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ОФІЦІЙНА ІНФОРМАЦІЯ  

Центральні органи влади 

 
13.08.2022   

Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих 

територій України 

https://minre.gov.ua/news/minreintegraciyi-pospryyalo-vidpravlennyu-na-

ozdorovlennya-84-postrazhdalyh-vid-viyny-ditey 

Мінреінтеграції посприяло відправленню на оздоровлення 84 

постраждалих від війни дітей 

Мінреінтеграції продовжує працювати в напрямку надання допомоги 

дітям, які постраждали від війни, адже після пережитого їм вкрай необхідні 

оздоровлення та психологічна реабілітація. 

Днями міністерство у співпраці з благодійним фондом забезпечило 

перевезення дітей з багатодітних родин, поранених та дітей військових на 

оздоровлення до Болгарії. 

В супроводі мам на реабілітацію відправилися 84 дитини з Харкова, 

Нікополя, Ізюма, Миколаєва, Чернігова та Бучі. 

«Діти – наше майбутнє. Ми докладаємо всіх зусиль, щоб воно було у них 

щасливим. Саме тому робимо все можливе, щоб забезпечити реабілітацію 

дітей, котрі постраждали від рук агресора», – наголосив заступник Міністра 

Олексій Бородай. 
Нагадаємо, за сприяння Мінреінтеграції 127 українських дітей-сиріт 

відправлено до Європи на реабілітацію. 

 

*** 

13.08.2022   

Міністерство розвитку громад та територій України 

https://www.minregion.gov.ua/press/news/u-misti-geroyi-irpin-vidkryly-

tymchasove-modulne-mistechko/ 

У місті-герої Ірпінь відкрили тимчасове модульне містечко 

13 серпня Міністр розвитку громад та територій України Олексій 

Чернишов відкрив тимчасове модульне містечко у місті-герої Ірпінь 

Київської області на території санаторію “Дубки”. 

«Сьогодні відкрили тимчасове модульне містечко “Дубки” у місті-

герої Ірпінь. Сподіваюсь, що умови, створені тут, будуть теплими та 

затишними для ірпінців. Відверто поспілкувався із мешканцями. Розпитав їх 

про нагальні проблеми та потреби. Допомогти вирішити ці проблеми — наш 

обов’язок. За рік місцева влада та Уряд мають забезпечити людей житлом для 

постійного проживання. Дякую дітям, які зробили нас щасливими у такий 
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складний час. Також щиро вдячний уряду Польщі за допомогу!» — наголосив 

Олексій Чернишов. 
Містечко складається з 88 житлових модулів, розрахованих на 352 

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

їдальні та інші зони загального користування. Там проживатимуть особи, які 

втратили житло внаслідок бойових дій. Перелік осіб для заселення формують 

громади. 

«У цьому містечку вперше ми додали багато елементів, які важливі для 

комфортного життя: 

бібліотека-навчальна зала з ноутбуками для уроків та за потреби офлайн-

навчання; 

кардіозона, де розміщені тренажери та інше спортивне обладнання;  

вулична фітнес-зона; 

пандуси; 

альтанки та впорядкована територія санаторію “Дубки”. 

Будемо робити все, щоб ці нововведення за можливості були і в 

наступних містечках. Тому на відкриття ми запросили голів громад, де ми вже 

споруджуємо нові модульні містечка» — наголосив Олексій Чернишов. 

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

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

Чернишов зазначив, що Уряд зараз активно напрацьовує середньострокові та 

довгострокові варіанти вирішення житлових потреб та відновлення 

пошкодженого житлового фонду на деокупованих територіях. 

Також Міністр висловив вдячність міжнародним партнерам та друзям, 

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

підтримку нашим біженцям та долучаються до розміщення ВПО на території 

України. 

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

Бородянці, Бучі та Макарові. 

Довідково: 

У кожному містечку присутні 88 житлових модулів, розрахованих на 352 

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

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

 

*** 

14.08.2022   

Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих 

територій України 

https://minre.gov.ua/news/iryna-vereshchuk-meshkancyam-

hersonshchyny-derzhava-pragne-vchasno-vam-dopomogty-evakuyuytes 

Ірина Верещук мешканцям Херсонщини: Держава прагне вчасно вам 

допомогти - евакуюйтесь! 
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Віцепрем'єр-міністр Ірина Верещук під час відкриття транзитного 

хабу - Центру підтримки переселенців в Запоріжжі для евакуйованих 

мешканців Херсонщини «Я – Херсон» звернулась до українців, що 

проживають у небезпечних регіонах, зокрема - до херсонців. Посадовиця 

закликала громадян не ризикувати й евакуюватись. 

«Держава прагне вчасно вам допомогти, убезпечити від холодів і ворога. 

Попереду складна зима. Особливо закликаю жінок з дітьми. Якщо не можете 

виїхати самостійно, звертайтесь до представників ОДА. Вас не залишать сам 

на сам з небезпекою», - запевнила вона. 

Нагадаємо, триває обов'язкова евакуація з Донецької області. За 

словами Віцепрем’єра, з 2 по 11 серпня вже евакуйовано до безпечних місць 

близько 4 тисяч мешканців Донеччини, серед яких орієнтовно 800 дітей. 

 

*** 

14.08.2022   

Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих 

територій України 

https://minre.gov.ua/news/iryna-vereshchuk-bezpeka-gromadyan-pid-

chas-evakuaciyi-klyuchovyy-priorytet-vlady 

Ірина Верещук: "Безпека громадян під час евакуації - ключовий 

пріоритет влади" 

У  Запоріжжі створять військову комендатуру, щоб врегулювати 

логістику через лінію розмежування. Про це на відкритті транзитного хабу 

для евакуйованих жителів Херсонщини "Я - Херсон" розповіла 

Віцепрем'єр-міністр - Міністр з питань реінтеграції тимчасово 

окупованих територій України Ірина Верещук. 
“В Запорізькій області люди активно перетинають лінію розмежування, 

їдуть у більш безпечні місця. Необхідне чітке врегулювання цього процесу і 

руху. Створення комендатури тут допоможе владнати логістику та убезпечити 

цивільних громадян, які перетинають лінію розмежування. Безпека громадян 

під час евакуації - ключовий пріоритет”, - наголосила посадовиця. 

Нагадаємо, за даними Ірини Верещук, за останній тиждень із ТОТ 

Херсонщини на контрольовану Україною територію виїхало близько 6 тис. 

українців  - переважно сім’ї з дітьми. 

 

*** 

15.08.2022 

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини 

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

zakarpatskoyu-oda-prav-i-svobod-ta-zabezpechennya-potreb-riznih-grup-zhinok-

i-cholovikiv-v-umovah-voyennogo-stanu-v-ukrayini 
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Моніторинг дотримання Закарпатською ОДА прав і свобод та 

забезпечення потреб різних груп жінок і чоловіків в умовах воєнного стану 

в Україні 

У межах здійснення парламентського контролю за додержанням 

конституційних прав і свобод людини і громадянина, відповідно до статті 

101 Конституції України та статті 13 Закону України «Про 

Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини», статті 9 Закону 

України «Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і 

чоловіків», Департаментом моніторингу рівних прав і свобод здійснено 

безвиїзний моніторинг Закарпатської обласної державної адміністрації 

(далі – Закарпатська ОДА) щодо додержання прав і свобод та забезпечення 

потреб різних груп жінок і чоловіків, особливо з числа вразливих категорій, в 

умовах воєнного стану в Україні. 

Під час моніторингу вивчались питання додержання прав i свобод різних 

груп жінок і чоловіків, зокрема, в умовах воєнного стану, відповідно до 

Конвенції ООН про ліквідацію всіх форм дискримінації щодо жінок, 

Загальної рекомендації Комітету з ліквідації дискримінації щодо жінок 

№30, Резолюції Ради Безпеки ООН 1325 «Жінки, мир, безпека», зокрема: 

За результатами моніторингу встановлено, що Закарпатською ОДА для 

оперативного реагування на питання гуманітарного характеру: 

- створено Гуманітарний хаб; 

- функціонує робоча група з питань гуманітарної допомоги, до складу 

якої включено представників структурних підрозділів 

облдержадміністрації, громадської організації, митниці та Державної 

прикордонної служби у Закарпатській області. Загальний склад - 12 осіб, із 

них: 7 - чоловіків, 5 – жінок; 

- оцінка базових потреб, зокрема у продуктах харчування, предметах 

особистої гігієни, одязі, дитячому харчуванні для немовлят, здійснюється 

Закарпатською ОДА у співпраці з жіночими громадськими організаціями, 

обласним та міським Товариством Червоного Хреста України. 

Під час складання списків продовольчих наборів здійснюються 

консультації з представниками з вразливих груп жінок і чоловіків про те, які 

продовольчі товари або продукти необхідно внести до списку. Можливість 

отримання цих продовольчих наборів/продовольчих товарів, зокрема особами 

з інвалідністю та іншими маломобільними групами населення, забезпечено 

через залучення волонтерів. Розміщення внутрішньо переміщених жінок і 

чоловіків організовано на базі закладів дошкільної освіти, загальноосвітніх 

навчальних закладів, спортивної інфраструктури, закладів вищої освіти. 

Період перебування в таких пунктах залежить від потреби внутрішньо 

перемішених осіб. Проте такі пункти тимчасового перебування (проживання) 

є архітектурно недоступними для жінок і чоловіків з інвалідністю та інших 

маломобільних груп населення. 

Можливості дівчат, хлопців, зокрема із числа вразливих груп, у доступі 

до освітніх послуг в умовах воєнного стану не зазнали суттєвих змін. Для 
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забезпечення належного проходження освітнього процесу в умовах воєнного 

стану здійснюється оцінка потреб у питаннях організації та надання освітніх 

послуг, зокрема щодо забезпечення обладнанням для навчання дистанційно. 

Залучено потенціал педагогів – жінок і чоловіків із числа внутрішньо 

переміщених осіб для надання освітніх послуг, серед них 5 жінок – педагогів. 

У період дії воєнного стану Закарпатський обласний центр 

зайнятості спільно із соціальними партнерами активно організовує та 

проводить просвітницькі заходи для внутрішньо переміщених осіб, які 

перебувають на території області. Здійснено: 

- 172 виїзні заходи в об’єднаних територіальних громадах, у яких взяли 

участь 4454 особи з числа внутрішньо переміщених осіб; 

- 44 семінари для внутрішньо переміщених осіб за участю 701 особи. 

З метою підтримки малого та середнього підприємництва жінок і 

чоловіків на території Закарпатської області запроваджено кредитні канікули. 

Найактуальнішим для жінок, чоловіків, які перебувають у складних 

життєвих обставинах та потребують соціальної допомоги, виявилися послуги 

денного догляду, соціальної адаптації, кризового втручання, консультування 

та натуральна допомога. 16 682 сім’ям надано зазначені соціальні послуги 

екстрено (кризово). Однак інформація щодо таких отримувачів із розподілом 

за статтю та групами вразливості Закарпатською ОДА не надано. 

Участь жінок в ухваленні рішень Закарпатською ОДА забезпечується 

через залучення жіночих громадських організацій «Неємія» та «Веста», 

Закарпатського центру гендерної освіти при державному вищому навчальному 

закладі «Ужгородський національний університет», громадської організації 

«Рада жінок Донеччини». 

Інформація щодо стану/зміни демографічного профілю населення 

Закарпатської області в умовах воєнного стану, в тому числі розподіленого за 

статтю та віком, не надано. 

Для інформування різних груп жінок і чоловіків про порядок та умови 

надання медичних, освітніх, адміністративних та соціальних послуг у 

Закарпатській області, можливостей отримання грошової допомоги, ліків, 

продуктів харчування тощо забезпечується інклюзивний підхід, зокрема 

використовується шрифт Брайля, жестова мова, повідомлення подаються у 

спрощеному форматі, використовуються фотоілюстрації. 

На офіційному вебсайті Закарпатської ОДА https://carpathia.gov.ua/ 

розміщено актуальну інформацію в умовах воєнного стану, зокрема: 

 

контакти та режим роботи гарячої лінії хабу та гарячої лінії допомоги  

внутрішньо переміщеним особам з інвалідністю; 

щодо функціонування в області спеціалізованих служб підтримки осіб, 

постраждалих від домашнього насильства; 

інфографіка та пам’ятка для жертв або свідків сексуального насильства 

під час війни. 
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Друковані матеріали для жертв або свідків сексуального насильства під 

час війни та домашнього насильства розповсюджені у місцях компактного 

проживання внутрішньо переміщених осіб. 

За результатами безвиїзної перевірки підготовлено звіт з 

рекомендаціями, який направлено для врахування в роботі Закарпатської 

ОДА. 

 

*** 

15.08.2022 

Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих 

територій України 

https://minre.gov.ua/news/iryna-vereshchuk-na-gumanitarnomu-fronti-

zahyshchayemo-usih-hto-potrebuye-dopomogy 

Ірина Верещук: На гуманітарному фронті захищаємо усіх, хто 

потребує допомоги 

«Зараз у країні – два великих фронти. Мілітарний – передова, де нас 

захищають наші воїни, та гуманітарний, де держава, всі ми маємо захистити 

тих, хто потребує допомоги: літніх людей, багатодітні родини, дітей», – 

підкреслила Віцепрем’єр Ірина Верещук під час сьогоднішнього включення 

до прямого етеру каналу «РАДА».   

Вона наголосила: держава й надалі буде опікуватися найбільш 

вразливими верствами населення, адже без державної підтримки та соціальних 

гарантій у нинішній ситуації їм було б вкрай важко.   

 Посадовиця нагадала, що наразі під час евакуації з небезпечних регіонів 

для маломобільних груп населення та літніх людей передбачені всі умови. У 

тому числі – безкоштовний спеціально обладнаний транспорт. 

 

*** 

15.08.2022 

Східне міжрегіональне управління Державної служби України з 

питань праці 
https://smu.dsp.gov.ua/news/provodytsia-informatsiino-roz-iasniuvalna-robota-

shchodo-trudovykh-vidnosyn-z-vymushenymy-pereselentsiamy-z-luhanshchyny/ 

Проводиться інформаційно-роз’яснювальна робота щодо трудових 

відносин з вимушеними переселенцями з Луганщини 

За запрошенням внутрішньо переміщених осіб з Луганської області та 

відповідно до розпочатої інформаційної кампанії Держпраці «Виходь на 

світло!» головний державний інспектор відділу контролю східного 

напрямку управління з питань праці Східного міжрегіонального управління 

Державної служби України з питань праці Олександр Савченко зустрівся з 

тимчасовими переселенцями та провів інформаційно-роз’яснювальну 

роботу щодо трудових відносин. 
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Посадовець пояснив, що законодавство про працю складається з 

Кодексу законів про працю України та інших актів законодавства України, 

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

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

обмеження та особливості організації трудових відносин, встановлені 

Законом України «Про організацію трудових відносин в умовах воєнного 

стану». Крім того, з 19 липня 2022 року набрав чинності Закон України «Про 

внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо оптимізації 

трудових відносин». На теперішній час законодавством про працю 

передбачено, що роботодавець зобов’язаний інформувати працівників, які 

працюють за строковим трудовим договором, про вакансії, що відповідають їх 

кваліфікації та передбачають можливість укладення безстрокового трудового 

договору, а також забезпечити рівні можливості таких працівників для його 

укладення. Та у період дії воєнного стану сторони трудового договору можуть 

домовитися про альтернативні способи створення, пересилання і зберігання 

наказів (розпоряджень) роботодавця, повідомлень та інших документів з 

питань трудових відносин та про будь-який інший доступний спосіб 

електронної комунікації, який обрано за згодою між роботодавцем та 

працівником. При цьому, гарантовані державою права працівників можуть 

бути захищені в правовому полі тільки якщо трудові відносини є легальними 

та працевлаштування є задекларованим відповідно до норм законодавства 

України. Переселенці отримали від інспектора праці інформаційні матеріали 

щодо переваг легальної праці задля подальшого використання при оформленні 

і здійсненні трудових відносин. 

Додатково протягом зустрічей посадовець рекомендував переселенцям  

відмовлятись в будь-якому разі, коли трудові відносини, які пропонуються є 

не прозорими і не зрозумілими, та які мають ознаки примусової праці. В якості 

превентивних заходів консультативної допомоги, внутрішньо переміщені 

особи отримали від інспектора праці інформаційні буклети щодо протидії 

торгівлею людьми. Буклети також містять інформацію про контактні данні для 

звернення по допомогу. Та щодо протидії торгівлею людьми необхідно 

звертатись на урядову гарячу лінію за телефоном 1547. 

Більш дієва фахова безкоштовна консультативна допомога в сфері 

повноважень Державної служби України з питань праці наявна на 

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

 

*** 

16.08.2022 

Президент України  Володимир Зеленський 

Офіційне інтернет-представництво 

https://www.president.gov.ua/news/olena-zelenska-vzyala-uchast-u-

vidpravlenni-chergovogo-konvo-77069 
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Олена Зеленська взяла участь у відправленні чергового «конвою 

життя» – семеро маленьких українців з онкологією вирушили на лікування 

до ЄС 

Перша  леді України Олена Зеленська відвідала Львів, де взяла участь 

у відправленні українських дітей з онкологією на лікування за кордон та 

ознайомилася з роботою центрів допомоги військовим і членам їхніх сімей, 

тимчасовим переселенцям і постраждалим від насильства… 

Олена Зеленська також відвідала культурно-мистецький центр 

«Львівський палац мистецтв», де відкрито три важливі пункти допомоги: Офіс 

підтримки військовослужбовців та членів їхніх сімей, Центр допомоги 

врятованим та «СпівДія хаб». Тут українці можуть отримати комплексну 

допомогу. У центрах їх зустрінуть соціальні працівники, психологи та юристи, 

які безоплатно надають конфіденційну психологічну допомогу та правові 

консультації. 

Крім того, відвідувачі можуть отримати інформацію щодо медичних 

послуг, гуманітарної допомоги, житла та соціальних виплат. 

Російська агресія вигнала з дому понад 7 мільйонів українців. І дуже 

важливо, щоб на новому місці було куди звернутися з питаннями та 

потребами. 

У Центрі допомоги врятованим є окремий фахівець для роботи з 

випадками насильства. З ним можна поговорити про найболючіше – від 

пережитого на окупованих територіях до домашнього насильства, яке нікуди 

не поділося у воєнні часи й так само вимагає термінової допомоги та уваги. 

Перша леді наголосила на необхідності створення центрів надання таких 

послуг в усіх містах України… 

 

*** 

16.08.2022 

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини 

https://ombudsman.gov.ua/news_details/na-rivnenshchini-vidbuvsya-

prosvitnickij-seminar-shchodo-doderzhannya-prava-gromadyan-na-zahist-v-

umovah-voyennogo-stanu 

На Рівненщині відбувся просвітницький семінар щодо додержання 

права громадян на захист в умовах воєнного стану 

Регіональний представник Уповноваженого Верховної Ради України 

з прав людини в Рівненській області Олександр Сєрих взяв участь в 

просвітницькому семінарі «Організація взаємодії адвокатів із системою 

безоплатної вторинної правової допомоги в умовах воєнного стану» за 

участю керівництва Регіонального та Рівненського місцевого центрів БВПД та 

30 адвокатів, які співпрацюють із системою. Захід проведено на базі 

Регіонального центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги у 

Рівненській області (далі – БВПД)… 
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Окремо під час заходу учасники зупинились на питанні надання БВПД 

внутрішньо переміщеним особам. Зокрема, встановлено, що з початку 2022 

року до системи безоплатної правової допомоги області звернулося             1425 

ВПО, з них: 1348 – за наданням безоплатної первинної правової допомоги (у 

т.ч. складання заяв, скарг, документів правового характеру та отримання 

консультацій); 77 – за наданням БВПД (складання документів процесуального 

характеру, представництва в суді). Внутрішньо переміщені особи найчастіше 

зверталися з питаннями розірвання шлюбу, стягнення аліментів, відновлення 

втрачених документів, встановлення факту, що має юридичне значення та 

визнання особи недієздатною… 

Окрім того, працівникам системи БПД та адвокатам наголошено на 

необхідності належного захисту прав внутрішньо переміщених осіб, з 

урахуванням актуальних потреб у правовій допомозі цій категорії громадян. 

 

*** 

16.08.2022 

Міністерство соціальної політики України 

https://www.msp.gov.ua/news/22123.html 

Мінсоцполітики підписало Меморандум про співпрацю з Норвезькою 

радою у справах біженців 

16 серпня 2022 року Міністерство соціальної політики України 

уклало Меморандум про взаєморозуміння з Норвезькою радою у справах 

біженців (NRC) для надання грошової допомоги постраждалим внаслідок 

війни українцям. 

Меморандум було підписано Міністром соціальної політики Оксаною 

Жолнович та Керівником Представництва Норвезької ради у справах 

біженців в Україні Роберто Віла Сексто. 

Відповідно до Меморандуму, підтримкою, додатково до державних 

програм, буде охоплено 20 000 людей з числа найбільш вразливих груп. Це 

внутрішньо переміщені особи на території України, люди, які проживають на 

тимчасово окупованих та деокупованих територіях або населених пунктах, які 

знаходяться у зоні активних бойових дій. Планується надавати грошову 

допомогу в розмірі 2200 грн щомісяця протягом трьох місяців, виплата буде 

здійснена одноразовим платежем 6600 грн. 

Керівник Представництва NRC в Україні Роберто Віла Сексто 
зазначив, що організація вже надала допомогу 30 000 постраждалим від війни 

українцям та планує і надалі підтримувати найуразливіші родини в Україні. 

Міністр висловила щиру подяку партнерам за активну широкопланову 

підтримку, що надається людям, які постраждали від війни, підкреслила її 

важливість для країни.  

За словами Оксани Жолнович, міністерство разом з партнерами 

опрацьовує додаткові шляхи надання допомоги окремим вразливим 



11 
 

категоріям громадян, які потребують цільової підтримки, зокрема, людям з 

інвалідністю, літнім людям, що потребують догляду, дітям-сиротам тощо. 

Сторони домовились вивчити можливості розширення напрямів 

спільних гуманітарних програм. 

Довідково 

Норвезька рада у справах біженців (NRC) розпочала свою роботу в 

Україні в листопаді 2014 року. Відтоді організація надала допомогу понад 700 

000 людей у східних регіонах, які постраждали внаслідок війни на Донбасі.  

Із ескалацією війни, було розширено програми. NRC продовжує 

допомагати людям, які живуть на сході країни, що є гарячою точкою, а також 

допомагає внутрішньо переміщеним особам (ВПО) у західних областях. 

 

*** 

16.08.2022 

Східне міжрегіональне управління Державної служби України з 

питань праці 
https://smu.dsp.gov.ua/news/inspektor-pratsi-skhidnoho-mizhrehionalnoho-upravlinnia-derzhpratsi-

provodyt-informatsiino-roz-iasniuvalnu-robotu-z-pereselentsiamy-z-luhanshchyny-shchodo-pratsevlashtuvannia/ 

Інспектор праці Східного міжрегіонального управління Держпраці 

проводить інформаційно-роз’яснювальну роботу з переселенцями з 

Луганщини щодо працевлаштування 

Багато жителів Луганщини вимушені були залишити свої помешкання 

внаслідок збройної агресії росії проти України. Після переїзду до більш 

безпечних місць країни вимушені переселенці турбуються про своє подальше 

працевлаштування та захист своїх законних прав. В умовах вимушеної  

міграції внутрішньо переміщені особи вже зазнають більших ризиків 

стосовно порушення законодавства про працю щодо дотримання та захисту 

законних прав працівників. 

В умовах розпочатої Держпраці кампанії «Виходь на світло!», 

інспектор праці відділу контролю східного напрямку Східного 

міжрегіонального управління Державної служби України з питань праці 

Олександр Савченко зустрівся з внутрішньо переміщеними особами з 

Луганської області та провів інформаційно-роз’яснювальну роботу в частині 

дотримання вимог законодавства щодо декларування праці. Посадовець 

нагадав переселенцям, що Конституцією України закріплено право вільного 

обрання роботи, на яку погоджується працівник з метою заробляти на життя 

працею. Та запорукою збереження та захисту прав працівників є виключно 

повністю легальне оформлення трудових відносин. 

Інспектор праці зауважив, що працівник без офіційного оформлення на 

роботу позбавляє себе законних гарантій щодо розміру заробітної плати, 

виплати своєчасно та не нижче мінімальної заробітної плати, щорічної 

відпустки, відпустки по догляду за дитиною, виплат у зв’язку з тимчасовою 

непрацездатністю, допомоги у разі настання нещасного випадку під час 
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виробничого процесу, соціального страхування та інше. До того ж 

неоформлений легально працівник втрачає трудовий та страховий стаж при 

розрахунку розміру пенсії. Адже тільки легально оформлений працівник, який 

відповідно матиме достатньо страхового стажу, отримає право на гідну 

пенсію. Задля додаткової допомоги в цьому питанні тимчасові переселенці 

отримали від посадовця інформаційні матеріали щодо переваг задекларованої 

праці. 

Також протягом зустрічі інспектор чітко акцентував увагу вимушених 

переселенців щодо необхідності бути пильними та обережними з метою 

максимально мінімізувати ризики примусової праці та уникати ситуацій, які 

мають ознаки торгівлею людьми. Інспектором праці були надані 

внутрішньо переміщеним особам інформаційні буклети з необхідними 

роз’ясненнями та рекомендаціями  задля протидії примусової праці та 

уникнення намірів торгівлі людьми. Уважність та відповідальність людей має 

бути одним із головних принципів при погодженні на працевлаштування. 

Інспектор праці повідомив, що в будь який зручний час є можливість 

отримання безкоштовної професійної консультативної допомоги в сфері 

повноважень Державної служби України з питань праці на інформаційному 

порталі https://pratsia.in.ua/. 

 

*** 

19.08.2022 

Президент України  Володимир Зеленський 

Офіційне інтернет-представництво 

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

gumanitarnu-dopomogu-yaku-naday-77157 

Олена Зеленська розповіла про гуманітарну допомогу, яку надає у 

співпраці з бізнесом 

У Всесвітній день гуманітарної допомоги перша леді Олена Зеленська 

закликала підтримувати тих, кому в часи війни найскладніше, та розповіла, як 

разом із представниками бізнесу допомагає співвітчизникам.  

Згідно з даними ООН, гуманітарної допомоги нині потребують близько 

15,7 млн громадян України. Понад 14 млн осіб війна змусила покинути свої 

домівки: 7 млн перетнули кордони сусідніх країн, іще 8 млн стали 

внутрішньо переміщеними особами. Приблизно 13 млн людей і досі 

перебувають у постраждалих районах і часто не мають доступу до базового 

набору продуктів. 

«Впевнена, що насамперед необхідно допомагати тим, кому найважче – 

дитячим будинкам сімейного типу, літнім людям, людям з інвалідністю, 

сім’ям, які через бойові дії втратили звичне життя, стали вимушеними 

переселенцями. Їм необхідно все – від продуктових наборів до ноутбуків і 

планшетів, щоб діти могли навчатися дистанційно», – розповіла дружина 

Президента. 
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Так, завдяки підтримці благодійного фонду Canada-Ukraine Foundation 

у партнерстві з першою леді поштово-логістична компанія Meest доправила 

на деокуповані території понад 30 тис. кг гуманітарних продуктових вантажів. 

Матеріальну підтримку для закупівлі харчів та формування фудбоксів 

забезпечили фонд Canada-Ukraine Foundation і його донори, а розподіл 

наборів по регіонах і благодійних організаціях взяла на себе команда Олени 

Зеленської. Компанія Meest закупила продукти, організувала їхню 

комплектацію в набори, пакування та доправлення в Україну. Загалом 

фудбокси одержали 12 територіальних громад і будинків дитини та шість 

благодійних фондів. Серед іншого продукти відправили в деокуповані 

населені пункти Київської, Миколаївської, Харківської, Сумської, 

Чернігівської та Запорізької областей, а також 5-му окремому штурмовому 

полку 25-ї окремої повітрянодесантної бригади та військовим на Ізюмському 

напрямку. 

