою на сьогодні переселенці назвали сферу 

зайнятості. 

У якості шляхів вирішення учасниками зустрічі озвучена пропозиція 

щодо проведення спільного заходу з представниками місцевого центру 

зайнятості для отримання більш вичерпних консультацій для ВПО. 

Захід проводиться ГО «Громадська ініціатива Луганщини» в рамках 

проєкту «Три Ре-: локація, інтеграція, соціалізація» для налагодження діалогу 

ВПО із приймаючими громадами» за підтримки  МФ «Відродження» 

(Програма «Демократична практика»). 

 

*** 

12.08.2022 

ЛУГАНСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

ОБЛАСНА ВІЙСЬКОВО-ЦИВІЛЬНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

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

reselenciv_luganshchini_priynyav_1500_osib 

За три з половиною місяці шелтер переселенців Луганщини прийняв 

1500 осіб 

Продовжуємо ділитися приємними новинами шелтеру переселенців 

Луганщини. Формат роботи трішки змінився, тепер це майданчик тривалого 

перебування людей, у зв’язку з тим, що потік евакуації мешканців Луганської 

області зменшився.   

Перелік послуг в шелтері постійно збільшується. На сьогодні - це міні- 

амбулаторія, з цілодобовим консультуванням лікарів, юридична та 

психологічна консультація, підготовка дітей до школи, студія неформального 

розвитку дітей, любительське об’єднання з плетіння маскувальних сіток, 

любительське об’єднання бардів Луганщини, міні бібліотека для дітей та 

дорослих. 

  Проєкт реалізується громадською організацією «Світло культури» за 

підтримки Чеської неурядової організації People in Need в партнерстві з 

Департаментом міжнародної технічної допомоги, інноваційного 

розвитку та зовнішніх зносин Луганської ОДА. 

У співпраці з волонтерами міста Дніпра для мешканців шелтеру 

організоване триразове харчування: страви готують партнерські ресторани. У 

меню на вибір: перші й другі страви та багато іншого. 
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З ранку і до пізнього вечора персонал притулку, який також складається 

із переселенців з Луганщини, працює для створення безпечних, комфортних 

умов перебування його гостей. 

Дізнатися про наявність вільних місць у шелтері можна за телефоном: 

+380 (50) 925 11 52 

 

*** 

12.08.2022 

Львівська міська рада 

https://city-adm.lviv.ua/news/society/youth-policy/292658-u-lvovi-

startuvala-urban-toloka-meshkantsi-rozchyshchaiut-prostir-dlia-maibutnoho-

prykhystku-dlia-pereselentsiv 

У Львові стартувала Urban-толока: мешканці розчищають простір 

для майбутнього прихистку для переселенців 

 Пресслужба ЛМР 

У Львові, у Міжнародний день молоді, стартувала перша загальна 

Urban-толока, мета якої – допомогти розчистити приміщення, в якому буде 

облаштовано майбутній урбан-кемп для переселенців. Захід має об’єднати 

людей різних поколінь. 

Організатори заходу – Street Culture & Urban Reform та Данська 

громадська організація вуличних культур GAME. Подія проходитиме за 

підтримки Львівської міської ради і мережі молодіжних просторів ТВОРИ!. 

«Минулого року відбувся цивілізаційний перелом: було затверджено, 

що День молоді Україна має святкувати з усім цивілізаційним світом 12 

серпня. Так цьогоріч вперше ми долучаємось до Міжнародного дня молоді. 

Цей день не про святкування, а про роль молоді в суспільстві, її участь в житті 

міста, країни, світу. 

Тематика цього дня щороку змінюється і у 2022-ому це – солідарність 

поколінь. Оскільки в Україні війна, то об’єднання поколінь заради перемоги 

як ніколи близьке нам. Львів має свою важливу роль – забезпечення належних 

умов тимчасового проживання для тих, хто, рятуючись від війни, знайшов 

прихисток в нашому місті, тому у День молоді ми вирішили провести таку 

толоку, щоб розчистити локацію для майбутнього урбан-кемпу. Ця толока 

власне й об’єднає різні покоління зараз спільної доброї справи», – розповів 

Олег Малець, керівник мережі молодіжних просторів ТВОРИ!. 

Під час толоки львів'яни дружньо й під музику наводитимуть лад на 

території у 5700 квадратних метрів. Разом активні містяни приберуть 

приміщення для майбутнього кемпу для переселенців. 

 «Ми говоримо про новий формат музичної толоки, коли люди та 

волонтери, яким не байдуже, приходять на місце, де ми плануємо прибирати і 

допомагають. Ми збираємо всіх, хто заповнив заявки, та робимо прибирання, 

облаштування локації, де буде новий прихисток, під музику та діджея, з 

гарним настроєм. Це більш молодіжний та новий формат, який набирає 
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обертів. Тут можна поєднати корисні справи та дуже гарне спілкування із 

гарно проведеним часом. 

Urban-толока триває з 12 до 14 серпня. Із собою треба мати лише 

гарний настрій та змінний одяг. Ми надаємо рукавички, респіратори та 

різноманітні прилади, аби демонтувати речі, які треба демонтувати», – 

зазначив Віктор Чулановський, співзасновник Street Culture. 

Відкриття нового сучасного прихистку для осіб, що постраждали від 

війни, заплановано на початок жовтня. Новий Urban Camp – це вже другий 

прихисток від Street Culture & Urban Reform & Game, який з березня приймає 

людей у Львові. З весни повз кемп пройшли понад 200 переселенців з точок 

бойових дій, а наразі там постійно проживають 35 осіб – переважно сім’ї з 

дітьми. Утім, через те, що кількість людей, які залишились без житла, в Україні 

збільшується, командою буде облаштоване ще одне більш просторе 

приміщення для житла. У новому прихистку одночасно зможуть проживати 

ще 100 мешканців, тобто у тричі більше, ніж зараз. 

Майбутній Urban Camp складатиметься з кількох зон. На першому 

поверсі облаштують публічний простір для дітей, відпочинку та ігор, штаб 

кемпу, а також кухню й пральню. Другий поверх переважно займуть житлові 

кімнати двох типів: сімейні із двоспальним та двоярусним ліжками, а також 

«хостельні», з одномісними ліжками. Поруч розмістять загальний простір та 

душові. 

Для дозвілля мешканців, у кемпі планують обладнати внутрішній двір та 

велику залу – у ній проводитимуть кінопокази, концерти, вистави й 

різноманітні спортивні заходи. До участі в них залучатимуть не лише 

мешканців кемпу, а й містян, це допоможе скорішої адаптації та соціалізації 

тих, кому наразі доводиться будувати життя заново. 

 

 