Крім того, за сприяння дружини Президента американський 

благодійний фонд  Hospitality for Humanity та його донори Baby2Baby, Project 

C.U.R.E, Ergo Baby, Happiest Baby, Carry The Future, 360 Good передали 

товари першої необхідності для немовлят. Це переноски та пакунки малюка: 

комбінезони з короткими й довгими рукавами, піжами, пелюшки, серветки, 

зволожувальні креми та засоби від висипу, ковдри та інший приємний 

дріб’язок для новонароджених. І все в розрахунку на кілька місяців. Загалом 

передано 75 переносок та 800 наборів. Першими допомогу отримали 15 

породіль у Київському міському пологовому будинку № 5. 

Олена Зеленська також подякувала бізнесам зі спільноти «Бізнес без 

бар’єрів», які долучилися до її гуманітарних ініціатив. 

Зокрема, компанія «Фокстрот» та Fairmont Grand Hotel Kyiv забезпечили 

дитбудинки сімейного типу на Сумщині та Чернігівщині необхідною 

побутовою електронікою. «АТБ-маркет» у співпраці з Canada-Ukraine 

Foundation організував продуктові набори для людей з інвалідністю та інших 

представників маломобільних груп населення у різних регіонах. Виробник 

косметики L'Oréal Group надав засоби гігієни для жителів Вінницької, 

Житомирської, Херсонської, Миколаївської, Сумської, Одеської, Київської 

областей 

«Сьогоднішній день – нагода для всіх згадати, що допомогти може 

кожен. Так само як і кожному будь-якої миті може знадобитися підтримка. 

Взаємодопомога – це саме те, на чому всі ці місяці випробувань тримається 

наша країна», – наголосила перша леді. 

Всесвітній день гуманітарної допомоги був заснований Генеральною 

Асамблеєю ООН у 2008 році та відзначається щороку 19 серпня. 

 

*** 

18.08.2022 

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини 
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https://ombudsman.gov.ua/news_details/monitoring-doderzhannya-

socialnih-prav-vnutrishno-peremishchenih-osib-safyanivskoyu-silskoyu-radoyu-

odeskoyi-oblasti 

Моніторинг додержання соціальних прав внутрішньо переміщених 

осіб Саф’янівською сільською радою Одеської області 

Регіональний представник Уповноваженого Верховної Ради України 

з прав людини в Одеській області Яна Кузьміна здійснила безвиїзний 

моніторинг забезпечення соціальних прав внутрішньо переміщених осіб 

Саф’янівською сільською радою Ізмаїльського району Одеської області. 

Під час моніторингу встановлено, що загальна чисельність осіб, які 

перемістилися до Саф’янівської об’єднаної територіальної громади з 

24.02.2022 по 18.08.2022, становить 1651 особу. 

За отриманням допомоги на проживання, передбаченої Постановою 

КМУ від 20.03.2022 № 332 «Деякі питання виплати допомоги на 

проживання внутрішньо переміщеним особам», до громади звернулися 

1332 особи. 

Територіальною громадою створено місце компактного проживання 

внутрішньо переміщених осіб в с. Кам’янка в Палаці                              Спорту 

ім. М.Г. Миндру, яке розраховано на 50 осіб (станом на 18.08.2022, проживає 

46 осіб), та гуманітарний штаб, першочерговим завданням якого є надання 

гуманітарної допомоги - продуктів харчування, одягу, взуття, гігієнічних 

засобів, речей першої необхідності. Поповнення гуманітарного штабу 

продуктовими запасами здійснюється за рахунок донорів. 

Водночас під час моніторингу офіційного вебсайту громади 

(https://safiany-otg.od.ua/) встановлено, що інформаційні матеріали стосовно 

реалізації прав внутрішньо переміщених осіб на соціальний захист відсутні. 

Зокрема, не розміщено контактів «гарячих ліній», а також інформації щодо 

міжнародної цільової грошової допомоги внутрішньо переміщеним особам. 

За результатами моніторингу будуть надані рекомендації Саф’янівській 

сільській раді Ізмаїльського району Одеської області щодо покращення стану 

роботи у сфері додержання соціальних прав внутрішньо переміщених осіб. 

 

*** 

19.08.2022 

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини 
https://ombudsman.gov.ua/news_details/na-dnipropetrovshchini-provedeno-prijom-

vnutrishno-peremishchenih-osib-ta-nadano-gumanitarnu-dopomogu 

На Дніпропетровщині проведено прийом внутрішньо переміщених 

осіб та надано гуманітарну допомогу 

Працівник Секретаріату Уповноваженого Верховної Ради України з 

прав людини Тетяна Кокшарова разом з регіональним координатором 

взаємодії з громадськістю Уповноваженого у Дніпропетровській області 

Оксаною Крупій провели прийом внутрішньо переміщених осіб, які через 
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бойові дії тимчасово мешкають на Дніпропетровщині. В прийомі, що відбувся 

на базі БФ «Тепле серце» м. Новомосковськ в Дніпропетровській області, 

взяли участь юристи ГО «Правозахисна група «Січ». 

Усі охочі мали можливість отримати юридичні консультації з питань, 

що стосуються працевлаштування, навчання та надання гуманітарної 

допомоги внутрішньо переміщеним особам, з питань, пов’язаних зі збором 

необхідних документів та матеріалів, які слугуватимуть доказами 

пошкодження та руйнування майна, оформлення втрачених документів. 

Окрім того, 130 сімей, які найбільше потребують допомоги та 

підтримки, отримали продуктові та побутові набори. 

Надання гуманітарної допомоги стало можливим завдяки співпраці з 

партнерами – громадською організацією «Правозахисна група «Січ». 

 

*** 

19.08.2022 

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини 

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

parlamentskogo-kontrolyu-za-doderzhannyam-prav-vpo-z-boku-

upovnovazhenogo-dlya-pracivnikiv-velikodalnickoyi-selishchnoyi-radi-odeskoyi-

oblasti 

Просвітницький захід щодо парламентського контролю за 

додержанням прав ВПО з боку Уповноваженого для працівників 

Великодальницької селищної ради Одеської області 

Регіональний представник Уповноваженого Верховної Ради України 

з прав людини в Одеській області Яна Кузьміна провела семінар 

«Парламентський нагляд та контроль за дотриманням прав внутрішньо 

переміщених осіб з боку Уповноваженого Верховної Ради України з прав 

людини» для працівників Великодальницької селищної ради Одеського 

району Одеської області. 

Учасників поінформовано про повноваження, покладені на інститут 

Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, зокрема, щодо 

здійснення парламентського контролю за додержанням конституційних прав і 

свобод людини і громадянина та захист прав кожного на території України. 

Обговорили особливості конституційного регулювання прав і свобод під 

час воєнного стану, що запроваджений Указом Президента України від 

24.02.2022 № 64/2022. 

Детально зупинилися на правах внутрішньо переміщених осіб. До 

відома учасників був доведений порядок надання державної грошової 

допомоги, допомоги на проживання, грошової компенсації власникам житла, 

які прихистили ВПО, соціальної допомоги тим, хто втратив роботу під час 

війни, грошової допомоги від міжнародних організацій, отримання 

компенсації за зруйноване та пошкоджене житло внаслідок військової агресії 

РФ. 
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Наприкінці учасникам заходу надали контакти «гарячої лінії» 

Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, органів державної 

влади України та онлайн-сервісів. 

 

*** 

19.08.2022 

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини 

https://ombudsman.gov.ua/news_details/monitoringovij-vizit-do-

pecherskogo-rajonnogo-u-m-kiyevi-centru-socialnih-sluzhb 

Моніторинговий візит до Печерського районного у м. Києві центру 

соціальних служб 

З метою здійснення моніторингу додержання права дітей на отримання 

соціальних послуг 17.08.2022 працівники Управління з дотримання прав 

дитини та сім’ї Секретаріату Уповноваженого здійснили візит до 

Печерського районного у м. Києві центру соціальних служб (далі – Центр). 

Під час візиту моніторами було вивчено діяльність Центру та з’ясовано, 

що на обліку перебуває 463 сім’ї у складних життєвих обставинах, з яких 70 

отримують послугу соціального супроводу… 

У зв’язку із воєнними діями на території України в Печерському районі 

збільшилась кількість сімей, які є внутрішньо переміщеними особами, та 

потребують отримання відповідних послуг. Якщо до введення воєнного стану 

на обліку перебувало 55 сімей, то на час здійснення моніторингу їх – 73. З них, 

50 сімей отримують послугу соціального супроводу, стосовно ще 23 сімей 

підготовлено документи до управління соціального захисту Печерської 

районної у м. Києві державної адміністрації щодо надання необхідних 

послуг… 

 

*** 

19.08.2022 

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини 

https://ombudsman.gov.ua/news_details/prosvitnickij-zahid-ta-robocha-

zustrich-shchodo-doderzhannya-prav-vnutrishno-peremishchenih-osib-u-

zakladah-socialnogo-zahistu-hmelnickoyi-oblasti 

Просвітницький захід та робоча зустріч щодо додержання прав 

внутрішньо переміщених осіб у закладах соціального захисту 

Хмельницької області 

Регіональний представник Уповноваженого Верховної Ради України 

з прав людини в Хмельницькій області Оксана Кізаєва та регіональний 

координатор взаємодії з громадськістю Уповноваженого Ольга Осередчук 
провели просвітницький захід для підопічних психоневрологічного 
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інтернату Харківської області, яких було евакуйовано до одного з будинків-

інтернатів Хмельниччини. 

Під час спілкування підопічні схвально відгукувались про ставлення 

персоналу та керівника закладу до них, задоволені якістю харчування та 

умовами проживання, а також розповіли, що долучаються до корисної роботи, 

зокрема плетуть маскувальні сітки. 

Підопічні отримали роз’яснення з питань, що їх хвилювали, звернення, 

які потребували подальшого реагування, були прийняті під час особистого 

прийому для проведення подальшої перевірки, зокрема щодо поновлення 

права на отримання паспорта, соціальної допомоги внутрішньо переміщеній 

особі. 

Відбулася і робоча зустріч з керівником закладу, на якій обговорили 

механізм подальшої співпраці з питань реалізації захисту прав людини, а 

також проблеми, що виникли в будинку-інтернаті у зв’язку із запровадженням 

воєнного стану. 

Крім того, розглянули потреби закладу, викликані проживанням в ньому 

57 внутрішньо переміщених осіб, щодо забезпечення продуктами 

харчування, лікарськими препаратами, засобами гігієни, одягом, щодо стану 

надходження соціальних виплат, підготовки закладу до зимового періоду та 

інші питання, які потребують вирішення. 

За результатами зустрічі було досягнуто домовленості про подальшу 

співпрацю з метою забезпечення прав підопічних даного закладу та сприяння 

в отриманні необхідної гуманітарної допомоги. 

 

*** 

19.08.2022 

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини 

https://ombudsman.gov.ua/news_details/na-dnipropetrovshchini-

pravozahisniki-ta-blagodijniki-obgovorili-problemni-pitannya-vnutrishno-

peremishchenih-osib 

На Дніпропетровщині правозахисники та благодійники обговорили 

проблемні питання внутрішньо переміщених осіб 

Працівник Секретаріату Уповноваженого Верховної Ради України з 

прав людини Тетяна Кокшарова разом з регіональним координатором 

взаємодії з громадськістю Уповноваженого у Дніпропетровській області 

Оксаною Крупій спільно з представниками ГО «Правозахисна група «Січ» 

та БФ «Тепле серце» обговорили проблемні питання, з якими стикаються 

внутрішньо переміщені особи, які тимчасово проживають на території 

Дніпропетровської області. 

Учасники зустрічі проаналізували механізм надання гуманітарної 

допомоги внутрішньо переміщеним особам на території Дніпропетровської 

області, обговорили роль громадських, правозахисних та інших організацій у 

здійсненні цього процесу. 
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Одним із проблемних питань, які виникають під час організації роботи з 

внутрішньо переміщеними особами, є налагодження комунікації між 

волонтерськими об’єднаннями, громадськими організаціями, державними 

органами та внутрішньо переміщеними особами. Найбільш вразливі 

категорії – пенсіонери, особи з інвалідністю, багатодітні родини, як правило, 

не мають доступу до сучасних технологій та новітніх гаджетів, що значно 

ускладнює отримання ними інформації про видачу гуманітарної допомоги від 

громадських організацій та фондів. 

Окрім того, постійно виникає потреба в проведенні консультування 

внутрішньо переміщених осіб з питань, пов’язаних з зібранням необхідних 

документів та матеріалів, які будуть слугувати доказами пошкодження та 

руйнування майна, оформлення втрачених документів. 

Наприкінці учасники домовились про подальшу взаємодію та обмін 

інформацією, проведення спільних виїзних прийомів громадян, взаємодію з 

питань надання гуманітарної допомоги внутрішньо переміщеним особам. 

 

*** 

19.08.2022 

Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих 

територій України 

https://minre.gov.ua/news/vpo-yaki-ne-otrymaly-dopomogu-zmozhut-

povtorno-podaty-zayavku-na-vyplatu 

ВПО, які не отримали допомогу, зможуть повторно подати заявку 

на виплату 

Внутрішньо переміщені особи, які подавали заяви через Дію до 30 

квітня 2022 р. але не отримали допомогу, зможуть додаткового звернутися із 

заявою до органу соцзахисту населення та отримати виплату. Відповідне 

рішення прийнято сьогодні на засіданні Уряду.    

Для отримання допомоги людина повинна прийти до органу соцзахисту 

населення та написати заяву. Також треба додатково подати інформацію, 

збережену на носіях, що підтверджує факт подання заяви через застосунок 

Дія.   

 Допомога призначається протягом 10 робочих днів з надходження 

заяви.  Це можна зробити до 1 жовтня 2022 року.    

 Додамо, що відповідний документ розроблено Мінсоцполітики при 

взаємодії з Мінцифри, зокрема, за результатами наради, проведеної 22.07.2022 

під головуванням Віцепрем’єр-міністра України – Міністра з питань 

реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірини Верещук. 

 

*** 

19.08.2022 
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Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих 

територій України 

https://minre.gov.ua/news/iryna-vereshchuk-vid-pochatku-serpnya-z-

donechchyny-evakuyovano-ponad-7-tysyach-myrnyh 

Ірина Верещук: Від початку серпня з Донеччини евакуйовано понад 7 

тисяч мирних громадян 

Від початку місяця з Донеччини під час обов’язкової евакуації 

цивільного населення вже евакуйовано до безпечних районів визначених 

областей понад 7 тисяч осіб. З них майже 1,5 тисячі дітей, 45 багатодітних 

родин і кілька сотень маломобільних громадян (зокрема осіб з інвалідністю). 

Про це в етері телеканалу «Рада» повідомила голова Координаційного 

штабу по евакуації з Донецької області, Віцепрем’єр-міністр України 

Ірина Верещук.  

«Ми готові евакуювати у безпечні регіони 200 тисяч мешканців 

Донеччини. Місця є, на людей чекають. Головне – зважитись!» – наголосила 

посадовиця.  
 Нагадаємо, Віцепрем’єр-міністр України Ірина Верещук закликала 

мешканців небезпечних регіонів не наражати себе на ризик через активні 

бойові дії та відсутність опалення й евакуйовуватися вже зараз, не очікуючи 

початку холодів. 

   
 

Місцеве самоврядування 
 

13.08.2022   

ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

https://www.zoda.gov.ua/news/62365/u-zaporizhzhi-pratsjuje-tsentr-

nadannya-gumanitarnoji-dopomogi-vpo,-stvoreniy-vmgo-sotsialniy-vektor.html 

У ЗАПОРІЖЖІ ПРАЦЮЄ ЦЕНТР НАДАННЯ ГУМАНІТАРНОЇ 

ДОПОМОГИ ВПО, СТВОРЕНИЙ ВМГО «СОЦІАЛЬНИЙ ВЕКТОР» 

З початку повномасштабного вторгнення рф на територію України, 

Запорізька область стала одним з напрямків наступу армії загарбників. Як 

наслідок – тимчасова окупація 4 з 5 районів області, у трьох з них проходять 

активні бойові дії. 

Через постійні обстріли, знищення міст та селищ велика кількість людей 

шукають більш безпечні місця проживання для себе та своїх родин. Однією з 

трагічних подій стало майже повне знищення Маріуполя. Все це призвело  до 

зростання кількості внутрішньо переміщених осіб у м.Запоріжжі. 

За весь період через пункти прийому біженців в обласному центрі 

пройшло майже 250 тисяч осіб. З них - 120 тисяч осіб отримали статус ВПО 

та залишилися в м. Запоріжжя. Саме на їх належну підтримку спрямовані 

зусилля обласної влади та громадськості. 
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Запорізька обласна військова адміністрація разом з Всеукраїнською 

молодіжною громадською організацією «Соціальний вектор» за підтримки 

Міністерства соціальної політики України здійснює роботу шляхом 

надання  допомоги у вигляді продуктів харчування для внутрішньо 

переміщених осіб, зокрема, сімей з дітьми, молоді, дітей та підлітків. Саме ці 

категорії осіб є найбільш соціально незахищеними та найбільше потребують 

допомоги. Загалом з 5 серпня 2022 року у Центрі надання гуманітарної 

допомоги ВПО, що діє у Логістичному хабі «Козак Палац» (м. Запоріжжя, вул. 

Перемоги,70Б)   отримали допомогу у вигляді наборів продуктів харчування 

564 внутрішньо переміщених особи, зокрема, сім'ї з дітьми, молодь. 

Продуктовий набір, який видають внутрішньо переміщеним особам, є 

виваженим з великим ассортиментом продуктів, що дозволить забезпечити їх 

необхідними харчами на тривалий час. 

Департамент культури та інформаційної політики 

 

*** 

13.08.2022   

Лозівська міська рада 

https://lozovarada.gov.ua/novini/u-lozivskij-gromadi-stvoryuyut-

koordinatsijnu-radu-z-pitan-vnutrishno-peremishchenikh-osib.html 

У Лозівській громаді створюють Координаційну раду з питань 

внутрішньо переміщених осіб 

Окрім відповідальних посадовців до неї увійдуть переселенці.  Наразі у 

Лозівській громаді офіційно зареєстровані понад 8 тисяч переселенців. 

Прогнозують, що восени людей додасться, адже в багатьох населених пунктах 

Харківщини, Донеччини та Луганщини пошкоджена критична 

інфраструктура, тому можуть бути проблеми з опаленням.  

Серед основних питань, які необхідно вирішити: облаштування місць 

тимчасового проживання; підготовка до осінньо-зимового періоду; житло для 

переселенців та його ремонт; гуманітарна допомога потребуючим родинам; 

працевлаштування; навчання дітей та створення умов для дистанційних 

занять. 

Лозівський міський голова вдячний усім небайдужим лозівчанам, 

волонтерам, аграріям, освітянам, працівникам соціального захисту за те, що 

Лозівська громада гостинного приймає людей, які рятуються від бойових дій 

та окупації.  Разом все подолаємо та переможемо!Слава Україні! 

 

*** 

14.08.2022   

Дніпропетровська обласна державна адміністрація 

https://adm.dp.gov.ua/news/krivij-rig-prihistiv-70-tis-pereselenciv 

Кривий Ріг прихистив 70 тис переселенців 
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З початку повномасштабної війни Кривий Ріг прийняв 70 тис мешканців 

із охоплених бойовими діями регіонів. Із них 17 тис - діти. Майже половина 

переселенців - із Херсонської області. Віце-прем’єр-міністр – Міністр з 

питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина 

Верещук під час робочої поїздки до Кривого Рогу підкреслила: допомогу 

внутрішньо переміщеним особам у Дніпропетровській області організовано 

дуже добре. 

«Регіон може вважатись прикладом в тому, як проводити роботу з 

переселенцями. Все організовано якісно і професійно», – зауважила Ірина 

Верещук. 

До Кривого Рогу переїжджають із Херсонської, Донецької, Луганської, 

Харківської, Миколаївської областей. А ще – із громад Дніпропетровщини, на 

території яких ведуться бойові дії. Наприклад, із Зеленодольської - 2,5 тис 

мешканців. 

«Дніпропетровщина перетворилася на осередок допомоги внутрішньо 

переміщеним особам. Приймаємо людей майже з усіх областей України. У 

регіоні створили 20 тис місць у прихистках, де переселенці можуть жити 

тривалий час. Під них облаштували переважно гуртожитки та освітні 

заклади», – зазначила заступниця голови Дніпропетровської ОВА Ольга 

Горб. 

Окрім грошових виплат від держави, у Кривому Розі переселенці 

отримують допомогу від міста – на лікування або вирішення соціально-

побутових проблем. 

«Прагнемо, аби переселенці почували себе, наче вдома. І знали: українці 

завжди допомагають українцям. Всі, хто до нас переїхав - уже стали 

криворіжцями», – сказав начальник військової адміністрації Кривого Рогу 

Олександр Вілкул. 

У Кривому Розі працюють два гуманітарні хаби. Там переселенцям 

допомагають зареєструватися, знайти житло, отримати медичну, 

психологічну, юридичну допомогу. А ще - продуктові набори. Є і дитяча 

кімната.  

«Наші військові допомогли нам наприкінці травня дістатися Кривого 

Рогу. Тут допомогли відновити документи на діток, з речами", – поділилася 

переселенка із села Велика Олександрівка Херсонської області Юлія 

Деркач. 

"Кривий Ріг - найбільше місто, в якому я побувала. Ми з мамою ходили 

до фонтанів, у парк, до великого сонячного годинника. Мені тут подобається, 

і тут дуже добрі люди", - сказала Наталка, донька Юлії Деркач. 

У місті – 86 тимчасових прихистків. Там людей забезпечують 

триразовим безкоштовним харчуванням.   

"У мене трійко дітей. Найменший Тимур народився тут, у Кривому Розі. 

Йому два місяці, - розповіла переселенка із селища Високопілля Херсонської 

області Ірина Безрук. - Нам допомогли і з житлом, і харчуванням, і виплати 

оформити. Тепло прийняли. Дякуємо місту за прихисток". 
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Загалом на Дніпропетровщині стали на облік 290 тис переселенців, із 

них 70 тис дітей. Проте реальна кількість внутрішньо переміщених осіб у 

регіоні - більш ніж 300 тис. 

*** 

14.08.2022   

ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

https://www.zoda.gov.ua/news/62371/u-zaporizhzhi-zapratsjuvav-hab-dlya-

pereselentsiv-z-hersonshini.html 

У ЗАПОРІЖЖІ ЗАПРАЦЮВАВ ХАБ ДЛЯ ПЕРЕСЕЛЕНЦІВ З 

ХЕРСОНЩИНИ 

До Запоріжжя завітала Віцепремʼєр-міністерка - Міністерка з питань 

реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук. Це 

вже не перший візит високопосадовиці.  

 

…Ірина Верещук побувала на відкритті транзитного хабу для 

переселенців з Херсонщини  “Я - Херсон” та особисто перевірила, як тут 

приймають вимушено переміщених осіб. Окрім цього, міністерка 

поспілкувалася з переселенцями, волонтерами та працівниками хабу.  

-До відкриття хабу долучилося багато людей, а все тому, що цього довго 

хотіли. Зокрема, це волонтери, які самі нещодавно були переселенцями, а 

сьогодні вони допомагають, живуть й дають можливість відчути, що тут 

Україна, тут люблять та опікуються. Зроблять усе, щоб люди виїхали й 

врятувалися від небезпеки. Найдієвіший спосіб розв’язання таких складних 

питань - це коли є влада і люди, які готові взяти на себе відповідальність. Ми 

вже майже не вчетверте зустрічаємося з паном Олександром Старухом та 

говоримо про Херсонщину, знаючи, що це фокус Запорізької ОВА, тому що 

люди потребують, потерпають й будуть дякувати до кінця за те, що їм тут 

допомогли врятуватися,  - зауважила Ірина Верещук. 

У центрі “Я - Херсон” люди зможуть відпочити, отримати всю 

необхідну допомогу та вирушити далі до більш безпечних міст. Крім того, у 

хабі є можливість зареєструватися та поспілкуватися з психологом. Зокрема, 

працює дитячий простір й кімната матері та дитини. А також є волонтери та 

представники різних організацій, які консультують вимушених переселенців 

щодо належних їм виплат, варіантів проживання та інших важливих питань. 

-Ми бачимо, скільки людей евакуюються з Херсонщини. Нам треба 

масштабувати такі приміщення й місця, де про людей зможуть подбати. В 

цьому хабі люди отримують всіляку допомогу від організацій, медиків. Я дуже 

дякую моєму колезі, керівнику Запорізької ОВА, тому що навіть сьогодні 

вранці ми встигли поспілкуватись та вирішити цілий ряд важливих питань, у 

тому числі, як обладнати спеціальні намети для людей. Тому у Збройних сил 

України фронт на війні, а наше основне завдання - допомогти нашим людям. 

Саме зараз ми повинні бути поруч, - наголосив керівник Херсонської ОВА 

Ярослав Янушевич.  
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Своєю чергою, очільник Запорізької обласної військової адміністрації 

Олександр Старух розповів, що Запорізький напрямок слугує майже не 

єдиним коридором, яким люди можуть евакуюватися. Тут щодня зустрічають 

понад тисячі вимушених переселенців, серед яких майже половина - 

мешканці Херсонщини. Тому такі хаби створюються задля того, щоб кожна 

громада мала можливість підтримувати пряму комунікацію зі своїми людьми. 

-Наразі херсонців виїздить найбільша кількість. Тільки за вчора до нас 

евакуювалося 1600 людей,  з них 741 - це мешканці Херсону та області. Вкотре 

зауважу, що громада - це не тільки територія, а перш за все люди. Вони мають 

комунікувати між собою, допомагати один одному. Вітаю всіх вас на 

запорізькій землі. Зі свого боку ми й надалі будемо вам допомагати, -  

підсумував Олександр Старух.  

Переглянути відео можна за посиланням: 

https://www.youtube.com/watch?v=m8dxp5lsSNA 
 

*** 

15.08.2022  

Вінницька обласна військова адміністрація 

http://www.vin.gov.ua/news/ostanni-novyny/49159-za-mynulu-dobu-na-

vinnychchyni-tranzytom-rozmishcheno-30-osib 

За минулу добу на Вінниччині транзитом розміщено 30 осіб 

За попередню добу у Вінницькій області транзитом розміщено 30 осіб, з 

них 8 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. 

Станом на 10:00 15.08.2022 органами соціального захисту 181 668 

особам видані довідки про взяття на облік як внутрішньо переміщених 

осіб. 

 

*** 

15.08.2022  

ВОЛИНСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

https://voladm.gov.ua/new/na-volini-priynyali-ponad-71-tisyachu-

vnutrishnih-pereselenciv/ 

На Волині прийняли понад 71 тисячу внутрішніх переселенців 

Зокрема, станом на 15 серпня 2022 року в області розселили 71 тис. 453 

внутрішньо-переміщених осіб. 

Статус ВПО мають 59 тис. 735 людей. Це становить 41 тис. 984 сімей, 

у яких 18 тис. 415 – діти. 

Серед внутрішньо-переміщених осіб – 2 тис. 176 людей інвалідністю, 

7 тис.585 пенсіонерів, 68 багатодітних сімей та 11 сімей батьків-одинаків. 
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В області можливо додатково розмістити ще 3 тис. 400 внутрішніх 

переселенців. 

Слід зазначити, що наразі на Волині опрацьовується питання щодо 

збільшення кількості місць в закладах, які не будуть задіяні в освітньому 

процесі. 

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

для поселення переміщених осіб (�066 65 709 15)… 

 

*** 

15.08.2022  

Дніпропетровська обласна державна адміністрація 

https://adm.dp.gov.ua/news/na-dnipropetrovshchini-prijnyali-ponad-66-

tis-lyudej-z-invalidnistyu-ta-pensioneriv 

На Дніпропетровщині прийняли понад 66 тис людей з інвалідністю 

та пенсіонерів 

На Дніпропетровщині зареєструвалися майже 300 тис переселенців. 

Понад 53 тис з них – пенсіонери. Більш ніж 13 тис – люди з інвалідністю. 

Віце-прем’єр-міністр – Міністр з питань реінтеграції тимчасово 

окупованих територій України Ірина Верещук під час робочої поїздки до 

Дніпра зазначила: евакуація та розміщення у безпеці найвразливіших 

категорій  населення – у фокусі уваги влади. 

«Маємо об’єднатися і допомогти тим, кому буде важко пройти цю зиму. 

Насамперед, найвразливішим – маломобільним людям, самотнім пенсіонерам. 

Регіонам не впоратися самотужки, бо немає куди перемістити десятки тисяч 

людей, які не можуть самі про себе подбати. Бачимо рішення у тому, аби 

розміщувати їх на лікарняних місцях, які сьогодні не заповнені», – сказала 

Ірина Верещук. 
Заступниця голови Дніпропетровської ОВА Ольга Горб наголосила: 

три райони Дніпропетровщини потерпають від постійних обстрілів. Окрім 

переселенців з інших областей є й ті, хто переїжджає всередині регіону. 

«Із зони бойових дій потребують евакуації кілька обласних інтернатів – 

це більш ніж тисяча людей. Майже половину вже перевезли до безпечніших 

місць», – сказала заступниця голови Дніпропетровської ОВА Ольга Горб. 

Нині самотніх пенсіонерів та маломобільних переселенців розміщують 

у геріатричних пансіонатах, шелтерах, територіальних центрах в громадах. 

«Виїхала я з Лисичанська, в чому була…Поліцейські допомогли 

потрапити до Покровська, а там вже волонтери посадили на евакуаційний 

потяг до Дніпра. Тут люди – наче родина. Розуміють, допомагають та в усьому 

підтримують»,  – сказала переселенка з Лисичанська Антоніна. 

Під час робочої поїздки Ірина Верещук зустрілася з багатодітними 

родинами-переселенцями та передала подарунки від міжнародних 

партнерів. 
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«Переїхали до Дніпра всією родиною з першого дня війни. З трьома 

дітками, бабусею та  чоловіком. Нас дуже добре прийняли. Попіклувалися і 

про житло, і про обіди гарячі, надали добрі умови для проживання. Щиро 

вдячні за все», – поділилася переселенка з Лисичанська Дар’я. 

Загалом на Дніпропетровщині стали на облік 290 тис переселенців. 

Проте реальна їх кількість більша – понад 300 тис. Найбільше прихистили у 

Дніпрі та Кривому Розі. 

 

*** 

15.08.2022  

Дніпропетровська обласна державна адміністрація 

https://adm.dp.gov.ua/news/do-dnipra-iz-garyachih-tochok-pereyihali-

ponad-40-pidpriyemstv 

До Дніпра із «гарячих точок» переїхали понад 40 підприємств 

До Дніпра переїхали понад 40 підприємств з Луганської та Донецької 

областей. Деякі перевезли до міста свої виробничі потужності, інші – 

розмістили там склади. Про це стало відомо під час брифінгу в 

Дніпропетровській обласній військовій адміністрації. 

«Серед підприємств є ті, що займаються гірничошахтним обладнанням, 

устаткуванням для хімічної, нафтопереробної, газовидобувної та харчової 

промисловості, металургії. Є, зокрема, підприємства легкої та харчової 

промисловості», – розповіла начальниця управління департаменту 

правового забезпечення Дніпровської міськради Ірина Журавльова.  

За її словами, 6 компаній вже розпочали роботу. 

До запуску готується підприємство «Крамтехцентр» з Краматорська. 

Частину потужностей лишили у рідному місті – там продовжують випускати 

продукцію. Понад 20 одиниць обладнання перевезли до Дніпра. Переїхало 10 

людей – механік, головний інженер, енергетик, електрики. Ще 30 фахівців 

працюють дистанційно. Незабаром офлайн-команду у Дніпрі збираються 

розширити. 

«З вересня плануємо відновити випуск роликів, конвеєрів для гірничої 

та металургійної промисловості. Будемо випускати і нове обладнання – 

буржуйки», – зазначила фінансова директорка ТОВ «НПП 

«Крамтехцентр» Ольга Цюх. 

Загалом на Дніпропетровщину переїхали 69 підприємств з Луганської, 

Донецької, Запорізької та Харківської областей. 

 

*** 

15.08.2022  

Житомирська обласна державна адміністрація 

https://oda.zht.gov.ua/news/uarazom-zhytomyrshhyna-rado-pryhystyt-vsih-

hto-tsogo-potrebuye-viktor-gradivskyj/ 
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#UAразом: Житомирщина радо прихистить всіх, хто цього 

потребує, — Віктор Градівський 

…15 серпня, відбулася робоча нарада з представниками Покровської 

територіальної громади Донецької області. 

У нараді взяли участь заступник начальника Житомирської ОВА 

Віктор Градівський, директор Департаменту соціального захисту 

населення ОВА Олена Грищук, заступник мера Покровська Олег Фролов 
спільно із начальником відділу з питань розвитку приєднаних територій 

Оленою Носач та представники профільних структурних підрозділів ОВА. 

Учасники обговорили ряд важливих питань, зокрема щодо: 

прийняття жителів Покровської громади до Житомирської області; 

етапів адаптації громадян; 

налагодження евакуаційних логістичних маршрутів. 

«Війна, на жаль, завдала всім багато горя і небезпека не зникає. Всі ми 

це бачимо і готові допомагати всім, чим можемо. Ну і звичайно, Житомирщина 

буде рада прихистити всіх, хто цього потребує», — сказав Віктор 

Градівський. 
Як зазначив голова Покровської громади, у прифронтових містечках і 

селах немає нормальної подачі газу, води та електроенергії, тому є 

надзвичайно важливим налагодження такої комунікації. Допомоги 

потребують багато громадян і необхідність в ній зростає кожен день. 

Нагадаємо, що Житомирщина готується приймати переселенців із 

Донеччини1. 

 

*** 

15.08.2022  

Житомирська обласна державна адміністрація 

https://oda.zht.gov.ua/news/detsentralizatsiya-finansuvannya-sotsialnyh-

poslug-dlya-vpo-roz-yasnennya-dlya-gromad/ 

Децентралізація: фінансування соціальних послуг для ВПО ‒ 

роз’яснення для громад 

Експерти Проєкту USAID «ГОВЕРЛА» підготували роз’яснення для 

органів місцевого самоврядування щодо Порядку фінансування соціальних 

послуг, які надаються особам із числа внутрішньо переміщених осіб під 

час дії воєнного стану в Україні. 

Вказані роз’яснення допоможуть комунальним закладам отримати 

компенсації витрат на оплату комунальних послуг, на оплату праці за 

працевлаштування отримувачів соціальних послуг, за облаштування місць для 

проживання отримувачів соціальних послуг, забезпечення їх продуктами 

харчування, одягом, взуттям, засобами гігієни, предметами першої 

необхідності, а також зарахувати кошти допомоги на проживання внутрішньо 

                                                           
1 Див.:   https://oda.zht.gov.ua/news/uarazom-zhytomyrshhyna-gotuyetsya-pryjmaty-pereselentsiv-iz-
donechchyny-garyacha-liniya/ 
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переміщеним особам на рахунок закладу як компенсацію за надані соціальні 

послуги. 

Порядок фінансування соціальних послуг, що надаються особам із 

числа внутрішньо переміщених осіб під час дії воєнного стану в Україні або 

окремих її місцевостях, затверджений Постановою Кабінету міністрів 

України від 7 липня 2022 р. № 784 «Деякі питання фінансування соціальних 

послуг під час дії воєнного стану в Україні або окремих її місцевостях»2. 

Цей Порядок визначає механізм фінансування соціальних послуг, що 

надаються надавачами соціальних послуг державної/комунальної форми 

власності особам із числа внутрішньо переміщених осіб, які опинилися у 

складних життєвих обставинах через шкоду, завдану бойовими діями, 

терористичним актом, збройним конфліктом, тимчасовою окупацією, під час 

дії воєнного стану в Україні або окремих її місцевостях за їх новим 

задекларованим/зареєстрованим місцем проживання (перебування)/місцем 

звернення. 

Відповідно до Порядку, фінансування соціальних послуг особам із 

числа внутрішньо переміщених осіб, що надають надавачі соціальних послуг 

державної/комунальної форми власності, які включені до Реєстру надавачів та 

отримувачів соціальних послуг, здійснюється шляхом: 

1.компенсації закладам або їх засновникам окремих витрат, які є 

складовими наданих соціальних послуг, а саме: 

витрат на оплату комунальних послуг, 

оплату праці за працевлаштування отримувачів соціальних послуг, 

облаштування місць для проживання отримувачів соціальних послуг, 

забезпечення їх продуктами харчування, одягом, взуттям, засобами гігієни, 

предметами першої необхідності; 

2.зарахування коштів допомоги на проживання внутрішньо 

переміщеним особам на рахунок закладу як компенсації за надані соціальні 

послуги; 

3.залучення коштів з інших джерел, не заборонених законодавством. 

 Детальніше з роз’ясненнями можна ознайомитися за ПОСИЛАННЯМ3. 

 

*** 

15.08.2022  

ЛУГАНСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

ОБЛАСНА ВІЙСЬКОВО-ЦИВІЛЬНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

                                                           
2 Див.:   https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/784-2022-%D0%BF#Text 
3 Див.:   
https://decentralization.gov.ua/uploads/attachment/document/1098/%D0%A0%D0%BE%D0%B7_%D1%8F%D1%8
1%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%B4%D0%BB%D1%8F_%D0%9E%D0%9C%D0%A1_%D1%81%D
0%BE%D1%86.%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B8_%D0%B4%D0%BB%D1%8F_%D0%92
%D0%9F%D0%9E.pdf 
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http://loga.gov.ua/oda/press/news/hlopci_ta_divchata_z_luganshchini_ber

ut_uchast_u_molodizhnih_proiektah_u_dnipri 

Хлопці та дівчата з Луганщини беруть участь у молодіжних 

проєктах у Дніпрі 

У Дніпрі на базі Луганського обласного молодіжного центру стартував 

молодіжний проєкт "Діалоги Перемоги", для молоді ВПО Луганської та 

Донецької областей. 

Для учасників проєкту, яких близько 20, підготовлена насичена 

дводенна програма. 

Під час заходу учасники ознайомились з роботою Луганської обласної 

молодіжної ради та відвідали Волонтерський хаб. 

Після цього відбулась навчальна сесія “Моя роль у розбудові миру і 

відновлені держави”. 

Бажаючі мали можливість спробувати себе волонтерами при 

Гуманітарному хабі для мешканців Луганщини. 

Завтра на присутніх чекає не менш насичена програма, знайомство з 

роботою молодіжних ГО, нетворкінг та спілкування з однодумцями. 

 

*** 

15.08.2022  

ЛУГАНСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

ОБЛАСНА ВІЙСЬКОВО-ЦИВІЛЬНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

http://loga.gov.ua/oda/press/news/oleksandr_stryuk_mayzhe_1_500_peres

elenciv_iz_sievierodonecka_otrimali_gumanitarni 

Олександр Стрюк: майже 1 500 переселенців із Сєвєродонецька 

отримали гуманітарні набори «Укрпоштою». Загалом допомогу надано 

близько 8 500 жителям громади 

Керівник Сєвєродонецької міської військово-цивільної адміністрації 
наголосив, що співпрацю з «Укрпоштою» посилено. 

«У липні ми тільки почали збирати дані по сєвєродончанам, які 

роз’їхалися по різних куточках країни. Тоді змогли відправити їм близько 

500 гуманітарних комплектів. А вже за першу половину серпня – 1 000. Загалом 

1 490 жителям Сєвєродонецької громади, які зараз мешкають поза 

межами Дніпра, доставлені продуктові набори поштовим зв’язком», – 

наголосив Олександр Стрюк. 

Робота за цим напрямом триває. Все більше сєвєродончан, які вимушені 

були залишити рідне місто через російську військову агресію, звертаються 

за допомогою до гуманітарного штабу в Дніпрі. Географія дуже 

різноманітна, – каже керівник Сєвєродонецької міської військово-цивільної 

адміністрації. 

У серпні міська влада розпочала прийом заявок для відправлень 

«Укрпоштою» за новою формою: 
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https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScK3IVpPDqTFWRyEEM50

HZBkZXhQskl... 

Загалом упродовж липня та першої половини серпня гуманітарну 

допомогу отримали 8 497 жителів Сєвєрдонецької громади. 

Серед них 3973 – у липні, 3034 – у серпні, безпосередньо в 

гуманітарному штабі в Дніпрі, 1 490 – завдяки «Укрпошті». 

Олександр Стрюк додав, що нові заявки ще оброблюються. Так, серед 

2856 зареєстрованих в штабі, допомога видана 1 823 особам. 

  

*** 

15.08.2022 

Львівська обласна військова адміністрація 

https://loda.gov.ua/news/37517 

З вересня уряд Польщі продовжуватиме централізовано надавати 

гуманітарну допомогу переселенцям на Львівщині 

Департамент міжнародної технічної допомоги та міжнародного 

співробітництва   Пресслужба ОДА 

Про це домовилися начальник Львівської ОВА Максим Козицький та 

Глава Канцелярії прем'єр-міністра Республіки Польща Міхал Дворчик під 

час зустрічі у Львові. 

З вересня Уряд Польщі продовжуватиме централізовано надавати 

гуманітарну допомогу переселенцям на Львівщині. Про це…15 серпня, 

домовилися начальник Львівської ОВА Максим Козицький та  Глава 

Канцелярії прем'єр-міністра Республіки Польща Міхал Дворчик під час 

зустрічі у Львові. 

Окрім того, обговорили потенційні нові залізничні сполучення та 

можливості відкриття нових пунктів пропуску на кордоні. 

У межах зустрічі Максим Козицький подякував Міхалу Дворчику та 

Елізі Дзвонкєвіч за постійну підтримку, яку Україна та Львівщина зокрема 

отримують від Польщі з початку повномасштабної війни. 

У межах співпраці з Урядом Польщі Львівщина отримує гуманітарну 

допомогу у вигляді продуктів харчування та предметів першої необхідності, а 

також  рейсові автобуси для перевезення внутрішньо переміщених осіб.  

«Підтримка і допомога, які ми постійно отримуємо від Республіки 

Польща, неоціненні і багато важать для нас. Війна в Україні триває і з 

початком осені ми очікуємо на Львівщині збільшення кількості переселенців 

з областей, де тривають бойові дії. Ми прагнемо забезпечити їх всім 

необхідним, допомогти з поселенням і надати максимальну підтримку. У 

реалізації цієї мети нам не обійтися без допомоги міжнародних партнерів. 

Велика подяка польському народу за те, що простягнули руку допомоги 

українцям у такий складний час. Разом ми завжди сильніші», – зазначив 

Максим Козицький. 
 



30 
 

*** 

15.08.2022 

ДРОГОБИЦЬКА МІСЬКА РАДА 
https://drohobych-

rada.gov.ua/%d1%80%d0%b5%d0%b9%d1%82%d0%b8%d0%bd%d0%b3%d0%be%d0%b2%d0%b8%d0%b9-

%d1%81%d0%bf%d0%b8%d1%81%d0%be%d0%ba-%d0%b2%d0%b7%d1%8f%d1%82%d0%b8%d1%85-%d0%bd%d0%b0-

%d0%be%d0%b1%d0%bb%d1%96%d0%ba-%d0%be%d1%81-6/ 

Рейтинговий список взятих на облік осіб, які потребують 

отримання житла з фонду житла Дрогобицької міської ради, 

призначеного для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб 

Рейтинговий список взятих на облік осіб, які потребують отримання 

житла з фонду житла Дрогобицької міської ради, призначеного для 

тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб станом на 

12.08.2022 року4 
… 

 

*** 

15.08.2022 

Львівська міська рада 

https://city-adm.lviv.ua/news/city/lviv-international/292687-mer-lvova-

zustrivsia-iz-zastupnykom-ministra-zakordonnykh-sprav-cheskoi-respubliky 

Мер Львова зустрівся із заступником міністра закордонних справ 

Чеської Республіки 

Пресслужба ЛМР 

…Львівську мерію відвідав заступник Міністра закордонних справ 

Чеської Республіки Ярослав Курфюрст. Так, на зустрічі із міським головою 

Львова Андрієм Садовим поспілкувались про розвиток індустріальних парків 

на території Львова, створення екосистеми реабілітаційного центру для 

постраждалих від війни українців «Незламні» та актуальну ситуацію із 

внутрішньо переміщеними особами у місті. Зокрема, обговорили можливість 

співробітництва та допомоги Чеської Республіки Львову. 

Передусім Андрій Садовий розповів чеській делегації про поточну 

ситуацію в місті та організацію процесів у час повномасштабної війни. А 

відтак презентував кілька пріоритетних для Львова проєктів, серед яких 

створення муніципального індустріального парку і будівництво 

Національного реабілітаційного центру «Незламні» (UNBROKEN)… 

Також у рамках зустрічі обговорили питання будівництва постійного 

житла для переселенців. 

Так, заступник Міністра закордонних справ Чеської Республіки 

Ярослав Курфюрст засвідчив готовність Чеської Республіки допомагати 

Львову і Україні та всебічно долучатись до реалізації важливих проєктів. 

Довідка 

                                                           
4 Таблицю див. на електронному ресурсі 
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Національний реабілітаційний центр «Незламні» (UNBROKEN) стане 

першим в Україні центром, де отримувати фізичну, психологічну та соціальну 

реабілітації зможе щороку 50 тисяч українців. Пацієнт не лише 

отримуватимете тут протез, а й успішно повертатиметься до повноцінного 

життя. 

До проєкту уже долучилися перші фінансові донори: компанії «АТБ», 

«Symfony Solutions», «Space Art», Група «ПЗУ Україна» та посольство 

Швейцарії в Україні. У день презентації проєкту меценати зібрали понад        2 

млн євро. У липні в рамках екосистеми відкрили містечко для вагітних 

переселенок «Незламні матусі». Тут вже живуть матері із дітьми, що втекли 

від війни до Львова. 

Сайт проєкту: https://unbroken.org.ua/ 

Реквізити для пожертв: https://unbroken.org.ua/donate.html 

FB: https://www.facebook.com/unbroken.ua 

Instagram: https://bit.ly/3HaBiXS 

 

*** 

15.08.2022 

Львівська міська рада 

https://city-adm.lviv.ua/news/science-and-health/medicine/292683-za-

chas-viiny-ponad-90-tysiach-ukraintsiv-otrymaly-medychnu-dopomohu-u-lvovi 

За час війни понад 90 тисяч українців отримали медичну допомогу у 

Львові 

Пресслужба ЛМР 

Українці, які вимушено переїхали з рідних міст до Львова через війну, 

отримують тут прихисток і допомогу, зокрема й медичну. За цей час лікування 

й консультації вже отримали понад 90 тисяч українців. 

«Ми багато працюємо у наданні медичної допомоги вимушено 

переміщеним людям. Це і невідкладна допомога, і профілактика, і планова 

вакцинація дітей. Також допомога дітям, жінкам і породіллям, допомога всім, 

хто її потребує», - зауважує керівниця управління охорони здоров’я 

Львівської міської ради Леся Кобецька. 

Так, за час війни 5595 вимушено переміщених українців госпіталізували 

до лікарень Львова з різними травмами і пораненнями (зараз на лікуванні 

перебуває 218 людей, інших уже виписали). За амбулаторною допомогою в 

поліклініки звернулись 66188 українців, з них 9779 – діти, 2227 – вагітні жінки. 

Мобільні бригади на пунктах реєстрації та тимчасового перебування надали 

допомогу 19039 людям. 

Нагадаємо, у Львові збудують перший в Україні Національний 

реабілітаційний центр «Незламні» (UNBROKEN), де отримувати фізичну, 

психологічну та соціальну реабілітації зможе щороку понад 50 тисяч 

українців. Пацієнт не лише отримуватимете тут протез, а й успішно 

повертатиметься до повноцінного життя. 
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До проєкту уже долучилися перші фінансові донори: компанії «АТБ», 

«Symfony Solutions», «Space Art», Група «ПЗУ Україна» та посольство 

Швейцарії в Україні. У день презентації проєкту меценати зібрали понад       2 

млн євро. У липні в рамках екосистеми відкрили містечко для вагітних 

переселенок «Незламні матусі». Тут вже живуть матері із дітьми, що 

втекли від війни до Львова. 

Сайт проєкту: https://unbroken.org.ua/ 

Реквізити для пожертв: https://unbroken.org.ua/donate.html 

FB: https://www.facebook.com/unbroken.ua 

Instagram: https://bit.ly/3HaBiXS 

 

*** 

15.08.2022 

Львівська міська рада 

https://city-adm.lviv.ua/news/society/social-sphere/292681-dlia-

pereselentsiv-startuvav-bezkoshtovnyi-onlain-kurs-shcho-maie-znaty-

vnutrishno-peremishchena-osoba 

Для переселенців стартував безкоштовний онлайн-курс «Що має 

знати внутрішньо переміщена особа?» 

Пресслужба ЛМР 

На Prometheus стартував безкоштовний онлайн-курс «Що має знати 

внутрішньо переміщена особа?». Він стане у нагоді тим, хто хоче дізнатися, 

як зареєструватися та отримати довідку ВПО; відновити втрачені документи; 

оформити державні виплати; отримати медичну допомогу та освітні послуги; 

інтегруватися у нову громаду та захистити свої права. 

Реєстрація та деталі курсу за посиланням https://cutt.ly/PXiovR0 

Нагадаємо, Львів з перших днів повномасштабної війни приймає 

вимушено переміщених українців. Це люди з різних міст та областей нашої 

країни, які страждають від російської агресії. За п’ять місяців до міського 

центру підтримки звернулося понад 6 тисяч переселенців. 

Серед найпоширеніших звернень – пошук роботи, гуманітарна 

допомога, юридичні послуги, освіта і дозвілля, а також відновлення 

документів. Загалом у центрі підтримки можна отримати допомогу й 

консультації фахівців із різних сфер життя: помешкання й соціальна 

підтримка, пошук роботи, освіта і дозвілля, медицина, відновлення 

документів, домашні улюбленці тощо. Фактично, центр підтримки, який 

раніше функціонував на вул. Князя Романа, трансформували у новий, більший 

центр, розширивши кількість послуг. 

Нагадаємо, центр підтримки працює за таким графіком: понеділок-

четвер – з 9.00 до 18.00 год., п’ятниця – з 9.00 до 16.00 год. (без обідньої 

перерви). 

Контакти: 0505554461, centrsp@gmail.com.  
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Більше інформації для вимушено переміщених українців – на сайті 

ЛМР5. 

 

*** 

15.08.2022 

Хмельницька міська рада 

https://khm.gov.ua/uk/content/zavdyaky-hmelnychanam-peredano-

desyatky-odynyc-pobutovoyi-tehniky-vnutrishno-peremishchenym 

Завдяки хмельничанам передано десятки одиниць побутової техніки 

внутрішньо переміщеним особам 

Офіс «Розумне довкілля. Хмельницький» інформує про те, що завдяки 

хмельничанам вже передано десятки одиниць побутової техніки 

внутрішньо переміщеним особам. Також звертаються до усіх, у кого є 

справна побутова техніка або та, яка підлягає ремонту, привозити її в Центр 

управління відходами, що знаходиться поблизу міського полігону твердих 

побутових відходів за адресою: проспект Миру, 7. Особлива потреба в 

пральних машинах, холодильниках і мікрохвильовках… 

Телефон: +38 067 37 81 271… 

 

*** 

15.08.2022 

Черкаси 

Офіційний портал міської ради, 

міського голови, виконавчого комітету 

http://chmr.gov.ua/ua/newsread.php?view=21536&s=1&s1=17 

Фахівці департаменту соціальної політики видали довідки 20 892 

внутрішньо переміщеним особам 

З перших днів воєнного стану департамент соціальної політики 

приймає внутрішньо переміщених осіб з усієї України для оформлення 

статусу та допомоги ВПО. 

"Станом на сьогодні наші фахівці опрацювали документи та видали 

довідки 20 892-ом внутрішньо переміщеним особам та нарахували допомогу 

17 714-тьом переселенцям. Найбільше внутрішньо переміщених осіб 

Черкаси прийняли з Донецької області (6 731 особа), з Харківської (5 809 осіб), 

Луганської (2 871 особа) Сумської (2767) та Чернігівської (2409 осіб). Серед 

загальної кількості евакуйованого населення у Черкасах отримали допомогу 6 

554 дітей та 1 072 особи з інвалідністю", - розповідає директор 

департаменту соціальної політики Евгений Данченко. 

                                                           
5 Див.:   https://city-adm.lviv.ua/help 
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Нагадуємо: щоб отримати статус і допомогу ВПО, необхідно записатися 

на прийом до фахівців департаменту соціальної політики за номерами 

телефонів: 

*095 200 16 45 

*067 509 50 26 

*093 296 54 58 

 Прийом внутрішньо переміщених осіб відбувається щодня, крім 

вихідних, з 8.00 до 17.15. 

за адресою: бульв. Шевченка, 307. 

 

*** 

16.08.2022  

Дніпропетровська обласна державна адміністрація 

https://adm.dp.gov.ua/news/z-pochatku-vijni-u-cnap-dnipropetrovshchini-

nadali-bilsh-nizh-pivmiljona-adminposlug 

З початку війни у ЦНАП Дніпропетровщини надали більш ніж 

півмільйона адмінпослуг 

Понад 500 тис адмінпослуг надали ЦНАП Дніпропетровської області з 

початку війни. У переліку найпопулярніших лишаються оформлення пільг та 

субсидії, статусу переселенців та держдопомоги для ВПО. Про це 

повідомили в обласній військовій адміністрації. 

«Команда ЦНАП області – це велика родина, яка намагається 

максимально допомогти своїм відвідувачам. У Центрах працюють професійні 

та привітні адміністратори», –  розповів заступник голови 

Дніпропетровської ОВА Іван Начовний.  

Він додав, що в області працює 160 «точок доступу» до державних 

сервісів. В кожній в середньому надають понад 180 адмінпослуг.  

Зокрема, у ЦНАП реєструють пошкоджене через бойові дії майно. А ще 

там приймають заяви на компенсацію витрат на комуналку для тих, хто 

безкоштовно прихистив переселенців6. 

 

*** 

16.08.2022  

Донецька обласна державна адміністрація 

https://dn.gov.ua/news/v-bezpechnishih-oblastyah-krayini-vzhe-

pidgotovleno-926-tisyach-misc-dlya-rozmishchennya-evakujovanih-meshkanciv-

donechchini 

У безпечніших областях країни вже підготовлено більше 90 тисяч 

місць для розміщення евакуйованих мешканців Донеччини 

                                                           
6 Див.:   https://adm.dp.gov.ua/news/cnapi-oblasti-rozpochali-prijmati-zayavi-na-kompensaciyu-vitrat-za-
rozmishchennya-pereselenciv 
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Триває евакуація цивільних мешканців Донеччини у більш безпечні 

регіони України. де готуються приймати вимушених переселенців з нашого 

краю. 

У безпечніших областях країни вже підготовлено більше 90 тисяч місць 

для розміщення евакуйованих мешканців Донецької області, повідомила 

сьогодні на брифінгу заступник голови облдержадміністрації Юлія 

Костюніна.  

Враховуючи активні воєнні (бойові) дії, складності прийдешнього 

опалювального сезону, відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів 

України від 02.08.2022 № 679-р, триває евакуація населення Донецької області 

до більш безпечних регіонів України, нагадала  Юлія Олександрівна. А на 

виконання доручення Уряду в більш безпечних областях вже підготовлено 

92,6 тисяч місць для розміщення евакуйованих. 

Вона наголосила, що держава не залишає евакуйованих громадян на 

нових місцях поселення без турботи. З метою подолання складних життєвих 

обставин після евакуації надаються додаткові соціальні гарантії - безкоштовне 

житло; безкоштовне харчування; гуманітарна, психологічна та медична 

допомога. 

Також передбачені щомісячна грошова допомога, відповідно до 

постанови Кабінету Міністрів України 20 березня 2022 р. № 332 (для осіб з 

інвалідністю та дітей – 3 000 гривень, для інших осіб - 2 000 гривень); разова 

грошова допомога, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 

7 березня 2022 р. № 220 (для осіб з інвалідністю та дітей - 3 000 гривень, для 

інших осіб - 2 000 гривень); соціальний супровід під час оформлення допомоги 

від міжнародних організацій через платформу «єДопомога»; 

Загалом з 24 лютого 2022 року, після початку повномасштабної агресії 

російської федерації, з Донеччини евакуювалося вже 1 мільйон 72 тисячі 

цивільних громадян. 

 

*** 

16.08.2022  

Донецька обласна державна адміністрація 

https://dn.gov.ua/news/5575-lyudej-viyihali-z-donechchini-vid-pochatku-

obovyazkovoyi-evakuaciyi 

Як потрапити до безпечного регіону та врятувати свою родину 

5575 людей вже виїхали з Донецької області від початку обов'язкової 

евакуації, яка розпочалася після прийняття розпорядження уряду від              2 

серпня. Про це повідомив ввечері 15 липня в ефірі національного 

телемарафону начальник обласної військової адміністрації Павло 

Кириленко. 
Так, безкоштовна евакуація у Кіровоградську область здійснюється 

спеціальним поїздом з Покровська до Олександрії та  Кропивницького.    
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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!  

Евакуюйся вчасно! Евакуація рятує життя! 

 



37 
 

 
 

 

 



38 
 

*** 

16.08.2022  

Житомирська обласна державна адміністрація 

https://oda.zht.gov.ua/news/predstavnyky-vlady-z-donechchyny-vidvidaly-

u-zhytomyri-ustanovy-yaki-zadiyani-do-reyestratsiyi-ta-pryjomu-vpo/ 

Представники влади з Донеччини відвідали у Житомирі установи, які 

задіяні до реєстрації та прийому ВПО 

В Україні триває обов’язкова евакуація жителів неокупованих районів 

Донеччини до західних і центральних областей, серед яких і Житомирщина. 

Так, до Житомирської області з робочою поїздкою завітали 

представники Покровської громади Донецької області – заступник мера 

Покровська Олег Фролов та начальник відділу з питань розвитку 

приєднаних територій Олена Носач. 

Учасники поїздки відвідали у Житомирі ряд установ, які задіяні до 

реєстрації, обліку та адаптації внутрішньо переміщених осіб, зокрема 

“Прозорий офіс” та Житомирський обласний центр зайнятості. Також 

ознайомилися з умовами перебування на Житомирщині ВПО, які раніше 

тимчасово переселилися до області, та оглянули будівлі, в яких можна буде 

розмістити переселенців із Донеччини. 

Як зазначалося раніше, у прифронтових містечках і селах Донецької 

області вже кілька місяців немає нормальної подачі газу, води та 

електроенергії, тому напередодні нового опалювального сезону житлове 

питання потребує вирішення у найкоротші терміни… 

 

*** 

16.08.2022  

ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

https://www.zoda.gov.ua/news/62393/zaporizkiy-rayon-prodovzhuje-

priymati-vimushenih-pereselentsiv-ta-rozvyazuvati-komunalni-pitannya-

gromad.html 

ЗАПОРІЗЬКИЙ РАЙОН ПРОДОВЖУЄ ПРИЙМАТИ ВИМУШЕНИХ 

ПЕРЕСЕЛЕНЦІВ ТА РОЗВ’ЯЗУВАТИ КОМУНАЛЬНІ ПИТАННЯ 

ГРОМАД 

Питання опалювального сезону та нового навчального року 

обговорювали на нараді очільника ЗОВА Олександра Старуха з 

представниками Запорізького району. 

Наразі триває переміщення учасників освітнього процесу. За словами 

учасників наради, важливо це контролювати, аби мати розуміння щодо 

кадрового забезпечення педагогів та наявності дітей у закладах дошкільної та 

середньої освіти. Через евакуацію мирного населення з області, а також виїзд 

ВПО на підконтрольну територію, спостерігаються зміни кількості школярів, 

а тому це питання необхідно оперативно відпрацювати для того, щоб не 
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втратити рівень якості освіти. Як зазначив Олександр Старух, навчальний рік 

має початися для всіх учнів з урахуванням безпекової ситуації. 

Також надано доручення щодо облаштування найпростіших укриттів у 

закладах освіти та перевірка вже існуючих сховищ. Питання є особливо 

актуальним, адже їх використовують не лише освітяни, а й місцеві мешканці… 

Департамент культури та інформаційної політики 

 

*** 

16.08.2022  

ЛУГАНСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

ОБЛАСНА ВІЙСЬКОВО-ЦИВІЛЬНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

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

hevchenka_rozpochinaietsya_noviy_navchalniy_rik 

Для двічі евакуйованого ЛНУ ім Т. Шевченка розпочинається новий 

навчальний рік 

Цьогоріч виш змушений проводити традиційний День знань трохи 

раніше і в умовах евакуації. Новий навчальний рік буде розпочинатися 

поступово, окремо для кожного з курсів бакалаврського або магістерського 

рівнів. Так, у студенти продовжуватимуть здобувати знання попри всі 

складності, а абітурієнти матимуть змогу вступити до луганського ВНЗ. 

Російська окупація Луганська, а потім і Старобільська, змусила 

університет тимчасово розміститися в трьох містах Полтавщини. 

Увесь шевченківський колектив переживає часи становлення на новій 

землі, проте це не завадить навчальному процесу. Висококваліфікований 

професорсько-викладацький склад університету, його адміністрація зроблять 

все необхідне для забезпечення здобувачів освіти якісними знаннями та 

конкурентоздатною спеціальністю. 

«Для викладацького складу і студентської спільноти університету, 

початок нового навчального року це очікування нових відкриттів, вражень, 

цікавих ідей, професійного становлення молодого покоління. Це завжди 

особливо урочистий и хвилюючий день, насичений емоційністю та щасливою 

атмосферою», – наголосила ректор університету Олена Караман. 

 

*** 

16.08.2022  

ЛУГАНСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

ОБЛАСНА ВІЙСЬКОВО-ЦИВІЛЬНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

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

dnoviv_priyom_paciientiv_v_ivano_frankivsku 

Медичний центр із Сєвєродонецька відновив прийом пацієнтів в 

Івано-Франківську 
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Із початком російського вторгнення медичний центр «Гіппократ» 

призупинив діяльність в Сєвєродонецьку. 

Відновити повноцінну роботу колектив клініки намагався протягом 

майже півроку. 

Вдалося в Івано-Франківську. 

Тож, лікарі медичного центру «Гіппократ» відтепер прийматимуть 

пацієнтів у цьому місті. 

МЦ «Гіппократ» працює у Івано-Франківську за адресою: 

вул. Галицька 139-А , ТЦ «River Park», 2-й поверх. 

Для запису на прийом звертайтесь за телефонами: 

+380 (97) 672 51 43; 

+380 (66) 493 65 13. 

 

*** 

16.08.2022 

Львівська обласна військова адміністрація 

https://loda.gov.ua/news/37654 

Олена Зеленська відвідала осередки допомоги військовослужбовцям 

та ВПО на Львівщині 

Пресслужба ОДА 

«Вважаю, що такі центри потрібні в кожному українському мегаполісі», 

- зазначила перша леді. 

… перша леді України Олена Зеленська відвідала Львівщину. В межах 

візиту вона ознайомилась із роботою Офісу підтримки військовослужбовців та 

членів їхніх сімей, Центру допомоги врятованим і «СпівДія хабу». 

«Вважаю, що такі центри потрібні в кожному українському мегаполісі», 

- наголосила перша леді. 

Ці центри заснували у Львові за підтримки Львівської ОВА. 

«Вони працюють для того, щоб родини військовослужбовців, вимушені 

переселенці та жителі Львівщини могли в одному місці швидко, якісно та 

безкоштовно отримати юридичну, психологічну допомогу, а також 

консультації щодо працевлаштування»,-  розповів начальник Львівської ОВА 

Максим Козицький… 

 

*** 

16.08.2022 

Львівська обласна військова адміністрація 

https://loda.gov.ua/news/37636 

На облаштування місць для проживання ВПО з обласного бюджету 

додатково скерували 54,4 млн грн 

Департамент економічної політики 
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Це дозволить створити на Львівщині ще 570 місць для проживання 
вимушених переселенців. 

Згідно з розпорядженням начальника Львівської обласної військової 

адміністрації від 16.08.2022  №261/0/5-22ВА збільшили обсяг фінансування 

проєктів, роботи на яких здійснюють в межах Програми реалізації 

пріоритетних інфраструктурних проєктів у Львівській області та 

призначені для розміщення внутрішньо переміщених осіб та працівників 

підприємств, переміщених із зони активних бойових дій. 

начальник Львівської ОВА Максим Козицький на 

Програму реалізації сьогодні додатково скерували 54,4 мільйони гривень з 

обласного бюджету, з них 13,6 мільйонів – допомога Республіки Польща. 

Так, на Львівщині створять ще 570 місць для проживання вимушених 

переселенців, зокрема для працівників підприємств, які переїхали з 

областей, де тривають активні бойові дії 

«Це можливість не тільки вивільнити для нормального освітнього 

процесу школи та дитсадки, у яких знайшли тимчасовий прихисток ВПО, але 

й зробити капітальний ремонт у гуртожитках та інших будівлях, які роками 

руйнувались та не використовувались»,- наголосив Максим Козицький. 

Кошти підуть на облаштування: 

420 додаткових місць у гуртожитках Новороздільського, Олеського та 

Нижанковицького професійних ліцеїв, гуртожитку у селі Неслухів, а також 

Роздільському дитячому будинку-інтернаті; 

150 додаткових місць у гуртожитку Червоноградського гірничо-

економічного фахового коледжу. 

«Окремо дякую Стрийській, Червоноградській, Дрогобицькій та Івано-

Франківській територіальним громадам, які погодилися співфінансувати 

житлові проєкти для ВПО. Іншим територіальним громадам та донорам 

пропонуємо долучатись»,-  зазначив очільник області. 

Враховуючи додаткові кошти, які скерували сьогодні, гідні умови для 

проживання на Львівщині отримають приблизно 2700 осіб з числа 

вимушених переселенців – людей, які через державу-терориста росію 

втратили дім та змушені починати все спочатку. 

 

*** 

16.08.2022 

Львівська обласна військова адміністрація 

https://loda.gov.ua/news/37544 

Діти-переселенці, які мешкають на Львівщині, відпочили в 

оздоровчому таборі 

Служба у справах дітей 

З 6 по 15 серпня 50 дітей, які переїхали на Львівщину з Миколаївської 

та Харківської областей, мали змогу оздоровитися в таборі «Карпати 

кличуть» у селищі Ворохта Івано-Франківської області. 
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Організатори заходу : Служба у справах дітей ЛОВА  у співпраці з БФ 

«Опіка Майбутнього» та New Horizons for children. 

Для дітей підготували насичену програму: мандрівки в гори, 

різноманітні конкурси та квести. 

«Також завдяки МБФ «Маленькі перемоги» 35 дітей з Київщини та 

Запоріжжя побували на екскурсії по Львову та частувалися в ресторані 

мережі KFC. Спільно з партнерами до кінця літами запланували ще декілька 

цікавих заходів», - розповів начальник служби у справах дітей ЛОВА 

Володимир Лис. 

 

*** 

16.08.2022 

Володимир. Офіційний сайт міста 

https://volodymyrrada.gov.ua/vpo-gromady-otrymayut-produktovi-nabory-

vid-yunisef/ 

ВПО громади отримають продуктові набори від ЮНІСЕФ 

З метою підтримки людей, які змушені були покинути свої домівки, 

наша громада в рамках проєкту «Надзвичайне реагування на підтримку 

дітей, постраждалих від збройних конфліктів, шляхом грошових 

переказів територіальним громадам, які включені до Ініціативи 

«Громади, дружні до дітей та молоді» для підтримки нагальних потреб 

сімей з дітьми», який реалізовується Дитячим Фондом ООН (ЮНІСЕФ) в 

Україні разом з Асоціацією міст України буде проведено видачу продуктових 

наборів для внутрішньо переміщених осіб. 

Безкоштовно отримати набір зможуть внутрішньо переміщені особи, 

які зареєстровані у Володимир-Волинській міській територіальній громаді. 

Продуктові набори мають право отримати особи, які офіційно 

зареєструвалися як ВПО. Один набір – для однієї людини. На неповнолітніх 

дітей набори зможуть отримати один з офіційних представників (мати, батько, 

опікун). Для цього необхідно мати довідки про взяття на облік ВПО для 

кожного члена сім’ї. 

Кількість наборів складає 1950 штук. Такі набори надаватимуться сім’ям 

з дітьми, одиноким матерям або батькам, багатодітним сім`ям, особам з 

інвалідністю, пенсіонерам та іншим з числа внутрішньо переміщених осіб. 

Щоб уникнути черги під час отримання продуктових наборів 

управлінням з гуманітарних питань виконавчого комітету міської ради 
попередньо будуть братись заяви для опрацювання. Зразок заяви можна 

отримати в Центрі культурних послуг (м.Володимир, вул. Данила Галицького, 

7). Серед необхідних обов’язкових документів: заява, документ, що посвідчує 

особу; довідка про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи. 

Про час видачі продуктових наборів заявників буде повідомлено 

індивідуально. 
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*** 

17.08.2022  

Вінницька обласна військова адміністрація 

http://www.vin.gov.ua/news/ostanni-novyny/49209-za-uriadovoiu-

prohramoiu-na-vinnychchynu-relokovano-40-pidpryiemstv-serhii-borzov 

За урядовою програмою на Вінниччину релоковано 40 підприємств, - 

Сергій Борзов 

Як повідомив Начальник ОВА, на територію Вінницької області за 

програмою уряду релоковано 40 підприємств (31 підприємство та 9 ФОП), з 

них: 

25 підприємств вже працюють на новій локації; 

8 підприємств здійснюють монтаж обладнання на нових локаціях; 

7 підприємств перевезли обладнання та/або товари на зберігання. 

Варто також зазначити, що 12 підприємств вже повернулися в рідні міста 

та відновили роботу на старих локаціях. 

Найбільше підприємств релоковано до Вінницької ТГ, таких 

підприємств за програмою уряду налічують 18. 

Гніванська ТГ – 6 підприємств; 

Жмеринська ТГ – 3 підприємства; 

Брацлавська ТГ, Калинівська ТГ, Стрижавська ТТ – по 2 підприємства; 

Барська ТГ, Вороновицька ТГ, Літинська ТГ, Могилів-Подільська ТГ, 

Сутисківська ТГ, Чернівецька ТГ, Шпиківська ТГ – по 1 підприємству. 

Галузева структура релокованих підприємств: 

переробна промисловість – 52,1%; 

торгівля – 22,9%; 

транспорт – 8,33%; 

надання послуг – 16,67%. 

Підприємства переїхали з Маріуполя, Києва, Краматорська, 

Сєвєродонецька, Харкова, Дніпра, Херсона та Чернігова. Кожне релоковане 

підприємство привозить щонайменше 20% своїх працівників, а на їхній базі 

вже створено більше 570 робочих місць. 

 

*** 

17.08.2022  

Вінницька обласна військова адміністрація 

http://www.vin.gov.ua/news/ostanni-novyny/49195-za-mynulu-dobu-na-

vinnychchyni-tranzytom-rozmishcheno-40-osib 

За минулу добу на Вінниччині транзитом розміщено 40 осіб 

За попередню добу у Вінницькій області транзитом розміщено 40 осіб, з 

них 7 дітей. Біженці перемістились з Донецької, Запорізької, Херсонської, 

Київської, Луганської, Миколаївської, Дніпропетровської, Одеської, 
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Харківської областей, зокрема, міст: Одеса, Прилуки, Буча, Мелітополь, 

Слов'янськ, Волноваха, Ізюм, Вишневе тощо. 

Станом на 09:00 17.08.2022 органами соціального захисту 181 850 

особам видані довідки про взяття на облік як внутрішньо переміщених 

осіб. 
 

*** 

17.08.2022  

Вінницька обласна військова адміністрація 

http://www.vin.gov.ua/news/ostanni-novyny/49199-vaktsynatsiia-iedynyi-

sposib-zakhystytysia-vid-vazhkoho-perebihu-covid-19 

На Вінниччині щеплення проти коронавірусу отримали 2463 

внутрішньо переміщених особи 

В області триває моніторинг проведення щеплень від коронавірусної 

інфекції, оскільки кількість хворих на Вінниччині зростає. 

Нагадуємо, що наразі вакцинація – це єдиний спосіб захистити себе від 

важкого перебігу хвороби. 

Представники Департаменту охорони здоров’я та реабілітації ОВА 
спільно з фахівцями  обласного Центру контролю і профілактики хвороб 

МОЗ України продовжують відвідувати амбулаторії сімейної медицини і 

перевіряти, як саме проводиться вакцинація, зокрема, серед ВПО. 

Цього тижня робоча група  відвідала Ямпільську громаду.  Перевірили 

роботу Центру первинної медико-санітарної допомоги та 10 амбулаторій 

загальної практики сімейної медицини на території громади.  

“Заклади забезпечені необхідними вакцинами. Що стосується процесу 

вакцинації від COVID-19 його потрібно покращити, зокрема введення 

бустерної дози. Внутрішньо переміщені особи отримують усі необхідні 

щеплення звернувшись до ЦПМСД, декларація із сімейним лікарем для цього 

не обов’язкова”, - зазначила начальник відділу екстреної та первинної 

медичної допомоги населенню, медичної реабілітації управління медичної 

допомоги населенню Лариса Бевза. 
Моніторингові візити відбуваються за підтримки USAID, РАТН. 

Як повідомили у профільному департаменті, починаючи з березня серед 

ВПО, які проживають на Вінниччині отримали щеплення: 

проти туберкульозу – 210; 

поліомієліту - 1516; 

кашлюка, дифтерії та правцю – 1309; 

дифтерії та правцю (діти) – 218; 

дифтерії та правцю (дорослі) – 798; 

гемофільної інфекції – 902; 

вірусного гепатиту В – 836; 

кору краснухи та епідемічного паротиту - 732. 
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*** 

17.08.2022  

ВОЛИНСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

https://voladm.gov.ua/new/mayzhe-sto-vnutrishnih-pereselenciv-znayshli-

prihistok-na-volini/ 

Майже сто внутрішніх переселенців знайшли прихисток на Волині 

Зокрема,16 серпня 2022 року, в області розселили 99 внутрішньо-

переміщених осіб. Загалом на Волині прийняли 71 тис. 636 людей з 

постраждалих, від збройних дій російського окупанта, регіонів. 

Статус ВПО мають 59 тис. 735 осіб. Це становить 41 тис. 984 сімей, у 

яких 18 тис. 415 – діти. 

Наразі в області можна розмістити ще 3 тис. 400 внутрішніх 

переселенців. Слід зазначити, що більшість місць знаходиться в 

територіальних громадах, віддалених від обласного центру. 

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

для поселення переміщених осіб (�066 65 709 15)… 

 

*** 

17.08.2022  

Дніпропетровська обласна державна адміністрація 

https://adm.dp.gov.ua/news/do-shkil-oblasti-zapisalisya-majzhe-11-tis-

pereselenciv-zarahuvannya-za-sproshchenoyu-sistemoyu-prodovzhuyetsya 

До шкіл області записалися майже 11 тис переселенців: зарахування 

за спрощеною системою продовжується 

До шкіл Дніпропетровської області записалися майже 11 тис 

переселенців. Їх зараховують за спрощеною системою, аби доступ до освіти 

мали всі діти. Про це повідомили в обласній військовій адміністрації.  

«У нашій області понад 70 тис дітей-переселенців, майже 50 тис з них 

– школярі. Тільки 20% записалися до навчальних закладів регіону. Решті вже 

час подавати заяви.  Бо саме зараз формуються класи, вчителі складають 

плани», – наголосила заступниця голови Дніпропетровської ОВА Ольга 

Горб. 

Вона нагадала: переселенців до шкіл зараховують за спрощеною 

системою. Не страшно, якщо під час переїзду загубили документи на дитину.  

Знадобиться лише довідка про статус внутрішньо переміщеної особи. З нею 

потрібно звернутися до найближчої школи. Там з дитиною проведуть 

співбесіду, аби визначити рівень її знань. 

 

*** 

17.08.2022  

Донецька обласна державна адміністрація 
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https://dn.gov.ua/news/na-kirovogradshchini-hab-callcentr-prodovzhuye-

pracyuvati-dlya-meshkanciv-doneckoyi-oblasti 

На Кіровоградщині хаб «Callcentr» продовжує працювати для 

мешканців Донецької області 

Департамент соціального захисту населення облдержадміністрації 

 
 

Утворений Донецькою облдержадміністрацією хаб «Callcentr» 

продовжує підтримувати наших громадян в містах розселення на 

Кіровоградщині. 

На цьому тижні фахівці хабу відвідали мешканців Донецької області, 

які перемістилися до міст Мала Виска та Олександрія, сіл Балахівка, Новий 

Стародуб Петрівської громади та Листопадове Новомиргородської громади. 

Переміщені громадяни розселені у ліцеї імені Кондратюка, центрі 

надання соціальних послуг, школі та інших місцях компактного проживання. 

Фахівцями хабу здійснено анкетування 93 осіб, надано необхідні 

консультації 213 переселенцям. Питання, які виникали, вирішували разом з 

місцевою радою. 
Всі громадяни, які евакуювались до Кіровоградщині з Донецької області 

можуть звернутись до «Callcenter» за телефонами: 

+38095 128 26 04 - загальні питання 

+38063 226 19 79 - з питання призначення грошових допомог 

+38063 053 27 23 - з питань гуманітарної допомоги 

+38095 328 30 56 – з питань пенсійного забезпечення. 

В місцях компактного проживання хабом розповсюджено інформаційні 

листівки для внутрішньо переміщених осіб, отримані за підтримки Офісу 

Ради Європи в Україні в рамках Проєкту «Внутрішнє переміщення в 

Україні». 

 

*** 
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Житомирська обласна державна адміністрація 

https://oda.zht.gov.ua/news/mayemo-u-najkorotshi-terminy-rozselyty-na-

zhytomyrshhyni-evakujovanyh-iz-rajoniv-bojovyh-dij-gromadyan-viktor-

gradivskyj-kerivnykam-rajoniv/ 

Маємо у найкоротші терміни розселити на Житомирщині 

евакуйованих із районів бойових дій громадян, – Віктор Градівський 

керівникам районів 

…17 серпня, заступник начальника Житомирської ОВА Віктор 

Градівський провів співбесіди з начальниками районних військових 

адміністрацій із питання розселення евакуйованого на територію 

Житомирщини населення. До співбесіди була долучена директорка 

Департаменту соціального захисту населення Житомирської ОВА Олена 

Грищук. 

Керівники РВА доповіли про виконання доручення за підсумками 

онлайн-наради  щодо  плану переселення до альтернативних місць 

проживання внутрішньо переміщених осіб, які проживають в місцях 

компактного поселення, де заплановано відновлення діяльності закладу, 

зокрема у зв’язку з початком нового навчального року. 

Під час співбесід були опрацьовані питання щодо наявності місць для 

розміщення громадян, евакуйованих до Житомирщини з областей, на 

територіях яких ведуться активні бойові дії, та готовності місць 

компактного поселення для тривалого проживання, зокрема забезпечення їх 

ліжками, комплектами білизни, обігрівачами тощо. 

Віктор Градівський доручив начальникам районних військових 

адміністрацій у найкоротші строки знайти резерви для розміщення громадян, 

які будуть евакуйовані з територій, на яких ведуться активні бойові дії. 

Довідково. Наразі область вже прийняла майже 104 тисячі внутрішньо 

переміщених осіб. 

 

*** 

17.08.2022  

ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 
https://www.zoda.gov.ua/news/62402/u-zaporizhzhi-zapratsjuvav-tsentr-nadannya-

psihologichnoji-dopomogi-ta-pidtrimki-vnutrishno-peremishenim-osobam.html 

У ЗАПОРІЖЖІ ЗАПРАЦЮВАВ ЦЕНТР НАДАННЯ 

ПСИХОЛОГІЧНОЇ ДОПОМОГИ ТА ПІДТРИМКИ ВНУТРІШНЬО 

ПЕРЕМІЩЕНИМ ОСОБАМ 

З 08 серпня 2022 року в м. Запоріжжя розпочав свою роботу Центр 

надання гуманітарної допомоги внутрішньо переміщеним особам, що 

створений ВМГО «Соціальний вектор» за підтримки Міністерства 

соціальної політики України та при сприянні Запорізької обласної військової 

адміністрації. Першочергове завдання центру - надання психологічної 
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допомоги особам, особливо дітям та молоді, які постраждали від агресії рф в 

Україну.  

Під час воєнних дій психіка людини перебуває в постійному 

напруженні. Реакціями на стресові та травматичні події можуть бути страх, 

ступор, плач, агресія, почуття провини, апатія тощо. З такими почуттями 

дорослі та діти, які є внутрішньо переміщеними особами з окупованих 

територій Запорізької, Херсонської та Донецької областей, прокидаються 

щодня. Навіть, знаходячись в умовній безпеці, гортаючи стрічку новин вони 

кожен день стають очевидцями страшних подій.  

Впоратися зі стресом та допомогти своїм близьким пережити ці непрості 

часи, дати раду неконтрольованим емоціям та допомогти психіці на шляху до 

зцілення, - саме на це спрямована робота центру надання психологічної 

допомоги та підтримки внутрішньо переміщеним особам. Завдяки цьому 

вони зможуть не лише стабілізувати свій психічний стан, що знаходиться під 

дією стресу, а й завадити загостренню психологічних проблем та їх переходу 

до хронічної стадії. Крім того, психологи надають практичні поради для 

врегулювання різних гострих реакцій, які кожен може використати для себе 

та, як наслідок, стати для близьких психологічною опорою під час стресових 

ситуацій.  

Наразі, до центру звернулося майже 600 внутрішньо переміщені особи, 

серед яких - діти та підлітки. Для всіх їх працюють 2 психологи та 4 психолога-

аніматори. Тут фахівці проводять індивідуальні психологічні консультації, 

волонтери проводять опитування внутрішньо переміщених осіб щодо 

основних проблемних питань. Також активно триває робота з дітьми в групах. 

Департамент культури та інформаційної політики 

 

*** 

17.08.2022  

ЛУГАНСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

ОБЛАСНА ВІЙСЬКОВО-ЦИВІЛЬНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

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

yam_z_luganshchini_zokrema_z_lisichanska 

Запоріжжя допомагатиме переселенцям з Луганщини, зокрема, з 

Лисичанська 

Відповідний Меморандум про взаємодію з Лисичанською міською 

військовою адміністрацією підписано Запорізькою міською 

територіальною громадою. 

Документ передбачає налагодження співпраці в гуманітарній, 

соціальній, економічній, культурній, освітній, медичний та інших сферах. 

Ці напрямки є пріоритетними, адже з початку повномасштабного 

вторгнення до Запоріжжя було евакуйовано велику кількість мешканців 

Луганської області. 

Дія документу зокрема забезпечуватиме: 
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- співпрацю між підприємствами великого, малого і середнього бізнесу, 

приватними підприємцями та стартапами задля повоєнного відновлення; 

- подолання гуманітарної кризи та інших наслідків військової агресії 

російської федерації; 

- забезпечення дотримання прав і захисту інтересів внутрішньо 

переміщених осіб; 

- повоєнне відновлення життєдіяльності громади міста Запоріжжя та 

громад Луганської області. 

 

*** 

17.08.2022  

ЛУГАНСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

ОБЛАСНА ВІЙСЬКОВО-ЦИВІЛЬНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

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

ugi_kreminskiy_cnap 

У Рівному переселенцям надає послуги Кремінський ЦНАП 

Центр надання адміністративних послуг Кремінської міської 

військової адміністрації продовжує роботу у Рівному. 

Наразі людям надаються адміністративні послуги щодо отримання 

довідок про реєстрацію місця проживання та складу сім’ї, консультації з 

питань започаткування та припинення підприємницької діяльності, отримання 

ІD-карток, закордонних паспортів, водійських посвідчень, довідок про 

несудимість тощо. 

Також Центр надання адміністративних послуг веде облік внутрішньо 

переміщених осіб з числа мешканців Кремінської громади по всіх областях 

України, приймає заявки від ВПО на отримання гуманітарної допомоги, 

узагальнює інформацію про пошкоджене майно мешканців громади, про 

потреби у тимчасовому житлі (шляхом оброблення відповідних гугл-форм) 

тощо. 

За останній місяць ЦНАПом видано понад 60 довідок про реєстрацію 

місця проживання та довідок про склад сім’ї, виявлено потреби з гуманітарної 

допомоги у понад 3000 ВПО з Кремінської громади, надано понад 2000 

консультацій. 

Для налагодження зворотного зв’язку з суб’єктами звернення 

впроваджено «гарячу лінію» ЦНАПу, яка працює щодня з 9:00 до 17:00, крім 

суботи та неділі, за телефоном: +38 095 820 71 24. 

ВПО з Луганської області, що тимчасово мешкають у Рівному та 

Рівненській області, можуть звернутися до адміністратора ЦНАПу особисто 

за адресою: м. Рівне, вул. Фабрична, 20. 

Також нагадуємо, що для отримання гуманітарної допомоги вам 

необхідно заповнити гугл-форму за посиланням: 

https://forms.gle/shR8eV4aDdPpMLTy5. 
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А за цими посиланнями надається інформація щодо пошкодженого 

майна мешканців громади https://forms.gle/muedZjhpgNFo9u3n6 та щодо 

потреб у тимчасовому житлі https://forms.gle/gNWi1KNDMYBpJCHk6. 

 

*** 

17.08.2022  

ЛУГАНСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

ОБЛАСНА ВІЙСЬКОВО-ЦИВІЛЬНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

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

nshchini_diie_v_odesi 

Відсьогодні центр допомоги ВПО з Луганщини діє в Одесі 

Із 17 серпня в м. Одеса по вул. Базарна, 8, розпочинає роботу 

Координаційний центр допомоги ВПО з Луганської області. 

Там наші переселенці можуть отримати інформаційну, консультативну 

та первинну правову допомогу, зареєструватися на отримання гуманітарної 

допомоги. 

Координаційний центр працює з понеділка по п’ятницю з 9:00 до 14:00. 

Телефон «гарячої лінії»: 099 013 20 26. 

e-mail: Odess-koord@ukr.net. 

Адреса гугл-форми для реєстрації на отримання гуманітарної допомоги: 

https://forms.gle/uq9U96WASX5YypYg6 

 

*** 

17.08.2022  

Львівська обласна військова адміністрація 

https://loda.gov.ua/news/37733 

На Львівщину релокувались понад 200 підприємств, більше сотні вже 

працюють 

Департамент економічної політики 

Найбільше релокованих у галузі легкої промисловості. 

Від початку повномасштабної війни росії проти України у Львівську 

область релокувались 203 підприємства, 130 з них уже працюють. 

Найбільше релокованих у таких галузях: легка промисловість – 39, 

машинобудування – 23, металообробка – 23,  харчова промисловість – 21, 

хімічна промисловість – 13, медицина – 11, будівництво – 9, меблева 

промисловість – 7, торгівля – 36, інші - 21. 

Як розповів керівник департаменту економічної політики Львівської 

ОВА Степан Куйбіда одним із перших підприємств, яке взяло участь у 

державній програмі релокації та перевезло свої виробничі потужності із 

Харкова, є – ТОВ «ІМЕКС МАКС». Компанія планує працевлаштовувати 

людей саме з Львівщини. 
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«Також потрібно згадати про будівництво нового заводу хлібобулочних 

виробів на території Львівського району, яке невдовзі розпочнеться. Мережа 

заводів та точок продажу в основному була зосереджена на сході України 

(Харків та Київ). Попередньо на заводі працюватиме приблизно 1000 людей», 

- зазначив Степан Куйбіда. 

Він додав, що релокація бізнесу важлива тим, що це збереження 

українського виробника на ринку, не залежно від того, в якій області він 

знаходиться. 

«Також, це нові робочі місця для мешканців Львівщини, «здорова 

конкуренція» для локального бізнесу, додаткові надходження до бюджетів 

усіх рівнів», - зазначив керівник департаменту. 

Нагадаємо, що процес переміщення виробництва включає низку 

етапів: пошук приміщень та земельних ділянок, перевезення обладнання, 

ремонт та підключення до комунікацій, набір нових працівників на місці та 

пошук житла для тих, що переїхали, запуск виробництва, перереєстрація. 

«Наш департамент працює для того, щоб максимально «спростити 

життя» підприємствам, які змушені втікати від війни»,-  наголосив Степан 

Куйбіда… 

 

*** 

17.08.2022  

Львівська обласна військова адміністрація 

https://loda.gov.ua/news/37718 

У Стрию для місць проживання ВПО волонтери виготовили 

дерев’яні ліжка 

Пресслужба ОДА 

Волонтери «Будуємо Україну Разом – БУР» вже майже місяць 

працюють у Стрию над простором загального користування в гуртожитку 

художнього училища. Там проживають вимушені переселенці з Харківської 

та Донецької областей. 

Юні хлопці та дівчата, ремонтують приміщення гуртожитку. За цей час 

вдалося, зокрема, власноруч зробити 91 дерев’яне ліжко. 

Загалом на території Стрийського району проживають майже 35 тисяч 

ВПО, з яких більше ніж 11 тисяч – діти. 

Партнери проєкту: Благодійний фонд громад «Рідня», архітектурна 

Студія Formografia та платформа «Острів». 
«Будуємо Україну Разом» –  це табір, першочергова місія якого 

облаштувати комфортне житло для людей, яких війна змусила залишити 

рідний дім. 

Навіть тимчасовий дім має бути затишним. І кожний такий вклад в 

проєкт табору є надзвичайно важливим, і буде ще роками дарувати комусь 

посмішку. 
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*** 

17.08.2022  

Тернопільська обласна військова адміністрація 

https://oda.te.gov.ua/news/na-ternopilshchyni-stvoriat-humanitarynyi-

khab-dlia-vpo-z-luhanskoi-oblasti 

На Тернопільщині створять гуманітарний хаб для ВПО з Луганської 

області 

Під керівництвом першого заступника начальника військової 

адміністрації Ігоря Дем’янчука відбулася робоча зустріч з представниками 

Сєвєродонецької міської військово-цивільної адміністрації щодо можливості 

створення на території Тернопільщини гуманітарного хабу.  

Під час зустрічі обговорили питання пошуку відповідного приміщення 

та функціонування зазначеного хабу.  

Діяльність гуманітарного кластеру буде спрямована на надання 

гуманітарної, правової та психологічної допомоги, медичних консультацій, 

адміністративних послуг внутрішньо переміщеним особам з Луганської 

області. 

 

*** 

17.08.2022 

Чернівецький обласний центр зайнятості 

https://chn.dcz.gov.ua/novyna/na-bukovyni-344-pereselenci-znayshly-

robotu 

На Буковині 344 переселенці знайшли роботу 

З початку військових дій до Чернівецької обласної служби зайнятості 

за пошуком роботи звернулися 2160 переселенців, з них 344 особи вже 

знайшли роботу. 1149 шукачів роботи отримали статус безробітного. 

Більше 50 осіб працевлаштовані у медичні заклади області, понад 40 – 

на комунальні підприємства та 30 осіб – на підприємство, яке займається 

виготовленням електричного та електронного устаткування для 

автотранспортних засобів. Окрім цього працюють у навчальних закладах, на 

підприємствах малого та середнього бізнесу, які займаються оптовою та 

роздрібною торгівлею, виробництвом хліба та хлібобулочних виробів, 

виробництвом текстильних виробів технічного та промислового призначення, 

а також у закладах сфери послуг. 

 На Буковині з числа переміщених осіб працює 31 лікар. Серед них 

анестезіолог, радіолог, терапевти, анестезіолог, інфекціоніст, кардіологи, 

ендокринолог, стоматологи, хірург, невропатолог, акушер-гінеколог, педіатр, 

уролог та лікар ультразвукової діагностики. Також 15 працівників молодшого 

персоналу у  медичних закладах, а також реабілітологи та 4 фармацевти. 

15 переселенців працевлаштовані та працюють бухгалтерами, по 13 

продавцями та швачками, 12 – електромонтерами, 10 – водіями, по 9 – 
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слюсарями та менеджерами, по 8 – касирами, прибиральниками та фахівцями, 

6 – озеленювачами, 5 – вихователями закладів дошкільної освіти, 5 – 

інженерами,  4 – юристами та юрисконсультами, а також верстатниками 

деревообробних верстатів, електрогазозварниками, електромеханіками, 

мулярами, психологами. 

Більшість внутрішньо переміщених осіб  знайшли роботу в Чернівцях, 

а це 247 шукачів роботи. На Вижниччині роботу знайшли 8 осіб, на 

Герцаївщині – 6, Глибоччині – 4, Заставнівщині – 5, Кельменеччині – 2, 

Кіцманщині – 7, Новоселиччині – 12, Путильщині – 4, Сокирянщині – 8,  

Сторожинеччині – 12, Хотинщині – 9 та у м.Новодністровськ – 8. 

З базою вакансій Чернівецької області можна ознайомитися на сайті 

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

У разі виникнення запитань фахівці служби зайнятості оперативно 

допоможуть у Telegram-каналі онлайн-підтримки 

https://t.me/+Ywd0Jm4NytkzNDcy. 

 

 

*** 

17.08.2022 

ДРОГОБИЦЬКА РАЙОННА ВІЙСЬКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ 

https://drohobych-rda.gov.ua/news/olena-zelenska-vidvidala-oseredky-

dopomohy-viyskovosluzhbovtsyam-ta-vpo-na-lvivshchyni.html 

Олена Зеленська відвідала осередки допомоги військовослужбовцям 

та ВПО на Львівщині 

«Вважаю, що такі центри потрібні в кожному українському 

мегаполісі», — зазначила перша леді. 

Вчора перша леді України Олена Зеленська відвідала Львівщину. 

В межах візиту вона ознайомилась із роботою Офісу підтримки 

військовослужбовців та членів їхніх сімей, Центру допомоги врятованим і 

«СпівДія хабу». 

«Вважаю, що такі центри потрібні в кожному українському мегаполісі», 

— наголосила перша леді. Ці центри заснували у Львові за підтримки 

Львівської ОВА. «Вони працюють для того, щоб родини військовослужбовців, 

вимушені переселенці та жителі Львівщини могли в одному місці швидко, 

якісно та безкоштовно отримати юридичну, психологічну допомогу, а також 

консультації щодо працевлаштування»,-  розповів начальник Львівської ОВА 

Максим Козицький… 

Зазначимо, що Офіс працює у будні з 10:00 до 18:00. Також можна 

телефонувати: +38 068 260 68 15. 

 

*** 

17.08.2022 
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 Офіційний портал Києва 

Київська міська рада 

Київська міська державна адміністрація 

https://kyivcity.gov.ua/news/iz_19_serpnya_na_bazi_Vcentri_HUB_golosiv

skogo_rayonu_schopyatnitsi_vidbuvatimetsya_bezkoshtovne_kompleksne_konsu

ltuvannya_vimushenikh_pereselentsiv/ 

Із 19 серпня на базі Vcentri HUB Голосіївського району щоп’ятниці 

відбуватиметься безкоштовне комплексне консультування вимушених 

переселенців 

Із 19 серпня на базі Vcentri HUB Голосіївського району щоп’ятниці 

відбуватиметься безкоштовне комплексне консультування для внутрішньо 

переміщених осіб, які знайшли прихисток у столиці. Про це інформує 

Департамент суспільних комунікацій КМДА. 

Отримати відповіді на найактуальніші питання можна із 10:00 до 14:00 

за адресою: вул. Велика Китаївська, 83. 

«У Голосіївському районі зареєстровано понад 15 тисяч вимушених 

переселенців. Щоп’ятниці вони зможуть за принципом «єдиного вікна» у 

Vcentri HUB отримати більше інформації про свої права та пільги, дізнатися 

про можливості працевлаштування та отримати безкоштовну юридичну або 

психологічну допомогу», – зазначають у Департаменті. 

Загалом із початку повномасштабної війни на базі Vcentri HUB 

відбулося понад 470 заходів, 25% із яких – для вимушених переселенців. 

Нагадаємо, консультативні центри для внутрішньо переміщених осіб 

працюють за наступними адресами: 

Оболонський район – просп. Оболонський, 22-А, VcentrіHUB, прийом 

щоп’ятниці з 10:00 до 14:00; 

Шевченківський район – вул. Володимирська, 51-Б, VcentrіHUB, прийом 

щоп’ятниці з 10:00 до 16:00; 

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

17:00; 

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

09:00 до 13:00; 

Святошинський район – б-р Ромена Роллана, 13-В, прийом щоп’ятниці з 

10:00 до 15:00; 

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

до 16:00; 

Деснянський район – вул. Бальзака, 2, «БібліоХаб», прийом щочетверга 

з 10:00 до 17:00; 

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

10:00 до 15:00; 

Дарницький район – вул. Ревуцького, 6, прийом щочетверга з 09:00 до 

13:00. 

 

*** 
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17.08.2022 

ДРОГОБИЦЬКА МІСЬКА РАДА 
https://drohobych-rada.gov.ua/%d0%bc%d0%b0%d0%ba%d1%81%d0%b8%d0%bc-

%d0%ba%d0%be%d0%b7%d0%b8%d1%86%d1%8c%d0%ba%d0%b8%d0%b9-

%d0%b2%d1%96%d0%b4%d0%b7%d0%bd%d0%b0%d1%87%d0%b8%d0%b2-

%d0%b4%d1%80%d0%be%d0%b3%d0%be%d0%b1%d0%b8%d1%86/ 

Максим Козицький відзначив Дрогобицьку громаду за реалізацію 

житлових проектів для ВПО 

Будівництво житла для ВПО – вкрай важливе завдання для органів 

місцевого самоврядування та державної влади під час війни. Важливо й те, що 

споруджене житло не підлягає передачі у приватну власність. Відтак буде на 

балансі громади і у подальшому може використовуватися для соціальних 

потреб. 

…на офіційній сторінці голови Львівської обласної військової 

адміністрації опублікували повідомлення про створення на Львівщині ще 570 

місць для проживання вимушених переселенців, зокрема для працівників 

підприємств, які переїхали на Львівщину з областей, де тривають активні 

бойові дії. 

Облаштування житла для вимушено переміщених осіб дає можливість 

не тільки вивільнити для нормального освітнього процесу школи, у яких 

знайшли тимчасовий прихисток вимушені переселенці, але й зробити 

капітальний ремонт у гуртожитках та інших будівлях, які роками не 

використовувались. 

Про це йдеться у повідомленні на офіційній сторінці Максима 

Козицького. 

На Програму реалізації інфраструктурних проєктів у Львівській області 

додатково скерували 54,4 мільйони гривень з обласного бюджету, з них 13,6 

мільйонів – допомога Республіки Польща. 

Кошти підуть на облаштування: 

– 420 додаткових місць у гуртожитках Новороздільського, Олеського та 

Нижанковицького професійних ліцеїв, гуртожитку у селі Неслухів, а також 

Роздільському дитячому будинку-інтернаті; 

– 150 додаткових місць у гуртожитку Червоноградського гірничо-

економічного фахового коледжу. 

Також посадовець відзначив громади, які погодилися на 

співфінансування житлових проектів для ВПО, серед яких – Дрогобицька. 

Окремо дякую Стрийській, Червоноградській, Дрогобицькій та Івано-

Франківській територіальним громадам, які погодилися співфінансувати 

житлові проєкти для ВПО. Іншим територіальним громадам та донорам 

пропонуємо долучатись, – йдеться у повідомленні. 

Враховуючи додаткові кошти, які скерували сьогодні, гідні умови для 

проживання на Львівщині отримають близько 2700 осіб з числа вимушених 

переселенців – людей, які через державу-терориста росію втратили дім та 

змушені починати все спочатку. 

Нагадаємо у Дрогобичі для ВПО споруджують житло за технологією 

модульного будівництва. У цей будинок можна заселити близько 80 осіб. 
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У Стебнику, в приміщенні колишнього гуртожитку, завершують 

облаштування 32-х квартир для вимушених переселенців. 

 

*** 

17.08.2022 

ДРОГОБИЦЬКА МІСЬКА РАДА 
https://drohobych-

rada.gov.ua/%d0%b4%d1%80%d0%be%d0%b3%d0%be%d0%b1%d0%b8%d1%86%d1%8c%d0%ba%d0%b0-

%d0%b3%d1%80%d0%be%d0%bc%d0%b0%d0%b4%d0%b0-

%d0%bf%d0%be%d0%bf%d0%be%d0%b2%d0%bd%d0%b8%d0%bb%d0%b0%d1%81%d1%8c-%d0%bd%d0%be%d0%b2/ 

Дитячий парламент та спеціалісти Центру соціальних служб 

подбали за дозвілля для дітей у літньому таборі 

Завершився другий етап таборування дітей у дитячому таборі 

«Сонечко». Табір діяв при Дрогобицькому міському центрі соціальних 

служб, за підтримки аніматорів та волонтерів-парламентарів учасників 

Дитячого парламенту Дрогобича. Під керівництвом фахівців Центру, для 

двадцяти п’яти дітей нашої громади та дітей внутрішньо переміщених осіб 

проведено різноманітні майстер-класи, вуличні ігротеки та пізнавальні 

екскурсії. 

І навіть такі неприємності, як повітряна тривога, що застала зненацька 

дітей під час екскурсії у пожежно-рятувальну частину Головного управління 

державної  служби України з надзвичайних ситуацій, не вплинули  на  

атмосферу перебування дітей у таборі. 

Навпаки, діти повторили алгоритм дій під час звучання сирени та 

побували у бомбосховищі пожежників, де під спів патріотичних українських 

пісень усі разом дочекались відбою. 

Організатори табору мали на меті не лише створити дружню та особливу 

атмосферу, але й забезпечити дітям інтерактивне дозвілля. 

Табір приніс дітям багато посмішок, нових друзів та корисні знання, а 

головне – хороший запас енергії і позитивні емоції на цілий рік. 

Дрогобицький міський центр соціальних служб 

 

*** 

17.08.2022 

Луцька міська рада 

https://www.lutskrada.gov.ua/publications/zatverdzheno-poriadok-

zabezpechennia-kharchuvanniam-vymusheno-pereselenykh-osib 

Затверджено Порядок забезпечення харчуванням вимушено 

переселених осіб 

На сьогоднішньому засіданні виконавчого комітету затверджено 

Порядок забезпечення харчуванням вимушено переселених осіб. 
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Документ вступає в дію з 1 вересня 2022 року. Ним визначено 

організаційні засади забезпечення осіб, які прибули з інших областей, де 

ведуться бойові дії, послугами харчування. 

Головним розпорядником коштів бюджету Луцької міської 

територіальної громади в частині видатків на оплату послуг з організації 

харчування вимушено переселених осіб є департамент соціальної 

політики. 
Безкоштовним харчуванням забезпечуються вимушено переселені 

особи, які отримали в департаменті соціальної політики довідку про взяття 

на облік вимушено переселених осіб до Луцької міської територіальної 

громади з наступних категорій: 

- жінки з дітьми до 18 років; 

- діти до 18 років; 

- особи з інвалідністю; 

- пенсіонери. 

Також за власні кошти у розмірі повної вартості харчування за 

соціальними цінами можуть харчуватися й інші вимушено переселені особи, 

які отримали довідки про взяття на облік вимушено переселених осіб до 

Луцької міської територіальної громади. 

Детальніше з порядком можна ознайомитись -  

138061_2_Додаток7 

 Управління інформаційної роботи міської ради 

(777904, 777946, 777937, 724727) 

 

*** 

17.08.2022 

Луцька міська рада 

https://www.lutskrada.gov.ua/publications/maizhe-try-tysiachi-shkoliariv-

nashoi-hromady-kharchuvatymutsia-bezplatno 

Майже три тисячі школярів нашої громади харчуватимуться 

безплатно 

Відповідне рішення ухвалили члени виконавчого комітету під час 

сьогоднішнього засідання, розширивши перелік категорій дітей, які безплатно 

харчуватимуться у школах. До раніше погодженого переліку додали дітей, чиї 

батьки були мобілізовані до війська, чи є бійцями добровольчого формування 

Луцької громади. 

Отож, безплатним харчуванням планують забезпечити: 101 дитину з 

категорії "діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування"; 1 470 

дітей із сімей, які отримують допомогу відповідно до Закону України "Про 

державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям"; 400 дітей, чиї батьки 

призвані на військову службу по мобілізації та чиї батьки є добровольцями 

добровольчого формування Луцької міської тергромади № 1; 267 дітей 

                                                           
7 Завантажується з сайта  
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комунального закладу "Луцький навчально-реабілітаційний центр Луцької 

міської ради"; 27 дітей загиблих (померлих) військовослужбовців та осіб з 

інвалідністю внаслідок війни з числа учасників АТО/ООС; 130 дітей з 

інвалідністю внаслідок війни; 151 дитину з особливими освітніми потребами, 

які навчаються у спеціальних та інклюзивних класах; 350 дітей з числа 

внутрішньо переміщених осіб. 

На щоденний обід одного учня з міського бюджету планують виділяти 

35 гривень, а для вихованців Луцького навчально-реабілітаційний центру – 45 

гривень. Дане рішення діятиме протягом першого семестру нового 

навчального року. 

Управління інформаційної роботи міської ради 

(777904, 777946, 777937, 724727) 

 

*** 

18.08.2022  

Вінницька обласна військова адміністрація 

http://www.vin.gov.ua/news/ostanni-novyny/49239-serhii-borzov-

dopomoha-mizhnarodnykh-humanitarnykh-orhanizatsii-tse-nadzvychaino-

vahoma-pidtrymka-iaka-dozvoliaie-nam-efektyvno-dolaty-vyklyky-sohodennia 

Сергій Борзов: Допомога міжнародних гуманітарних організацій - це 

надзвичайно вагома підтримка, яка дозволяє нам ефективно долати 

виклики сьогодення 

Начальник обласної військової адміністрації Сергій Борзов разом зі 

своїм першим заступником Наталею Заболотною та заступником Андрієм 

Кавунцем  зустрілись сьогодні в ОВА з координаторами міжнародних  

гуманітарних  організацій, які працюють на Вінниччині. 

Під час зустрічі Сергій Борзов  охарактеризував стан справ в області на 

даний час, акцентувавши, що майже шість місяців співпраця з міжнародними 

партнерами  дозволяє покращити гуманітарну ситуацію в регіоні. 

Начальник ОВА розповів про заходи, які здійснюються обласною 

військовою адміністрацією щодо прийому переміщених осіб, зокрема, з 

Донецької області, де відбувається обов’язкова евакуація. 

«Станом на 18 серпня з Донецької області прийнято та зареєстровано 24 

тис.136 внутрішньо переміщених осіб,- зазначив Начальник ОВА.- 

Розуміючи необхідність розгортання додаткових місць, Вінницька область 

продовжує готуватися до розміщення внутрішньо переміщених осіб, в тому 

числі,евакуйованих з Донеччини. За результатами аналізу, в області є 91 

потенційний заклад як для постійного, так і для транзитного проживання ВПО. 

Практично всі вони потребують ремонту або закупівлі побутової техніки для 

створення відповідних умов проживання». 

Користуючись нагодою, Сергій Борзов подякував міжнародними  

гуманітарними  організаціям за надану у воєнний час допомогу внутрішньо 

переміщеним особам за напрямом «кеш», а також за надання продуктів 
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харчування, непродовольчої гуманітарної допомоги, за ремонти та 

облаштування місць перебування ВПО, допомогу медичним закладам, 

сприяння в евакуації та іншу. 

Сергій Борзов підкреслив: «Це надзвичайно вагома підтримка, яка 

багато в чому дозволяє нам ефективно долати виклики сьогодення. Однак, 

проблем не меншає, в область прибувають нові переселенці, попереду - 

осінньо-зимовий та опалювальний періоди. Тому наша подальша злагоджена 

співпраця залишається актуальною і необхідною. Зі свого боку хочу 

запевнити, що команда обласної військової адміністрації, як і раніше, завжди 

на зв’язку, готова надати всю необхідну інформацію, супровід та сприяння у 

вашій діяльності». 

Більш детально зупинилась на системній роботі з внутрішньо 

переміщеними особами на Вінниччині Наталя Заболотна, яка презентувала 

систему роботи із внутрішньо переміщеними особами та навела вражаючу 

статистику. 

«Починаючи з 24-го лютого Вінниччина приймала щоденно близько    15 

тис осіб транзитом. Кількість осіб, які область прийняла транзитом складає 

понад 400 тис. осіб. Більше 181 тис. станом на зараз перебуває на території 

Вінницької області на постійному проживанні,- зазначила посадовиця. - 

Майже 28 тис.- це пенсіонери і більше 6 тис осіб з інвалідністю. Це категорія, 

яка потребує додаткової уваги і підтримки. 335 багатодітних сімей». 

За словами посадовиці, Вінниччина приймала найбільше ВПО із 

Київської, Харківської та Донецької областей. На Вінниччині немає жодної 

громади, де не знайшли прихисток внутрішньо переміщені особи. 

Погребищенська і Оратівська ТГ – це громади, в яких кількість ВПО сьогодні 

складає більше 25 %  населення. 

«Гострою проблемою зараз залишається евакуація осіб з інвалідністю та 

осіб похилого віку. Загалом за цей період заклади соціальної сфери прийняли 

майже 800 осіб цієї категорії. Багато людей, яких ми прийняли, з часом були 

перенаправлені для подальшої евакуації за кордон. Станом на зараз 

залишається 434 ВПО, які з числа мало мобільних осіб, які проживають у 

соціальних закладах області», - зауважила Наталя Заболотна. 

Перший заступник Начальника ОВА подякувала за взаємодію в цьому 

напрямку місії «Лікарі без кордонів» та міжнародній організації з міграції, з 

якими ведеться спільна робота по облаштуванню закладів, що приймають 

таких людей. 

 «Ми вирішили що необхідно спільно визначити потреби, аби 

скоординувати діяльність усіх фондів для створення максимальної кількості 

місць та забезпечити можливість безпечно пройти опалювальний період». 

Заступник Начальника ОВА Андрій Кавунець нагадав,що задля 

задоволення потреб переселенців та представників вразливих категорій з 

перших днів війни до співпраці з Вінницькою областю залучено біля 15 

гуманітарних місій, зокрема UNHCR, WFP, IOM, MSF, UNICEF, InterSos, а 

також гуманітарні координаційні центри ОСНА та ЕСНО. 
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За його словами,з метою оперативного та ефективного обміну 

інформацією між громадами, обласною військовою адміністрацією та 

міжнародними гуманітарними місіями було створено окрему онлайн-

систему, що дозволяє отримати дані про потреби кожної із громад Вінниччини 

та пропорційно розподілити допомогу. 

У свою чергу, представники міжнародних організацій презентували 

можливі напрямки співпраці з фондами, які вони представляють.  

Сьогоднішня зустріч, як і попередні, була спрямована саме на 

координацію дій ОВА та  міжнародних організацій, що опікуються ВПО та 

домовлено про регулярне їх проведення. 

 

*** 

18.08.2022  

Вінницька обласна військова адміністрація 

http://www.vin.gov.ua/news/ostanni-novyny/49219-za-poperedniu-dobu-u-

vinnytskii-oblasti-tranzytom-rozmishcheno-46-osib-z-nykh-12-ditei 

За попередню добу у Вінницькій області транзитом розміщено 46 

осіб, з них 12 дітей 

Біженці перемістилися з Донецької, Запорізької, Херсонської, 

Київської, Луганської, Миколаївської, Дніпропетровської, Харківської, 

Одеської областей. 

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

Волноваха, Ізюм, Вишневе тощо. 

Станом на 09:30 18.08.2022 органами соціального захисту 181 785 

особам видані довідки про взяття на облік як внутрішньо переміщених 

осіб. 

 

*** 

18.08.2022  

ВОЛИНСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

https://voladm.gov.ua/new/v-oblasti-prozhivayut-blizko-60-tisyach-

vnutrishnih-pereselenciv/ 

В області проживають близько 60 тисяч внутрішніх переселенців 

Минулої доби в області розселили більше 80-ти внутрішніх 

переселенців. 

З початку повномасштабного вторгнення росії в Україну, на Волині 

прийняли 71 тис.718 вимушено-евакуйованих осіб. З них 82 людини – …     17 

серпня 2022 року. 

Наразі в області проживають 59 тис. 735 внутрішніх переселенців. Це 

становить 41 тис. 984 сімей, у яких 18 тис. 415 – діти. 

Серед внутрішньо-переміщених осіб: 

�2 176 осіб з інвалідністю, 
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�7 585 пенсіонерів, 

�68 багатодітних сімей, 

�11 сімей батьків-одинаків. 

Наразі в області можливо додатково розмістити ще понад три тисячі 

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

Департамент соціального захисту населення цю інформацію уже надіслав 

Донецькій ОВА для можливої евакуації населення з Донеччини… 

 

*** 

18.08.2022  

Дніпропетровська обласна державна адміністрація 

https://adm.dp.gov.ua/news/na-dnipropetrovshchini-vidkrili-centr-

dopomogi-vryatovanim 

На Дніпропетровщині відкрили Центр допомоги врятованим 

Безпечно, конфіденційно, безкоштовно. У Дніпрі відкрили Центр 

допомоги врятованим. Там надаватимуть соціально-психологічну підтримку 

усім, хто постраждав від війни. Прийматимуть і жертв насильства. 

Облаштувати гуманітарний хаб допомогли міжнародні організації. 

«Важливо, аби ті, хто тікають від жаху війни, відчували, що про них 

піклуються. Щоб могли отримати кваліфіковану допомогу в будь-якому 

куточку країни. Тому розгорнули мережу Центрів поблизу місць активних 

бойових дій. У містах, куди продовжують евакуюватися українці, а також у 

деокупованих областях», – прокоментувала Віце-прем’єр-міністерка з 

питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина. 

Урядова уповноважена з питань гендерної політики Катерина 

Левченко зазначила – Дніпро – третє місто, де відкрили Центр допомоги 

врятованим. 

«Такі гуманітарні осередки вже працюють у Львові та Запоріжжі. На 

черзі Київ. Але на цьому співпраця Уряду та міжнародних партнерів не 

завершиться. Хочемо, аби центри були і в інших українських містах України. 

Щоб допомогу отримав кожен, хто її потребує», – сказала Катерина 

Левченко. 

Центр створили за ініціативи Віце-прем’єр-міністерка з питань 

європейської та євроатлантичної інтеграції Ольги Стефанішиної. Та за 

підтримки Фонду ООН у галузі народонаселення. 

«Ідея таких центрів дуже проста – допомогти людям, які пройшли через 

жахи війни.  Чи постраждали від насильства. Наш слоган – нікого не залишити 

сам на сам з проблемами», – сказав заступник представника Фонду ООН у 

галузі народонаселення в Україні Мустафа Елканзі. 

У Центрі надаватимуть комплексні консультації – психологічні, 

юридичні, соціальні. Послуги – безкоштовні. 

«Зараз у нашій області тисячі вимушених переселенців. Потреба у 

такому центрі була більш ніж актуальною. Роботи дуже багато. Сподіваюся, 



62 
 

такі осередки з’являться і в інших містах Дніпропетровщини. Попит буде 

величезний», – сказала позаштатна радниця голови  Дніпропетровської 

обласної військової адміністрації Наталія Шуліка. 

Нині у Центрі працюють два соціальні робітники та два психологи – 

дорослий і дитячий. За потреби планують залучати й інших фахівців. Зокрема, 

юристів. 

«Можна звертатися із запитами про пошук роботи. У цьому допоможуть 

наші кар’єрні радниці, – наголосила керівниця гуманітарного хабу Вікторія 

Федотова. – А ще фахівці супроводжуватимуть людей, які стали жертвами 

домашнього чи гендерно зумовленого насильства». 

Центр працює з понеділка по п’ятницю з 10:00 до 16:00. Контакти: (099) 

245 21 21. 

 

*** 

18.08.2022  

Донецька обласна державна адміністрація 

https://dn.gov.ua/news/evakujovanim-na-kirovogradshchinu-nadayut-

medichnu-dopomogu-specialisti-z-donechchini 

Евакуйованим на Кіровоградщину надають медичну допомогу і 

спеціалісти з Донеччини 

Евакуйовані у Кіровоградську область цивільні мешканці Донеччини 

отримують різнопланову підтримку. Забезпечується і медична допомога 

переселенцям. 
Про те, що наша обласна травматологічна лікарня вже веде прийом у 

Кропивницькому, повідомив сьогодні на брифінгу директор Департаменту 

охорони здоров'я облдержадміністрації Володимир Колесник. І на цьому 

фахівці з Донеччини зупинятись не збираються. 

- Коли у серпні почалась обов'язкова евакуація, то Кіровоградщина 

почала активно приймати наших мешканців. Зараз ми поки що тільки 

запустили там обласну травматологічну лікарню, але плануємо, що там 

запрацює і "первинка", щоб ми могли надавати первину допомогу - рецепти, 

консультації, направлення, - розповів Володимир Вікторович.   

Крім того, планується, що у Кіровоградській області працюватимуть і 

спеціалісти дитячої обласної лікарні Донеччини. 

Володимир Колесник також підкреслив, що жителів Донецької області 

мають приймати у всіх державних та комунальних медичних закладах країни 

без направлень від сімейного лікаря. Хоча електронне направлення можна 

отримати у свого лікаря в телефонному режимі. Але якщо він не виходить на 

зв'язок можливо звернутися до будь-якого лікаря у любій точці країни… 

 

*** 

18.08.2022  
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Донецька обласна державна адміністрація 

https://dn.gov.ua/news/kiyiv-lviv-i-ne-tilki-medichni-habi-dlya-

evakujovanih-z-donechchini-stayut-realnistyu 

Київ, Львів і не тільки: медичні хаби для евакуйованих з Донеччини 

стають реальністю 

Триває евакуація цивільного населення Донеччини. У безпечніші 

регіони країни виїжджають і лікарі, медичні працівники, евакуюють 

тимчасово і обладнання, яке сьогодні неможливо використовувати у 

лікувальних закладах області 

- Ми працюємо над питанням максимально ефективного використання 

евакуйованого обладнання та медичних кадрів у більш безпечних областях, - 

розповів сьогодні на брифінгу  директор Департаменту охорони здоров'я 

облдержадміністрації Володимир Колесник . - Створюємо обласні медичні 

хаби у тих областях, де зосереджено найбільшу кількість переселенців із 

Донецької області. На базі обласних установ такі хаби створюються у Києві 

та Київській області, у Львові, Львівській та Івано-Франківській областях. 

За його словами, у Києві та Київській області такий хаб створюють із 

маріупольських лікарень (обласна лікарня інтенсивного лікування, обласний 

шкіряно-венерологічний диспансер, маріупольська онкологія). На їх базі 

формується потужний хаб. 

- Окремі спеціальності вже працюють і, мабуть, до кінця вересня у нас 

буде повноцінна база, яка дозволить і проводити хірургічне втручання, і 

надавати максимально можливу консультативну допомогу, - каже Володимир 

Вікторович. 

На базі обласного територіально-медичного об'єднання аналогічні 

проєкти реалізуються у Львові і ще трьох районних центрах Львівської та 

Івано-Франківської областей… 

 

*** 

18.08.2022  

Донецька обласна державна адміністрація 

https://dn.gov.ua/news/v-umani-zapracyuvav-socialnij-hab-dlya-

pereselenciv-z-avdiyivskoyi-gromadi 

В Умані запрацював соціальний хаб для переселенців з Авдіївської 

громади 

Департамент соціального захисту населення облдержадміністрації 

В Умані запрацював соціальний хаб для переселенців з Авдіївської 

громади. Про це повідомляють Департамент соціального захисту 

населення облдержадміністрації та Авдіївська міська військова 

адміністрація.  

Нижче наведена інформація про те, яку допомогу надає хаб 

переселенцям, та контактні телефони: 
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*** 
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18.08.2022  

ЛУГАНСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

ОБЛАСНА ВІЙСЬКОВО-ЦИВІЛЬНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

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

_do_program_zabezpechennya_zhitlom_pereselenciv 

Іноземні партнери можуть долучитися до програм забезпечення 

житлом переселенців, - Сергій Гайдай 

Луганська обласна військова адміністрація вже готова працювати у 

напрямку побудови житла для внутрішньо переміщених осіб і має намір 

залучити іноземних партнерів до реалізації програми забезпечення житлом 

переселенців. 
Про це на брифінгу в Медіацентрі Україна — Укрінформ заявив 

начальник Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай. 

«Ми не чекаємо створення державних програм побудови житла для 

переселенців. ...Є бюджет обласний; залишились гроші у місцевих громад. Я 

вже провів переговори з керівниками декількох областей, підписали навіть 

меморандуми», - сказав Сергій Гайдай. 

За його словами, робота здійснюватиметься у кількох напрямках 

одночасно. 

«Зараз ми працюємо в напрямку будівництва і модульних містечок, і 

котеджних містечок, і будівництва капітального, і ремонту тих приміщень, які 

зараз не використовуються і громади не планують їх використовувати. 

Напевно, шлях по ремонтах буде найефективнішим і найшвидшим, тому що 

будівля вже стоїть, лишається провести всередині деякі роботи – і житло вже 

буде готове», - зазначив очільник ОВА. 

Щодо міжнародних партнерів, то, за його словами, з усіма постійно 

проводяться переговори. «Уже є певні напрацювання, і ми готові до співпраці 

з ними на різних умовах: або вони самі побудують житло, або готові до 

співпраці з нами 50 на 50 відсотків, або в іншій пропорції... Головне – більше 

залучити грошей міжнародних партнерів і побудувати більше житла», - сказав 

Сергій Гайдай. 
Відповідаючи на запитання про принципи розподілення квартир, він 

послався на норми Житлового кодексу. За його словами, йдеться про 

створення спеціальних комісій і функціонування бальної системи, коли житло 

отримує той, хто його найбільше потребує. 

«У нас є унікальна ситуація, коли люди після 2014 року отримали 

статус ВПО, а зараз вони знову переміщені особи і знову поїхали зі своїх 

будинків. Я вважаю, що такі двічі переміщені особи, які двічі втратили все, 

мають у першу чергу отримувати квартири», - підкреслив Сергій Гайдай. 

 

 

*** 

18.08.2022  
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ЛУГАНСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

ОБЛАСНА ВІЙСЬКОВО-ЦИВІЛЬНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

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

nshchini_bezkoshtovno_konsultuvatimut_v_klinici 

Із довідкою ВПО: переселенців із Луганщини безкоштовно 

консультуватимуть в клініці із Сєвєродонецька, яка відновила прийом в 

Івано-Франківську 

Медичний центр «Гіппократ», який вже розпочав прийом пацієнтів, 

допоможе нашим переселенцям. 

У цьому медичному закладі вам безкоштовно нададуть консультації 

кваліфікованих лікарів офтальмологів та дерматологів із застосуванням 

сучасного медичного обладнання. 

Запис за телефонами: 

097-672-51-43 

066-493-65-13 

Для безкоштовної консультації жителям Луганської області потрібно 

буде показати довідку ВПО. 

Адреса: м. Івано-Франківськ, вул. Галицька, 139,а. ТЦ «River Park». (вхід 

зі сторони АТБ, другий поверх). 

 

*** 

18.08.2022  

ЛУГАНСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

ОБЛАСНА ВІЙСЬКОВО-ЦИВІЛЬНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

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

_kreminnoyi_pracyuyut_v_dnipri_rivnomu_ta_kiievi 

Гуманітарні хаби для переселенців із Кремінної працюють в Дніпрі, 

Рівному та Києві 

У Дніпрі гуманітарний хаб для кремінян працює за адресою:           вул. 

Роз’їзна, 22 (лівий берег). 

Графік роботи: понеділок, середа, п’ятниця – з 10:00 до 14:00. Телефон: 

066 483 92 48. 

Там переселенці з Кремінської громади можуть отримати консультації 

стосовно низки питань. Планується, що видача гуманітарних наборів 

здійснюватиметься раз на місяць. Актуальна інформація публікуватиметься у 

телеграм-каналі «Креміняни Дніпра» (https://t.me/kreminnaDnipro). 

Наразі Кремінська міська військова адміністрація працює над тим, 

щоб укласти угоду з «Укрпоштою» для відправлень із Дніпра. Тож, цей спосіб 

доставки гуманітарної допомоги буде пріоритетним. 

Із хабу надсилатимуть посилки кремінянам-переселенцям, які 

проживають у Дніпропетровській, Запорізькій, Харківській та Полтавській 

областях. 
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Нагадуємо, що гуманітарні хаби при Кремінській міській військовій 

адміністрації є також у містах Рівне (вул. Фабрична, 20, телефон: 095 820 97 

42) та Київ (бул. Марії Приймаченко, 8. Графік роботи: понеділок – п’ятниця 

з 11:00 до 15:00). 

 

*** 

18.08.2022  

ЛУГАНСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

ОБЛАСНА ВІЙСЬКОВО-ЦИВІЛЬНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

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

ni_pereyihav_sievierodoneckiy_centr_pervinnoyi 

До Кам’янського на Дніпропетровщині переїхав Сєвєродонецький 

центр первинної медико-санітарної допомоги – приймають лікарі сімейної 

медицини 

КНП «Сєвєродонецький центр первинної медико-санітарної 

допомоги» відтепер приймає пацієнтів в Кам’янському. 

На Дніпропетровщину переїхала вже третина усіх працівників лікарні. 

Нині до центру щодня надходить близько 20 дзвінків, ще приблизно по 

12 пацієнтів консультуються безпосередньо в медичному закладі. 

У лікарні очікують на переселенців, мешканців Дніпра і Кам’янського, 

а також інших населених пунктів, розташованих поблизу. 

Там вони зможуть отримати кваліфіковану допомогу: профілактика, 

лікування, діагностика основних інфекційних та неінфекційних хвороб, 

направлення до вузьких спеціалістів. 

Можна пройти вакцинацію. Крім очних консультацій медики також 

надають допомогу онлайн. 

Контактну інформацію для попереднього запису та отримання 

кваліфікованої медичної допомоги в КНП «Сєвєродонецький центр первинної 

медико-санітарної допомоги» можна знайти на сторінках закладу в соціальних 

мережах. Зокрема, у фейсбуці: 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100057841021657 
 

*** 

18.08.2022  

ЛУГАНСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

ОБЛАСНА ВІЙСЬКОВО-ЦИВІЛЬНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

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

pidpriiemec_z_luganska_mayut_otrimati_po_250 

ТОВ «Промімпекс» з Сєвєродонецька та підприємець з Луганська 

мають отримати по 250 тисяч гривень на розвиток бізнесу на 

Хмельниччині 
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Про нові можливості для переселенців зі Сходу України, які створює 

держава, щоб мобілізувати їх виробничий та інтелектуальний потенціал на 

розвиток приймаючих громад, розповіли фахівці Хмельницького обласного 

центру зайнятості ВПО з Луганщини та Донеччини. 

«За послугами служби зайнятості від лютого цього року звернулись 

понад 4000 внутрішньо переміщених осіб, з них 2000 зареєструвались у 

центрах зайнятості для пошуку роботи. За півроку ми працевлаштували 450 

біженців, ще 500 людей влаштувались через сервіси служби зайнятості», - 

розповів заступник директора Центру Сергій Залуський. 

Він акцентував, що через війну, яка порушила сталі економічні та 

логістичні зв’язки між регіонами країни, значно знизилась й можливість 

працевлаштування на новому місці. Наприклад, у Хмельницькій області 

кількість вакансій зменшилась удвічі. 

Проте, держава значно розширила можливість започаткувати власний 

бізнес. Зокрема, за програмою «Грант на власну справу», сума якого 

становить до 250 тис. гривень. Наразі триває четвертий з 12 турів подання 

заявок на конкурс мікрогрантів. 

«Від старту програми на Хмельниччині вже визначено для фінансування 

18 проєктів. У тому числі, по 250 тисяч гривень мають отримати релоковане з 

Сєвєродонецька підприємство «Промімпекс» та підприємець з Луганська, 

який планує відкрити у Хмельницькому гральну кімнату для дітей. 

Як роз’яснили фахівці Хмельницького обласного центру зайнятості, 

значно спрощені й умови реєстрації безробітних та процедура 

працевлаштування: для цього потрібні тільки паспорт, ідентифікаційний 

номер та трудова книжка. Навіть, якщо трудову книжку втрачено,– відповідну 

інформацію отримають з Державного реєстру загальнообов’язкового 

державного соціального страхування у порядку, визначеному Законом 

України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне 

соціальне страхування». 
Було також повідомлено, що на початку липня набули чинності зміни до 

законодавства щодо працевлаштування. Так, після реєстрації у центрі 

зайнятості перший місяць безробітному запропонують наявні за фахом 

вакансії, далі обирати доведеться з будь-яких наявних пропозицій 

роботодавців. Одночасно учасникам заходу презентували онлайн-платформи 

для підвищення кваліфікації або перепрофілювання робітників. 

Перша профорієнтаційна зустріч ВПО з представниками служби 

зайнятості відбулась у рамках проєкту «Громада нам рада», який реалізує 

ГО «Громадська ініціатива Луганщини» за підтримки міжнародного фонду 

«Відродження». 

 

 

*** 

18.08.2022  
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ЛУГАНСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

ОБЛАСНА ВІЙСЬКОВО-ЦИВІЛЬНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

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

o_vidnovlyuie_potuzhnosti_na_lvivshchini 

Виробник фармпакування з Рубіжного відновлює потужності на 

Львівщині 

ТОВ «АГК Україна», яке впродовж 20 років активно працювало в 

Рубіжному, релоковано до Львівської області. 

Підприємство має намір відновити потужності у Червонограді на 

території колишнього хлібозаводу. 

Сфера діяльності компанії – виробництво первинного фармпакування: 

виготовлення пластикового пакування для лікарських засобів. 

Воно має свою специфіку – для цього необхідні так звані «чисті умови» 

та відповідність повітря виробничої зони до класу D згідно з міжнародними 

вимогами. 

За словами керівника підприємства Юрія Нагорянського, місто 

Червоноград є «зеленою зоною» для інвестицій, адже тут є багато 

можливостей для розвитку бізнесу. 

Нагадаємо, що Міністерство економіки України продовжує реалізацію 

ініційованої Урядом програми з релокації підприємств, які розташовані в 

зоні проведення бойових дій. 

Бізнесу надається можливість отримати фінансову підтримку, допомогу 

в переміщенні підприємств на безпечні території і пошуку площ для 

налагодження виробництва. 

 

*** 

18.08.2022  

Львівська обласна військова адміністрація 

https://loda.gov.ua/news/37847 

На Львівщину прибули 22 дитини із Запоріжжя, яких вдалося 

евакуювати 

Департамент соціального захисту населення 

Прибулі - діти з інвалідністю, одна з яких пересувається на інвалідному 

візку. Їх евакуювали з Запорізького дитячого будинку-інтернату. 

На Львівщині дітей розселять в дитячі будинки: 10 дівчаток приймуть в  

Буківському дитячому будинку-інтернаті, 12 хлопчиків влаштують в 

Роздільському дитячому будинку-інтернаті.  

Дітей з шістьма супроводжуючими зустріли з потяга працівники 

департамену соціального захисту населення Львівської ОВА. Їх перевезли 

на Старосамбірщину та Миколаївщину, де розташовані тимчасові прихистки 

для внутрішньо переміщених осіб. 

 

*** 
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18.08.2022 

Офіційний портал Києва 

Київська міська рада 

Київська міська державна адміністрація 

https://kyivcity.gov.ua/news/uzhe_20_vidsotkiv_pereselentsiv_otrimali_pro

duktovi_nabori_v_kiyevi/ 

Уже 20 відсотків переселенців отримали продуктові набори в Києві 

За останній тиждень кількість переселенців у столиці зросла майже на 

50 відсотків і сягнула 145 тисяч. Усі переселенці з окупованих територій або 

з територій, де йдуть активні бойові дії, котрі зареєструвались у столиці як 

внутрішньо переміщені особи (ВПО), можуть отримати продуктові набори. 

Про це повідомив заступник голови КМДА Валентин Мондриївський. 

«Ми звертаємось до всіх переселенців, які зареєстровані в Києві як 

ВПО, щоб вони активізувались із отриманням продуктових наборів. На 

сьогодні отримано лише 30 тисяч, а враховуючи початок евакуації зі східних 

та південних регіонів, найближчими тижнями ми очікуємо збільшення 

звернень до ЦНАПів і соцслужб, тому наразі, коли поки що немає ажіотажу, 

найкращий час для реєстрації. Кожен переселенець може самостійно обрати, 

у якому районі реєструватися, але найменше людей реєструється у 

центральному ЦНАПі та в двох пунктах реєстрації Печерського району. Для 

реєстрації достатньо мати при собі документ, що посвідчує особу, 

індивідуальний податковий номер і довідку ВПО», – заявив Валентин 

Мондриївський. 

Нагадаємо, що забезпечення продуктовими наборами внутрішньо 

переміщених осіб винятково з місць, де йдуть активні бойові дії, здійснюється 

відповідно до постанови Кабінету Міністрів України. 

На сьогодні записатись для отримання талону на продуктовий набір 

можна в 12-ти пунктах реєстрації після попередньої реєстрації в електронній 

черзі на сайті https://kyivcnap.gov.ua/ або в застосунку «Київ Цифровий». У 

12 пунктах реєстрації працює понад 100 фахівців, а видачу продуктових 

наборів здійснює 31 пункт соціальної служби міста. Координує підготовку і 

видачу наборів Гуманітарний штаб Києва. 

Адреси: 

Департамент (Центр) надання адміністративних послуг – вул. 

Дніпровська набережна, 19-Б; 

Голосіївський район – проспект Голосіївський, 42; 

Дарницький район – вул. С. Олійника, 21; 

Деснянський район – проспект Маяковського, 29; 

Дніпровський район – вул. Харківське шосе, 18; 

Оболонський район – Оболонський проспект, 16; 

Печерський район – вул. Лесі Українки, 7 та вул. Московська 5/2; 

Подільський район – вул. Червонопільська, 14/14; 

Святошинський район – проспект Перемоги, 97; 

Солом’янський район – проспект Повітрофлотський, 41; 
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Шевченківський район – бульвар Тараса Шевченка, 26/4. 

 

*** 

19.08.2022  

Вінницька обласна військова адміністрація 

http://www.vin.gov.ua/news/ostanni-novyny/49245-za-mynulu-dobu-u-

vinnytskii-oblasti-tranzytom-rozmishcheno-26-osib 

За минулу добу у Вінницькій області транзитом розміщено 26 осіб 

За попередню добу у Вінницькій області транзитом розміщено 26 осіб, з 

них 6 - дітей. Біженці перемістились з Донецької, Запорізької, Херсонської, 

Київської, Луганської, Миколаївської, Дніпропетровської, Одеської, 

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

Слов'янськ, Волноваха, Ізюм, Вишневе тощо. 

Станом на 09:00 19.08.2022 органами соціального захисту 181 779 

особам видані довідки про взяття на облік як внутрішньо переміщених 

осіб. 

 

*** 

19.08.2022  

ВОЛИНСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

https://voladm.gov.ua/new/gumanitarniy-hab-oon-ta-blagodiyni-fondi-

prodovzhuyut-dopomagati-pereselencyam-na-volini/ 

Гуманітарний хаб ООН та благодійні фонди продовжують 

допомагати переселенцям на Волині 

У Волинській ОВА…19 серпня 2022 року, відбулася зустріч 

представників гуманітарного хабу ООН та благодійних організацій щодо 

спільної допомоги внутрішнім переселенцям, які знайшли прихисток у нашій 

області. 

«Наше завдання – координація роботи партнерів для збільшення 

гуманітарної допомоги внутрішньо переміщеним особам», – зазначила 

голова гуманітарного хабу ООН Анна Палонка. 

Під час робочої наради представники благодійних фондів розповіли, 

які потреби для переселенців на Волині вони уже забезпечили та що можуть 

запропонувати. 

Зі свого боку начальниця департаменту соціального захисну 

населення ОДА Оксана Гобод проінформувала, що наразі в області триває 

облаштування додаткових місць для поселення вимушено-евакуйованих осіб. 

«Ми розуміємо, що з початком холодів може збільшитися кількість 

переселенців, які приїдуть на Волинь. Тож маємо місця для розселення, однак 

необхідно забезпечити їх відповідними умовами, – зазначила Оксана Гобод. – 

Тому серед нагальних речей: ліжка, матраци та комплекти постільної білизни. 

Також необхідні пральні машини, обігрівачі та генератори». 
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Представники благодійних організацій вислухали потреби та 

запевнили, що будуть працювати над їх забезпеченням. 

У підсумку зустрічі присутні домовилися координувати свої подальші 

дії, аби разом забезпечити вимушено-евакуйованих осіб житлом та 

необхідними речами… 

 

*** 

19.08.2022  

ВОЛИНСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

https://voladm.gov.ua/new/na-volini-prozhivaye-mayzhe-60-tisyach-

vnutrishnih-pereselenciv/ 

На Волині проживає майже 60 тисяч внутрішніх переселенців 

З початку війни наша область прийняла 71 тис. 786 вимушено-

евакуйованих осіб. З них в області наразі проживає та має статус ВПО –      59 

тис. 860 людей. 

Слід зазначити, що минулої доби на Волині знайшли прихисток            68 

внутрішніх переселенців. 

Також в області збільшили кількість місць для поселення. Зокрема 

додатково можна розмістити ще до чотирьох тисяч людей. 

Допомагаємо та перемагаємо! 

 

*** 

19.08.2022  

Дніпропетровська обласна державна адміністрація 

https://adm.dp.gov.ua/news/olena-zelenska-rozpovila-pro-gumanitarnu-

dopomogu-yaku-nadaye-u-spivpraci-z-biznesom 

Олена Зеленська розповіла про гуманітарну допомогу, яку надає у 

співпраці з бізнесом 

У Всесвітній день гуманітарної допомоги перша леді Олена Зеленська 

закликала підтримувати тих, кому в часи війни найскладніше, та розповіла, як 

разом із представниками бізнесу допомагає співвітчизникам. 

Згідно з даними ООН, гуманітарної допомоги нині потребують близько 

15,7 млн громадян України. Понад 14 млн осіб війна змусила покинути свої 

домівки: 7 млн перетнули кордони сусідніх країн, іще 8 млн стали 

внутрішньо переміщеними особами. Приблизно 13 млн людей і досі 

перебувають у постраждалих районах і часто не мають доступу до базового 

набору продуктів. 

«Впевнена, що насамперед необхідно допомагати тим, кому найважче – 

дитячим будинкам сімейного типу, літнім людям, людям з інвалідністю, 

сім’ям, які через бойові дії втратили звичне життя, стали вимушеними 

переселенцями. Їм необхідно все – від продуктових наборів до ноутбуків і 



73 
 

планшетів, щоб діти могли навчатися дистанційно», – розповіла дружина 

Президента. 

Так, завдяки підтримці благодійного фонду Canada-Ukraine Foundation 

у партнерстві з першою леді поштово-логістична компанія Meest доправила 

на деокуповані території понад 30 тис. кг гуманітарних продуктових вантажів. 

Матеріальну підтримку для закупівлі харчів та формування фудбоксів 

забезпечили фонд Canada-Ukraine Foundation і його донори, а розподіл 

наборів по регіонах і благодійних організаціях взяла на себе команда Олени 

Зеленської. Компанія Meest закупила продукти, організувала їхню 

комплектацію в набори, пакування та доправлення в Україну. Загалом 

фудбокси одержали 12 територіальних громад і будинків дитини та шість 

благодійних фондів. Серед іншого продукти відправили в деокуповані 

населені пункти Київської, Миколаївської, Харківської, Сумської, 

Чернігівської та Запорізької областей, а також 5-му окремому штурмовому 

полку 25-ї окремої повітрянодесантної бригади та військовим на Ізюмському 

напрямку. 

Крім того, за сприяння дружини Президента американський 

благодійний фонд  Hospitality for Humanity та його донори Baby2Baby, 

Project C.U.R.E, Ergo Baby, Happiest Baby, Carry The Future, 360 Good 
передали товари першої необхідності для немовлят. Це переноски та пакунки 

малюка: комбінезони з короткими й довгими рукавами, піжами, пелюшки, 

серветки, зволожувальні креми та засоби від висипу, ковдри та інший 

приємний дріб’язок для новонароджених. І все в розрахунку на кілька місяців. 

Загалом передано 75 переносок та 800 наборів. Першими допомогу отримали 

15 породіль у Київському міському пологовому будинку № 5. 

Олена Зеленська також подякувала бізнесам зі спільноти «Бізнес без 

бар’єрів», які долучилися до її гуманітарних ініціатив. 

Зокрема, компанія «Фокстрот» та Fairmont Grand Hotel Kyiv 

забезпечили дитбудинки сімейного типу на Сумщині та Чернігівщині 

необхідною побутовою електронікою. «АТБ-маркет» у співпраці з Canada-

Ukraine Foundation організував продуктові набори для людей з інвалідністю 

та інших представників маломобільних груп населення у різних регіонах. 

Виробник косметики L'Oréal Group надав засоби гігієни для жителів 

Вінницької, Житомирської, Херсонської, Миколаївської, Сумської, Одеської, 

Київської областей 

«Сьогоднішній день – нагода для всіх згадати, що допомогти може 

кожен. Так само як і кожному будь-якої миті може знадобитися підтримка. 

Взаємодопомога – це саме те, на чому всі ці місяці випробувань тримається 

наша країна», – наголосила перша леді. 

Всесвітній день гуманітарної допомоги був заснований Генеральною 

Асамблеєю ООН у 2008 році та відзначається щороку 19 серпня. 

 

*** 
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19.08.2022  

Житомирська обласна державна адміністрація 

https://oda.zht.gov.ua/news/z-teplom-u-sertsi-na-ovruchchyni-prohodyt-

blagodijna-aktsiya-do-vsesvitnogo-dnya-gumanitarnoyi-dopomogy/ 

«З Теплом у серці»: на Овруччині проходить благодійна акція до 

Всесвітнього дня гуманітарної допомоги 

Щороку 19 серпня за ініціативи ООН ми відзначаємо Всесвітній день 

гуманітарної допомоги. 

Він заснований Всесвітньою організацією охорони здоров’я та іншими 

міжнародними організаціями, що привертають увагу до ролі гуманітарних 

працівників і згадують тих, хто загинув або зазнав травм під час виконання 

життєво важливих обов’язків. 

Через повномасштабну російську збройну агресію гуманітарні потреби 

українців постійно зростають. Зокрема гуманітарна допомога прямує через 

агентства ООН, неурядові організації та Міжнародний комітет Червоного 

Хреста. 

Велику роль у наданні допомоги цивільним громадянам та захисникам 

України відіграють волонтери. 

Так, до Всесвітнього дня гуманітарної допомоги сьогодні біля 

приміщення Овруцького будинку культури проходить благодійна акція «З 

Теплом у серці». Всі бажаючі можуть долучитися до збору речей для 

переселенців. 
Від початку повномасштабного вторгнення російских окупаційних 

військ на територію України в області діє Гуманітарний штаб 

Житомирської ОВА, який працює за трьома напрямками: 

гуманітарна допомога від урядів іноземних держав і міжнародних 

організацій; 

допомога від великого бізнесу військовій адміністрації і громадам; 

допомога від органів влади і громадам. 

 Основним спрямуванням гуманітарної допомоги від штабу є підтримка 

дітей та багатодітних родин, розвиток медичної допомоги та освіти, а також 

волонтерської діяльності. 

Гуманітарний штаб сприяє подоланню складних життєвих обставин, 

у які потрапили жителі області та всіляко допомагає внутрішньо 

переміщеним особам, які перебувають на Житомирщині та в інших 

областях України. 

Нагадаємо, що Гуманітарний штаб Житомирської ОВА передав 

майже 12 тисяч матраців для облаштування місць для ВПО8. 
Довідково. Всесвітній день гуманітарної допомоги відзначається відповідно до 

рішення Генеральної асамблеї ООН A/RES /63/139. 

Близько 78% міжнародної гуманітарної допомоги надходять через офіційні урядові 

організації, в кінцевому рахунку від платників податків. Решта від приватних і благодійних 

організацій, від благодійних фондів та від корпорацій. 

                                                           
8 Див.:  https://oda.zht.gov.ua/news/uarazom-gumanitarnyj-shtab-zhytomyrskoyi-ova-peredav-majzhe-12-
tysyach-matratsiv-dlya-oblashtuvannya-mists-dlya-vpo/     
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Найбільшим урядовим донором є США, за якою слідує Великобританія. Приблизно 

одна шоста частина прямих іноземних інвестицій уряду Великобританії (не включаючи 

вклади, зроблені через Організацію Об’єднаних Націй і Європейський союз) 

використовується на гуманітарну допомогу. 

 

*** 

19.08.2022  

КИЇВСЬКА ОБЛАСНА ВІЙСЬКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ 

https://koda.gov.ua/vpo-yaki-ne-otrymaly-dopomogu-zmozhut-povtorno-

podaty-zayavku-na-vyplatu/ 

ВПО, ЯКІ НЕ ОТРИМАЛИ ДОПОМОГУ, ЗМОЖУТЬ ПОВТОРНО 

ПОДАТИ ЗАЯВКУ НА ВИПЛАТУ 

Внутрішньо переміщені особи, які подавали заяви через Дію до 30 

квітня 2022 р. але не отримали допомогу, зможуть додаткового звернутися із 

заявою до органу соцзахисту населення та отримати виплату. Відповідне 

рішення прийнято сьогодні на засіданні Уряду. 

Для отримання допомоги людина повинна прийти до органу соцзахисту 

населення та написати заяву. Також треба додатково подати інформацію, 

збережену на носіях, що підтверджує факт подання заяви через застосунок 

Дія. 

Допомога призначається протягом 10 робочих днів з надходження заяви. 

Це можна зробити до 1 жовтня 2022 року. 

Додамо, що відповідний документ розроблено Мінсоцполітики при 

взаємодії з Мінцифри, зокрема, за результатами наради, проведеної 22.07.2022 

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

реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірини Верещук. 

 

 

 

*** 

19.08.2022  

Луганська обласна військово-цивільна адміністрація 

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

ni_pochali_otrimuvati_gumanitarnu_dopomogu_u 

Запоріжжя: переселенці з Луганщини почали отримувати 

гуманітарну допомогу у місцевому штабі 

Відсьогодні там розпочали видавати гуманітарну допомогу жителям 

Луганської області, які зараз мешкають в Запоріжжі. 

Для отримання продуктових наборів необхідно заповнити гугл-форму за 

посиланням: https://forms.gle/JF5zPQCNm5GqciAK9 (форма заповнюється 

виключно українською мовою). 



76 
 

«Якщо у вас декілька членів родини, то відповідну форму необхідно 

заповнити на кожну людину окремо. Коли заявки обробить оператор 

гуманітарного штабу – телефоном вас сповістять про дату та час отримання, 

або погодять з вами той день тижня та годину, коли переселенцю зручніше за 

усе під’їхати за допомогою», – зазначили у штабі в Запоріжжі. 

Багато у кого через поважний вік чи відсутність комп’ютера та 

смартфону відсутня можливість залишити запит через гугл-форму. 

Таким людям допоможуть за телефоном +380 (99) 402 02 29, запитавши 

всі необхідні дані. Крім того, можна особисто звернутися до штабу, де вас 

зареєструє один зі співробітників. 

У кожного переселенця обов’язково запитують про нагальні потреби. 

Вже у перший день роботи, 19 серпня, луганчани звернулися за допомогою у 

отриманні зимового одягу, теплих ковдр, постільної білизни, посуду, 

побутових приладів, ліків. 

Із наступного тижня в штабі буде надаватися безоплатна юридична 

допомога. 

«Сьогодні ми запросили тільки 50 осіб, щоб налагодити систему видачі, 

визначитися із кількістю робочих місць, швидкістю перевірки документів та 

формування гуманітарних наборів. Із понеділка кількість отримувачів 

збільшиться щонайменше вдвічі. Для нас важливо, щоб вони не стояли 

годинами у черзі, а витрачали лише декілька хвилин свого часу. Тому краще 

не приходити заздалегідь або запізнюватися», – підкреслили працівники 

гуманітарного штабу. 
Якщо ви пропустили телефонний дзвінок, про запрошення можна 

дізнатися із телеграм-каналу гуманітарного штабу https://t.me/depAPR. 

Під час першого візиту при собі обов’язково мати копії паспорта, 

ідентифікаційного коду та довідки ВПО. Остання має бути видана органами 

соціального захисту міста Запоріжжя або Запорізької області. 

У регіоні зареєструвалися близько 7 тисяч жителів Луганщини. Однак 

є ті, хто тримав довідку ВПО тут, вже переїхав в іншу область, однак не 

повідомив про це органи соціального захисту у визначені законом строки. 

Є й зворотні випадки, коли у Запоріжжі мешкають луганчани із 

довідками, виданими на Харківщині чи Полтавщині, а перереєструватися ще 

не встигли. 

Для отримання гуманітарної допомоги це необхідно зробити 

обов’язково. 

У штабі поки що не визначилися, із якою періодичністю надаватиметься 

гуманітарна допомога кожній родині. Але про наступну можливість вас 

обов’язково сповістять телефоном та опублікують запрошення у телеграм-

каналі. 

Для тих, хто мешкає поза межами Запоріжжя та не може з’явитися до 

штабу, зараз визначаються варіанти доставки гуманітарної допомоги. 

Штаб розташований у місті Запоріжжя: вул. Сєдова, 5. Це будівля 

районної адміністрації Запорізької міської ради по Вознесенівському району. 
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Звертатися необхідно у кабінети № 46 та № 47 на четвертому поверсі, 

допомога також видаватиметься за можливістю на другому поверсі. 

Графік роботи: 9:00 – 17:00 з понеділка по п’ятницю. 

Дістатися штабу можна безкоштовними тролейбусами № 11 та № 17, які 

прямують безпосередньо до штабу, а також маршрутними таксі. 

Орієнтир для тих, хто ще не встиг вивчити місто та не має змоги 

користуватися вищеназваними тролейбусними маршрутами, – будівля 

Запорізької обласної державної адміністрації на проспекті Соборному. 

Вулиця Сєдова розташована дещо вище. 

 

*** 

19.08.2022  

Луганська обласна військово-цивільна адміністрація 

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

_simeynonogo_tipu_z_luganshchini_otrimali_pralni 

Прийомна родина та дитячий будинок сімейноного типу з 

Луганщини отримали пральні машини 

Сьогодні, коли Україна живе в умовах повномасштабної війни, служба 

у справах дітей Луганської ОДА не зупиняється робота в напрямку залучення 

Благодійних фондів. Зокрема, щодо покриття нагальних основних потреб 

евакуйованим прийомним сім’ям, дитбудинкам сімейного типу, 

опікунам/піклувальникам та дітям Луганщини. 

Луганська обласна організація Товариства Червоного Хреста 

України, долучила до списків отримувачів гуманітарної допомоги у вигляді 

побутової техніки, а саме, пральні машини, холодильники, мікрохвильові печі 

прийомні родини, дитячі будинки сімейного типу, які евакуювалися з 

Луганщини. 

Завдяки  компанії Samsung, родина Олександра Токарева з Попасної, 

яка зараз перебуває на Тернопільщині, отримала пральну машину… 

Дитячий будинок сімейного типу сім’ї Зоз з Лисичанська, який зараз 

перебуває на Волині також отримав новеньку пральну машину від компанії 

Samsung. Це стало можливим завдяки плідній роботі регіонального ТЧХУ. 

Робота Служби із залучення волонтерів та благодійних організацій 

триватиме і надалі, аби створити найбільш комфортні умови для 

найвразливіших сімей регіону. 

 

*** 

19.08.2022  

Львівська обласна військова адміністрація 

https://loda.gov.ua/news/37956 
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У всіх районах Львівщини запрацювали консультативно-

координаційні центри для переселенців 

Пресслужба ОДА 

У цих центрах надаватимуть психологічну, юридичну допомогу, а 

також комунікуватимуть щодо грантів та інших послуг в громадах. 

…19 серпня, у Львівській ОВА дали старт роботі консультативно-

координаційних центрів для переселенців. Їх створили при районних 

військово-цивільних адміністраціях нашої області. У Львівському районі 

попередньо такі центри діятимуть у трьох громадах. 

Як розповів начальник Львівської ОВА Максим Козицький під час 

зустрічі з партнерами проєкту, зараз на Львівщині офіційно живе майже 250 

тисяч переселенців. За неофіційними даними таких людей понад 400 тисяч. 

«Один із ключових викликів, які стоять перед Львівщиною зараз: наша 

область – єдина область України, яка досі щодня приймає евакуаційні потяги. 

І ними щоразу прибувають все важчі категорії людей. Це люди похилого віку 

та з інвалідністю, вони потребують особливої підтримки та догляду. 

Допомогти усім їм ми можемо. Але лише у синергії. Другий виклик – до 

першого вересня ми маємо переселити ВПО з усіх навчальних закладів, щоб 

дошкільнята, учні та студенти могли навчатися повноцінно. Крім того – 

попереду, мабуть, найважча зима за роки незалежності. Прихистки, де будуть 

жити люди, потребують не лише ремонту, але й мають належно обігріватися. 

Вірю, що разом нам вдасться знайти вихід», – зазначив Максим Козицький. 

Очільник області наголосив, що такі центри з ініціативи обласної 

військової адміністрації в Україні створюють вперше. Він наголосив, що 

вимушені переселенці, які живуть у районах, повинні мати доступ до 

медичної, юридичної, психологічної, соціальної допомоги, а також до 

консультацій з пошуку роботи, пенсій.  

Головною координаторкою цих центрів буде радниця начальника 

Львівської ОВА Галина Бордун.Також очільник області подякував за 

ефективні ІТ-рішення для цього проєкту своєму заступнику Олександру 

Кулепіну. 

«Все це має бути в одному місці, максимально просто та наближено до 

потреб людини», – закцентував Максим Козицький.  

Відтак, внутрішньо переміщені особи можуть у будь-який час з 

понеділка по п’ятницю звернутись у консультаційно-координаційні центри. 

Організації-партнери скеровуватимуть туди фахівців відповідно до 

затверджених графіків.  

«Ми не втручаємось у види допомоги, які є чітко розписані і 

регламентовані партнерами, їхніми стандартами та напрямами діяльності, ми 

лише скоординовуємо за допомогою наших представників, які будуть 

супроводжувати цей процес в центрах. Це робиться для того, щоб людина 

могла зрозуміти коли і до якого фахівця їй підійти, як працюють психологи, 

коли є групова чи індивідуальна робота», – розповіла голова робочої групи 
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«Медико-психосоціальна допомога», радниця начальника Львівської ОВА 

Галина Бордун. 

Консультативно-координаційні центри виконуватимуть такі 

завдання: 

-      надання юридичного супроводу; 

-      психологічна підтримка; 

-      майданчик комунікації та об'єднання послуг від грантових програм 

та інших послуг в громадах; 

-    організація зустрічей з різними середовищами для вирішення питань 

ВПО; 

-  впровадження стандарту комунікації в територіальних громадах 

Львівщини. 

Що стосується  юридичного супроводу, то тут консультуватимуть з 

питань виготовлення документів, втрати майна та поширених питань 

отримання допомоги. 

Послуги з психологічної підтримки надаватимуть як у форматі 

індивідуального супроводу, так і групової роботи. Передбачать також 

психологічний супровід ВПО в місцях тимчасового проживання на Львівщині. 

На допомогу у самих центрах організації-партнери матимуть і 

відповідальних осіб в районах, і фахівців стратегічного центру. Це Галина 

Бордун, Тарас Грень, Анна Кузюта, Роман Андерс, Володимир Горак, 

Світлана Криштанович. 

До роботи консультаційно-координаційних центрів наразі долучилися 

27 партнерів. Сьогодні Львівська ОВА підписала із ними Меморандум про 

співпрацю. 

Це такі організації: HelpAge International в Україні, GIZ, Норвезька 

рада у справах біженців (NRC), Представництво Данської ради у справах 

біженців в Україні, БФ «Право на захист», Міжнародний Медичний 

Корпус, Triangle Generation Humanitaire, Благодійний Фонд Охорони 

Здоров’я і Навколишнього Середовища «Регіон Карпат» NEEKA, 

Благодійна організація «Благодійний фонд «ДіагноМЕД», Українсько-

швейцарський проєкт «Психічне здоров’я для України» (MH4U), ГО Центр 

«Жіночі перспективи», ГО «Лісові ініціативи і суспільство», БО «БФ 

«Рокада»», Благодійна організація «Українська освітня платформа», БФ 

«Карітас СДЄ», БО БФ «Карітас-Львів УГКЦ», Самбірська РО Товариства 

Червоного Хреста України, ТОВ «Сімейна поліклініка Самбірського 

району» (Клініка сімейного здоров'я), Львівська обласна організація 

Товариства Червоного Хреста в Україні, Монодоктор, Київстар, Premiere 

Urgence Internationale, Благодійна організація Благодійний фонд 

«Карітас»-Сокаль, БФ «Карітас Жовква УГКЦ», БО МБФ «Карітас-

Борислав», Центр здоров'я і розвитку «Коло сім'ї», Людина в біді, 

Благодійний фонд Карітас Стрийської єпархії УГКЦ. 

«Підписання цього Меморандуму дозволить нам ще ефективніше 

комунікувати та взаємодіяти з органами соціального захистку населення та 
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органами міграційної служби, що допомагає у забезпеченні нашої юридичної 

програми», – зазначила представниця Данської Ради у справах біженців в 

Україні Інна Федорова. 

Німецьке товариство міжнародного співробітництва GIZ допомогає 

місцевим Партнерам у підтримці та сталому розвитку. А через Партнерів 

допомогає місцевим громадам у вирішені питань та викликів, які ми маємо 

сьогодні. 

Одним із партнерів є також організація HelpAge International в Україні. 

Цьогоріч у квітні відкрили представництво у Львові. Як розповіла її 

представниця Вікторія Панченко, наразі організація опікується внутрішньо 

переміщеними особами, зокрема людьми похилого віку та особами з 

інвалідністю. 

«Ми вже завершили реалізацію певних ініціатив на рівні громад. 

Підтримали 13 місцевих організацій, які створили прихистки для ВПО, у 

наданні їм грантів, щоб вони продовжували цю справу, адже попереду важкий 

зимовий період. Наразі розпочинаємо новий проєкт, який буде спрямований 

на надання послуг людям 60+, які, можливо, самотні, перемістилися з 

центру чи сходу України і потребують особливого догляду. Ми будемо 

надавати психо-соціальну підтримку, інформаційну, розповсюджуватимемо 

предмети гігієни», – зазначила Вікторія Панченко. 

Вже понад 40 тис осіб ВПО отримали різноманітну допомогу від 

львівської філії Благодійного фонду охорони здоров’я і навколишнього 

середовища «Регіон Карпат» NEEKA. Фонд також є партнером 

консультативно-координаційних центрів. Як зазначив його керівник Борис 

Фенюк, тепер допомога стане ще доступнішою для ВПО, особливо тих людей, 

які мешкають у приватному секторі. 

«Як фонд ми маємо декілька програм. Так, ми розпочали вже другий 

етап санітарно-технічного покращення проживання ВПО у прихистках-

шелтерах. Також запускаємо Програму з підготовки до зими: заміна вікон, 

дверей, утеплення будинків та прихистків», – розповів Борис Фенюк. 

Усіх, хто має можливість і бажання допомогти вирішувати важливі 

питання для ВПО, запрошують доєднуватися до роботи консультаційно-

координаційних центрів. 

Відтак, якщо ви хочете стати волонтером у консультативно-

координаційному центрі у своєму районі або ваша організація бажає 

долучитись до партнерства та стати агентом позитивних змін у громадах 

Львівщини – пишіть на електронну пошту: medpsysocial.aid@gmail.com  

 

*** 

19.08.2022  

Львівська обласна військова адміністрація 

https://loda.gov.ua/news/37932 
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Для роботи з дітьми-ВПО на Львівщині організовують саб-кластери 

з питань їхнього захисту 

Служба у справах дітей 

Понад 30 організацій взяли участь у другій онлайн зустрічі саб-кластеру 

захисту дітей по Львівській області, який відбувся 18 серпня. 

Під час зустрічі представили оновлену карту присутності організацій у 

сфері захисту дітей по Львівській області, а також обговорили подальшу 

співпрацю у сфері захисту дітей у Львівській області. 

«Оскільки Львівська область прийняла велику кількість внутрішньо 

переміщених осіб, вважаю що активна робота саб-кластеру у регіоні 

допоможе підтримати координацію міжнародних та місцевих  гуманітарних 

організацій» - зазначив начальник служби у справах дітей ЛОВА Володимир 

Лис. 

Саб-кластер захисту дітей входить до кластерної системи, яка була 

активована в Україні у 2014 році. Ця система поєднує всі організації, які 

займаються гуманітарною діяльністю в Україні. Кожен кластер відповідає за 

одну сферу роботи. Існують кластери води та санітарії, харчування, здоров’я, 

захисту прав людини та інші. 

Саб-кластер захисту дітей є складовою частиною кластеру захисту 

прав людини. Його мета – координувати діяльність всіх організацій, що 

працюють із сім’ями, які так чи інакше постраждали від війни – переселенці, 

люди на прифронтових територіях, приймаючі спільноти. Кластер – це форум 

для обміну досвідом та інформацією. Кластер захисту дітей очолює Дитячий 

фонд ООН – ЮНІСЕФ. 

 

*** 

19.08.2022  

Львівська обласна військова адміністрація 

https://loda.gov.ua/news/38024 

У Львові за підтримки Львівської ОВА відкрили виставку дитячих 

малюнків «Молитва за Україну» 

Департамент з питань культури, національностей та релігій 

Виставку презентували у межах Міжнародного форуму дитячої 

творчості «Золотий мольберт», який відбувається щороку вже двадцять 

перший рік поспіль. 

15 серпня  Форум  на базі благодійного фонду «Львівська дитяча 

галерея» та Львівської національної академії мистецтв відкрив Літню дитячу 

художню школу для учасників Естафети Миру – дітей із сімей, які, 

рятуючись від війни, були змушені покинути свої домівки на сході і півдні 

України та переїхати в безпечні місця.  Під час навчання у школі її учні 

навчались різноманітним технікам рисунку у провідних митців Львівщини.  

Серед учнів школи провели конкурс на створення найкращого рисунку 

на запропоновані теми: «Ангели України» та «Молитва за Україну». 
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Визначили 9 переможців конкурсу, яких…під час відкриття виставки у 

Національному музеї Львова ім. А. Шептицького, нагородили цінними 

подарунками, медалями та путівками до артрезиденцій для них і їхніх 

опікунів, де під керівництвом професійних художників відбуваються літні 

художні школи. 

Також дитячі роботи презентують і за кордоном. 

Начальник Львівської ОВА Максим Козицький подякував дітям за їхні 

роботи, а батькам – за те, що незважаючи на війну, на море горя і сліз, дають 

своїм дітям відчуття дитинства. 

«Величезне дякую вам за ваші малюнки, за ваші віру, надію, за ваші 

чудові пейзажі. Шановні батьки, дякую вам за те, завдяки вам у дітей є 

відчуття дитинства. А дитинство – це те, що формує людину. Дякую вам за ту 

працю, яку ви вкладаєте у своїх дітей! 

Дякую засновниці «Золотого мольберта» Ользі Михайлюк-Соронович 

за те, що вона вміє так уміло об’єднувати і дорослих, і дітей єдиною ціллю, дає 

змогу нам через дитячі малюнки відчути людську душу. Любов до дітей 

завжди віддається сторицею самими дітьми і всьому суспільству. Маємо 

надію, що дитячі картини, які представлені за кордоном, достукаються до 

серця глядача і дозволять йому відчути, що таке Україна», – зазначив Максим 

Козицький. 
До слова, від одного з учасників конкурсу, семирічного Олександра 

Вальчука, очільник Львівщини отримав у подарунок картину, яку хлопець 

сам намалював. 

Сьогодні Україна бореться за свою свободу, за щасливе та успішне 

майбутнє. Проте наше майбутнє не буде таким без успішних дітей, переконана 

засновниця та організаторка Форуму Ольга Михайлюк-Соронович. 

«Наш проєкт полягає в тому, щоб донести не тільки до України, а й до 

всього світу, що феномен дитячої творчості, феномен генія дитини, 

креативність - це основа у вихованні наших дітей. Я закликаю всіх, хто хоче, 

щоб роботи наших талановитих дітей побачив світ, долучитися до нашого 

проєкту «Естафета Миру», у межах якого дитячі малюнки експонуються за 

кордоном. Щоб наша Україна зазвучала і інформаційним фронтом у боротьбі 

за свої свободу і незалежність», – наголосила Ольга Михайлюк-Соронович. 

Співорганізатори заходу – Архиєпископ та Митрополит Львівський 

УГКЦ Ігор Возьняк, начальник Львівської ОВА Максим Козицький, ректор 

Львівської національної академії мистецтв Василь Косів. Серед учасників 

заходу – Ієромонах УГКЦ Юстин Бойко, директорка департаменту з 

питань культури, національностей та релігій Львівської ОВА Ірина 

Гаврилюк.  

Довідково:  

26 лютого 2022 року, після окупації російськими військами Станиці 

Луганської експонати  з Дитячої картинної галереї довелось вивезти на 

вільну українську територію. Ці події слугували  започаткуванню проєкту 

«Естафета Миру».  
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Естафета стартувала 15 квітня у Львові з виставки «Ангели миру» у 

приміщенні ТРК «Перший Західний». 1 червня в місті відкрилась дитяча 

галерея просто неба навпроти обласної державної адміністрації, а 12 липня –  

на території церкви Св. Андрія. 

Естафету підхопили друзі Форуму за кордоном, організовуючи виставки 

малюнків дітей з України у своїх країнах: м. Прештіце (Чеська Республіка); м. 

Осло (Королівство Норвегія), м. Нова Загора (Республіка Болгарія), м. 

Братислава (Словацька Республіка), м. Стамбул (Турецька Республіка), м. Їлан 

(Китайська Республіка, Тайвань) та в м. Мемуро (Японська держава). 

 
 

ОГЛЯД ПУБЛІКАЦІЙ ЗМІ 

Центральні 
 

13.08.2022   

Українська правда 

https://www.pravda.com.ua/news/2022/08/13/7363098/ 

Житло, яке будують переселенцям, після війни роздадуть військовим 

та медикам 

РОМАН ПЕТРЕНКО 

Заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко розповів, що 

коли люди, які житимуть в тимчасовому житлі для переселенців, зможуть 

повернутися додому, ці квартири передадуть військовим, медикам, 

працівникам поліції. 

Джерело: Тимошенко9 у Telegram 

Деталі: Тимошенко презентував план будівництва житла для 

переселенців. 

Передбачається зведення п’ятиповерхових житлових будинків протягом 

5-6 місяців у 16 областях України – по 2 тисячі квартир у кожному регіоні. 

В ОП порахували, що вартість з усіма меблями та устаткуванням 

становитиме близько $700-800 за квадратний метр. 

Після деокупації територій та відбудови житлового фонду люди 

зможуть повернутися до своїх домівок, а ці квартири будуть передані 

військовим, медикам, працівникам поліції… 

 

*** 

13.08.2022   

Лица 

                                                           
9 Див.:   https://t.me/kt20220224/1558 
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https://litsa.com.ua/tri-gromadi-dnipropetrovshhini-potrapili-do-proyektu-

yes-z-pidtrimki-p-2/ 

Три громади Дніпропетровщини потрапили до проєкту ЄС з 

підтримки переселенців 

Дніпровську, Покровську та Перещепинську громади відібрали у 

проєкт від програми ЄС «Міцні регіони – Спеціальна програма підтримки 

України».  

Переселенців, які мешкають на цих територіях, запрошують пройти 

безкоштовний навчальний курс. Там можна буде підвищити кваліфікацію. А 

ще фахівці розкажуть, як відкрити власну справу.  

Про це повідомили в обласній військовій адміністрації.  

До проєкту потрапили по три громади від Дніпропетровської та 

Львівської областей. Для переселенців там проведуть безкоштовне онлайн-

навчання. Курс триватиме протягом серпня-грудня. Складатиметься із шести 

окремих модулів. У кожному – 4 заняття по 1,5 години.  

Окремі блоки навчання присвячені прибутку та бухгалтерії, 

правильному розподілу фінансів, обов’язкам роботодавця та найманого 

працівника. А ще – ефективним напрямкам для відкриття бізнесу в умовах 

воєнного стану.  

Перший модуль стартує 16 серпня. Початок лекції о 18:30. Для участі 

необхідно зареєструватися. Говоритимуть про те, як організувати свою роботу 

та адаптуватися на новому місці. Учасників вчитимуть долати хвилювання та 

стрес через війну. Підкажуть, як залишатися продуктивними. 

 Після кожного модуля слухачі, які засвоять більше 80% матеріалу, 

отримуватимуть сертифікати. 

 

*** 

14.08.2022   

Свої 

https://svoi.city/articles/230371/gumanitarni-habi-dlya-pereselenciv-z-

luganskoi-oblasti  

Гуманітарна допомога для переселенців з Луганської області. 

Контакти хабів, що підтримують своїх 

Інесса Курінна 

В Україні вже запрацювали 18 хабів для переселенців з Луганської 

області, де переселенцям з Сєвєродонецька, Лисичанська, Кремінної та інших 

населених пунктів надають гуманітарну допомогу. Мережу мають намір 

розширювати. Кожен хаб опікується мешканцями певної громади, але за 

допомогою можуть звернутися і переселенці з інших громад Луганської 

області. 

Гуманітарна допомога для переселенців з Лисичанська Луганської 

області 

https://svoi.city/articles/230371/gumanitarni-habi-dlya-pereselenciv-z-luganskoi-oblasti
https://svoi.city/articles/230371/gumanitarni-habi-dlya-pereselenciv-z-luganskoi-oblasti
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Центр надання допомоги мешканцям Лисичанської тергромади 
працює у Дніпрі. Тут надають гуманітарну допомогу, вивчають житлові 

потреби переселенців, надають допомогу з правових питань і навіть створили 

комп'ютерну кімнату для тих, хто втратив гаджети або немає доступу до 

інтернету. 

Для того щоб створити у подальшому регіональні центри, переселенців 

з Личанська просять заповнити форми: 

про місцеперебування10 

житлові потреби11 

Графік прийому переселенців: 

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

п'ятниця — з 9:00 до 15:00; 

субота, неділя — вихідні. 

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

берег), телефони: (095) 655-86-06, (095)655-86-08. 

Гуманітарна допомога для переселенців з Рубіжного і 

Сєвєродонецька Луганської області 

Хаб працює у Дніпрі. Переселенці можуть залишити заявку на допомогу 

за наступними телефонами: (096)527-27-64, (095)033-08-91, (050)043-90-78, 

(068)282-39-50, (066)033-73-25. 

Контакти: місто Дніпро, проспект Калнишевського, 27 а, 097-813-71-49 

050-533-42-96. 

Графік роботи: понеділок - п'ятниця з 09-00 до 17-00 

Форма на допомогу12. 

Гуманітарна допомога для переселенців зі Старобільська Луганської 

області 

Старобільська райдержадміністрація відкрила хаб для допомоги 

мешканцям району, що евакуювалися, на Закарпатті. 

Гуманітарний хаб працює дистанційно у Сваляві під керівництвом 

Володимира Череватого. Тут можуть отримати допомогу евакуйовані 

мешканці Старобільського району Луганської області. Залишити заявку 

можна заповнивши форму13. У ній важливо вказати потреби, на основі яких 

буде сформовано гуманітарний комплект, який надішлють поштою за 

вказаною адресою. 

Окрім гуманітарки у хабі можно отримати допомогу з пошуком 

прихистку чи роботи, а також юридичну підтримку. 

                                                           
10 Див.:   https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd1XM9L3LWt82V8j445voMFDhleD3ho3kAypg7mm8T9-j-
R1Q/viewform 
11 Див.:   https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfm4pIN_i4uZQxpTVj6Ydh5BS8vRtIqGqN4k-tEAZeGU-
17kw/viewform 
12 Див.:   https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc1QPBtK2kwXWpJRDVqvOVpmZZtdaP0qJXc2xM9n-
krUgmVNg/viewform?fbclid=IwAR0lJ-0NlpoGfdJEXKL_9kqI9XevXH4ODHkK6YmYqzYa1rV47ys7lBXgpog 
13 Див.:   https://docs.google.com/forms/d/1EZanvTsw-
5CelBa0mRxWfxBxSSC9LUxLbLcIvtGxcGs/viewform?fbclid=IwAR0y9OVOANXB2LaA52UcftJ78_siNSpGWBaAkkgjPvs
NFsfnrTk1sLiDOhQ&edit_requested=true 
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Контакти: Закарпатська область, місто Свалява, вулиця Чорновола, 3, 

телефон: (066)065-81-25. 

Гуманітарна допомога переселенцям з Попаснянської громади 

Луганської області 

Хаби, у яких евакуйовані мешканці Попасної та району можуть 

отримати різні види гуманітарної допомоги були відкриті у Бахмуті, 

Новомосковську та Дніпрі. 

Контакти: 

місто Дніпро, вулиця Привокзальна, 1; 

місто Новомосковськ, вулиця Митягіна, 21 а. 066-697-84-10, 050-645-16-

28. Понеділок - п'ятниця з 10-00 до 14-00. Форма на допомогу14; 

місто Київ, ЦНАП для ВПО із Попасної: вулиця Велика Васильківська, 

14, телефон: (050)-645-19-28. 

Мешканці Попаснянської громади можуть отримати гуманітарну 

допомогу Укрпоштою. Для цього потрібно заповнити форму за посиланням15. 

Гуманітарна допомога для переселенців з Кремінської громади 

Луганської області 

У Рівному працюють два гуманітарні хаби для тих, хто евакуювався 

з Кремінної. Ще гуманітарні хаби працюють у Дніпрі, Луцьку, Андрушівці на 

Житомирщині та у Києві. 

Контакти: 

місто Рівне, вулиця Фабрична, 20 і вулиця Хліборобів, 29, телефони: 

(050)140-37-47, (095)518-29-89; Форма на допомогу16 тільки для Кремінської 

громади. 

місто Дніпро, вулиця Червнева, 1, телефон: (050)802-34-90. Також 

актуальну інформацію щодо гуманітарної допомоги публікують у телеграм-

каналі "Креміняни Дніпра"17; 

місто Луцьк, вулиця Індустріальна, 2, телефони: (095)858-02-75, 

(095)518-29-89; 

місто Андрушівка, Житомирська область, вулиця Київська, 26, 

телефони: (099)041-77-02, (095)518-29-89; форма на допомогу18 тільки для 

Кремінської громади. 

                                                           
14 Див.:   https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdPbIH5mPtxHSEe9S3UiVincMSsvUngKHybnEU-
SNa9OqxBiA/viewform 
15 Див.:   
https://accounts.google.com/signin/v2/identifier?service=wise&passive=1209600&osid=1&continue=https%3A%2
F%2Fdocs.google.com%2Fforms%2Fd%2Fe%2F1FAIpQLSek_f1EzVSWwx72oW0pMCa3wiSVRTvN5zZqaHsT22Xaa0i
wTA%2Fviewform%3Fusp%3Dsend_form&followup=https%3A%2F%2Fdocs.google.com%2Fforms%2Fd%2Fe%2F1F
AIpQLSek_f1EzVSWwx72oW0pMCa3wiSVRTvN5zZqaHsT22Xaa0iwTA%2Fviewform%3Fusp%3Dsend_form&ltmpl=f
orms&flowName=GlifWebSignIn&flowEntry=ServiceLogin 
16 Див.:  
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdD6NUK_0IarPuTKNkYZuURgLWt19MBmeln0HFSrbPsGyvXDQ/viewf
orm  
17 Див.:   https://t.me/kreminnaDnipro 
18 Див.:  
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdD6NUK_0IarPuTKNkYZuURgLWt19MBmeln0HFSrbPsGyvXDQ/viewf
orm  
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місто Київ, бульвар Марії Приймаченко, 8. Графік роботи: понеділок-

п’ятниця з 11:00 до 15:00. Отримати тут допомогу переселенці можуть раз на 

місяць. З собою потрібно мати довідку ВПО і ідентифікаційний код. 

Гуманітарна допомога для переселенців з Гірської громади 

Луганської області 

Мешканці Гірської громади можуть звернутися за гуманітарною 

допомогою у хаби, що працюють у Дніпрі, Полтаві, Краматорську і Богданівці 

на Дніпропетровщині. 

Контакти: 

місто Краматорськ, вулиця Олекси Тихого, 8; 

місто Дніпро, Криворізьке шосе, 35; 

село Богданівка, Павлоградський район, Дніпропетровська область, 

вулиця Шевченка, 32. Понеділок - п'ятниця з 09-00 до 13-00. Контакти: 063-

350-62-54, 096-053-98-04, 097-694-40-96. Форма на допомогу19. 

місто Полтава, вулиця Алмазна, 6/11, телефон: 063-350-62-54 

096-053-98-04, 097-694-40-96. Понеділок - п'ятниця з 09-00 до 13-00. 

Форма на допомогу20. 
місто Київ, вулиця Мала Житомирська, 6/3 (біля Майдану 

Незалежності). Форма на допомогу21. 

Телефони: 

(093)-886-89-90 — для вирішення нагальних питань ВПО Гірської 

громади у Київській області; 

(063) 350 62 54 — реєстрація ВПО Гірської міської територіальної 

громади; 

(067) 077 2468 — реєстрація пошкоджених, зруйнованих об'єктів 

житлового фонду і комунальної власності; 

(097) 694 40 96, +38 (099) 952 86 91 — правова допомога і юридичні 

консультації; 

(096) 053 98 04 — для консультацій із загальних питань і для реєстрації 

ВПО. 

Допомога для переселенців з Луганської області у Сумах 

На Сумщині запрацював хаб для переселенців з Луганщини. Тут ВПО 

зможуть отримати психологічну, правову, а найближчим часом і гуманітарну 

допомогу. 

Контакти: місто Суми, вулиця Першотравнева, 29, офіс 2. 

Де ще надають гуманітарну допомогу ВПО з Луганської області? 

                                                           
19 Див.:   
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe3uilMBHLNeLxEfNJteTwhBQ74IGrYI3C7f7ZNWBM6J75IUw/viewfor
m 
20 Див.:   
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe3uilMBHLNeLxEfNJteTwhBQ74IGrYI3C7f7ZNWBM6J75IUw/viewfor
m 
21 Див.:   
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe3uilMBHLNeLxEfNJteTwhBQ74IGrYI3C7f7ZNWBM6J75IUw/viewfor
m 
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Ще 6 гуманітарних хабів розпочали свою роботу у різних містах 

України. 

Гуманітарний допомога ВПО з Луганщини у Івано-Франківську 

Контакти: 

вул. В'ячеслав Чорновола, 128, 099-016-17-24. 

Графік роботи: понеділок - п'ятниця з 10-00 до 15-00. 

Гуманітарна допомога ВПО з Луганщини у Одессі 

Контакти: Приморський р-н, вул. Базарна, 8. 

Графік роботи: понеділок - п'ятниця з 10-00 до 14-00. 

Гуманітарна допомога ВПО з Луганщини у Житомирській області 

Контакти: місто Андрушівка, вул. Київська, 26. 

Графік роботи: понеділок - п'ятниця з 09-00 до 15-00. 

Форма на допомогу22 

Гуманітарна допомога ВПО з Луганщини у Черкаській області 

Контакти: м. Корсунь-Шевченківський, вул. Академіка Захаренка, 2, 

099-952-86-91, 095-673-40-50. 

Графік роботи: понеділок - п'ятниця з 09-00 до 15-00 

Форма на допомогу23 

Гуманітарна допомога ВПО з Луганщини у Кропівницькому 

Контакти: вул. Чарльза Дарвіна, 25, 099-530-75-96. 

Графік роботи: понеділок - п'ятниця з 08-00 до 13-00. 

Форма на допомогу24 

Гуманітарна допомога ВПО з Луганщини в Дніпрі 

Контакти: вул. Червнева, 1, понеділок - п'ятниця з 13-00 до 15-00. 

Мапа штабів гуманітарної допомоги для переселенців з Луганської 

області 

Запрацювала мапа, на якій розміщено контакти гуманітарних штабів 

для мешканців Луганщині у різних містах України. Про це повідомили у 

Луганській ОДА. 

МАПА ГУМАНІТАРНИХ ШТАБІВ25 

Через цей сервіс можна отримати інформацію щодо роботи штабів та 

заповнити форму-заявку на отримання гуманітарної допомоги. Інформація про 

гуманітарні штаби для переселенців з Луганщини буде регулярно 

оновлюватися. 

 

*** 

                                                           
22 Під час підготовки випуску гіперпосилання не було активоване 
23 Див.:  
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScBz_a9UszAFVTmY7gFLwrUYvz77isLwkr3vIfjnjXSwa4Lpg/viewform  
24 Див.:   https://docs.google.com/forms/d/1-vYMlZRX0qrfnZdTeUEHjK-
kYDTabAv5gIsEBDBggn8/viewform?edit_requested=true 
25 Див.:   
https://www.google.com/maps/d/viewer?fbclid=IwAR3zumWo3Vkko3d3TKmQD5A_NQka_g8XDgBEIJ9xsTEq3sKkr
sR9plKPzKY&mid=1qSWhQJHhn1hptuuyg3YS9-jy5kV2giY&ll=47.3046015449214%2C33.323690272703594&z=6 
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14.08.2022   

Громадське радіо 

https://hromadske.radio/publications/chekaiemo-na-skorishe-

povernennia-i-deokupatsiiu-iak-pereselentsi-z-luhanshchyny-dopomaiut-

zemliakam-u-humanitarnomu-khabi 

Чекаємо на якнайшвидше повернення і деокупацію: як переселенці з 

Луганщини допомають землякам у гуманітарному хабі (АУДІОФАЙЛ) 

Лілія Кочерга 

Близько п’яти з половиною тисяч переселенців з Луганщини 
зупинилися на Кіровоградщині. Аби надавати їм всебічну підтримку, у 

Кропивницькому відкрили хаб допомоги луганчанам. Тільки у перший день 

роботи Центру допомоги переселенцям із Луганщини на прийом 

зареєструвалися 530 людей… 

Світлана з міста Кремінна у Кропивницький перевезла всю родину — 

12-ро людей. Каже, рішення евакуюватися далося тяжко. Нелегко і освоїтись 

на новому місці. Але, зважаючи на обстріли, вирішили рятуватися. 

Переселенці, впевнена, потребують нині не лише матеріальної підтримки, а й 

моральної: 

«Я працюю на дистанційному. А є люди, які з маленькими діточками, 

дуже старі люди, у яких немає доходу, так би мовити, і вони дуже потребують 

таких хабів. Бачила, сюди приходили люди і їм хочеться поспілкуватися зі 

своїми земляками, підтримку отримати». 

Для координаційного центру місцева влада надала кімнату в одному з 

адміністративних приміщень та техніку. У команді хабу — шестеро 

переселенців з Луганщини та одна людина з Донеччини. Михайло Помазан, 
приміром, із Новоайдару. Його родина до обласного центру переїхала ще у 

лютому. Говорить, аби допомогти землякам і віддячити кропивничанам, які 

допомогли тут влаштуватися, готовий працювати понаднормово. Впевнений, 

лише об’єднавшись, можемо пережити складні часи. 

«Нам надали житло у гуртожитку. Дуже гарний прийом, зустріли нас 

так, як треба. Що і ми віддаємо тим, кого приймаємо. Чекаємо на скоріше 

повернення і деокупацію наших територій», — говорить Михайло. 

У Кіровоградській області зареєстрували майже п’ять з половиною 

тисяч переселенців з Луганщини, розповідає керівниця центру Тетяна 

Новакова. У хабі вони можуть отримати консультативну та правову 

підтримку, а також зареєструватись для отримання гуманітарної 

допомоги. Матеріальна допомога сьогодні цікавить людей найбільше. Є запит 

на їжу, засоби гігієни, постіль. 

«Зараз ми збираємо інформацію, щоб розуміти потреби наших 

мешканців, а тоді ми вже будемо замовляти до гуманітарних організацій 

надання цієї допомоги», — розповідає пані Тетяна. 

Координаційний центр допомоги луганчанам створили за ініціативи 

Луганської військової адміністрації та підтримки адміністрацій на 

Кіровоградщині. Планується створення таких хабів в усіх областях. Графік 
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роботи центру у Кропивницькому: понеділок – п’ятниця, з восьмої до 

тринадцятої години. 

 

*** 

14.08.2022   

Громадське радіо 

https://hromadske.radio/publications/u-mariupoli-my-vtratyly-mayzhe-vse-

rektor-donets-koho-derzhavnoho-universytetu-vnutrishnikh-sprav 

«У Маріуполі ми втратили майже все» — ректор Донецького 

державного університету внутрішніх справ (АУДІОФАЙЛ) 

Лілія Кочерга 

Донецький державний університет внутрішніх справ утретє переїхав 

через війну. У 2014-му виш передислокувався до Маріуполя. На початку 

повномасштабного вторгнення евакуювався до Кривого Рогу. А вже за місяць 

— до Кропивницького, де запропонували більшу будівлю. 

Попри війну у Донецькому університеті внутрішніх справ тривають 

заняття. Навчатимуться курсанти все літо. Цей процес забезпечують пів тисячі 

працівників. Адаптувалися у Кропивницькому доволі швидко, бо вже мали 

досвід евакуації, каже викладач закладу Іван Хослу: 

«Все іде у робочому режимі. Тобто, на теперішній час ми працюємо, як 

і працювали у Маріуполі, все у нас добре». 

У закладі навчаються понад 3 тисячі курсантів. Хто ще не переїхав — 

онлайн… 

Особовий склад встигли вивезти, поки місто не оточили. Тоді у 

передмісті вже точилися танкові бої. Майно закладу в Маріуполі знищили 

російські снаряди, говорить ректор університету Сергій Вітвіцький: 

«У Маріуполі ми втратили майже все. В нас були 4 сучасні локації. Це і 

навчальні бази, це і спеціальні навчальні об’єкти, це і гуртожитки, це і сучасні 

їдальні. Тобто, всі локації, як і все в цілому місто, перетворилися, ви самі 

бачите на що — на зруйноване місто, наші локації — не виключення». 

У Кропивницькому для майбутніх правоохоронців облаштували 

навчальний корпус, їдальню та гуртожиток. Попри комфортні умови, 

переселенці мріють повернутися додому… 

У новому навчальному році на «бюджет» в університеті планують 

набрати ще з пів тисячі першокурсників. На вступ до закладу вже 

зареєструвалися абітурієнти з 22-х регіонів. 

 

*** 

15.08.2022 

social.com.ua 

https://social.com.ua/vijna/vpo/meshkanczyam-hersonshhyny-povidomyly-

kudy-zvertatysya-dlya-evakuacziyi/ 
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Мешканцям Херсонщини повідомили, куди звертатися для евакуації 

Евакуація з небезпечних регіонів продовжується. Однією з областей, 

мешканців яких радять не ризикувати і якомога швидше виїжджати, є 

Херсонщина. Про таку необхідність вкотре нагадала26 віцепрем’єр-

міністерка України Ірина Верещук. 

За її словами, мешканці Херсонщини можуть самостійно виїжджати з 

небезпечних територій, а якщо не мають такої змоги – їм варто звертатися до 

представників ОДА. 
«Держава прагне вчасно вам допомогти, убезпечити від холодів і ворога. 

Попереду складна зима. Особливо закликаю жінок з дітьми. Якщо не можете 

виїхати самостійно, звертайтесь до представників ОДА. Вас не залишать сам 

на сам з небезпекою», – наголосила Верещук. 

Як зазначила віцепрем’єр-міністерка, тільки за останній тиждень з 

тимчасово окупованих територій Херсонської області в безпечніші регіони 

виїхало близько шість тисяч українців – переважно це сім’ї з дітьми. Чи не 

єдиним шляхом виїзду, окрім анексованого Криму, є Запорізький напрямок, а 

саме виїзд через місто Василівка Запорізької області на Запоріжжя. 

Телефон «гарячої лінії» Херсонської ОВА: 0 800 330 951. Окрім того, з 

приводу евакуації можна звертатися на «гарячу лінію» з кризових питань 

Міністерства з питань реінтеграції за коротким номером 15-48. 

Через нестабільність мобільного зв’язку для мешканців Херсонщини 

розробили також спеціальну гугл-форму27, за допомогою якої можна 

звернутися з приводу евакуації. 

… 

 

*** 

16.08.2022 

Децентралізація 

https://decentralization.gov.ua/news/15346?page=2 

Проєкт USAID «ГОВЕРЛА» обговорив питання співпраці з 

партнерами у Волинській області 

Під час візиту до Волинської області, Марат Кюрчевський, керівник 

програм з розвитку місцевого самоврядування і децентралізації влади 

Агентства США з міжнародного розвитку (USAID), разом з командою 

Проєкту USAID «ГОВЕРЛА» зустрівся з Олександром Троханенком, 

заступником голови Волинської обласної державної адміністрації та 

обговорив актуальні питання співпраці. 

                                                           
26 Див.:   
https://www.facebook.com/MReintegration/posts/pfbid02bw4aPeytmZKNotZGMkFk4RvcBKyudyJbLhjxZ4mw3eGt
6DhhAJHUYgEQo5EF226Al 
27 Див.:   https://docs.google.com/forms/d/1H7b0a5vqmWX1FCAWWV-P-YnUNM6O-
OXSvopdtp4Jgsg/viewform?fbclid=IwAR1aNBtP0M2dNp55GFquZTYpSAWh3hIMo_c8BcriHRa8PjWv2Yg4a8bflco&e
dit_requested=true 



92 
 

На зустрічі, зокрема, йшлося про допомогу Проєкту USAID 

«ГОВЕРЛА» у посиленні спроможності органів місцевого самоврядування 

області щодо реагування на надзвичайні ситуації, інтеграції внутрішньо 

переміщених осіб, навчання представників громад та підтримки місцевого 

економічного розвитку, а також релокації бізнесу у громади області. 

Олександр Троханенко, заступник голови Волинської обласної 

державної адміністрації: 

«Волинські громади активно співпрацюють з Проєктом «USAID 

«ГОВЕРЛА». Вже реалізовано багато ініціатив як матеріальної підтримки, так 

і консультативної. І сьогодні, коли постали нові виклики і завдання, 

територіальні громади залучаються до заходів, які проводять представники 

Проєкту. Тож готові долучатись й надалі до співпраці, аби реалізовувати 

ініціативи, спрямовані на розвиток». 

Марат Кюрчевський, керівник програм з розвитку місцевого 

самоврядування і децентралізації влади Агентства США з міжнародного 

розвитку (USAID): 

«Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) підтримує 

реформу децентралізації із самого її початку. Проєкт USAID «ГОВЕРЛА» 

покликаний сприяти побудові сталої системи органів місцевого 

самоврядування, які були б більш спроможними, підзвітними громадянам та 

здатними ефективно надавати послуги. Одним з напрямків цієї роботи є 

співпраця з обласним рівнем самоврядування та обласними органами 

виконавчої влади - державними адміністраціями. Зокрема, співпраця Проєкту 

USAID «ГОВЕРЛА» та Волинської обласної військової адміністрації 

дозволяє на системному рівні розв’язувати питання економічного розвитку 

громад регіону. Минулого року ми відібрали 10 партнерських громад у 

Волинській області для більш тісної і глибокої співпраці. Реагуючи на поточну 

ситуацію та потреби, які змінюються, ми посилили нашу допомогу Волині для 

збільшення спроможності громад регіону реагувати на надзвичайні ситуації та 

шукати точки економічного зростання навіть у ці складні часи. Команда 

Проєкту активно допомагає області з соціально-економічним розвитком, 

наданні роз'яснень та практичних порад щодо актуальних законодавчих змін, 

а також у подоланні викликів пов’язаних з війною». 

 

*** 

17.08.2022  

Лица 

https://litsa.com.ua/syevyerodoneckij-medcentr-pereyixav-do-

dnipropetrovshhini-i-vzhe-prijm/ 

Сєвєродонецький медцентр переїхав до Дніпропетровщини і вже 

приймає пацієнтів  

Регіна Орлова 
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КНП «Сєвєродонецький центр первинної медико-санітарної 

допомоги» – одна з 11 лікарень-переселенців, що нині працюють в нашій 

області.  

Про це повідомляє Дніпропетровська облрада.  

Однією із перших до закладу завітала мешканка Кам’янського 

Наталія. 

«Дуже зручно! Я тут поруч мешкаю, тож вже із сином прийшла і уклала 

з тутешніми лікарями декларацію. Лікарка кваліфікована... Задоволена всім і 

рекомендую», – ділиться Наталія Чернуська.  

Виконувачка обов’язків гендиректора Сєвєродонецького центру 

первинної медико-санітарної допомоги розповіла, що до Дніпропетровщини 

переїхала третина усіх працівників їхньої лікарні.  

Нині щодня до центру надходить по 10-20 дзвінків, ще приблизно 12 

пацієнтів приходить на очні консультації.  

«Ми запрошуємо внутрішньо переміщених осіб, а також мешканців 

Дніпра і Кам’янського до нашого центру, де ви зможете отримати 

кваліфіковану допомогу: профілактика, лікування, діагностика основних 

інфекційних та неінфекційних хвороб, направлення до вузьких спеціалістів. 

Можна пройти вакцинацію. Крім очних консультацій наші медики також 

надають допомогу онлайн», – каже Наталія.  

Загалом до Дніпропетровщини переїхали також медзаклади з 

Луганщини та Харківщини. Перевезли до регіону й 10 «швидких» та понад 100 

одиниць медичного обладнання.  

Контактну інформацію для попереднього запису та отримання 

кваліфікованої медичної допомоги в КНП «Сєвєродонецький центр первинної 

медико-санітарної допомоги» можна знайти на сторінках закладу в соціальних 

мережах. 

 

*** 

17.08.2022 

Децентралізація 

https://decentralization.gov.ua/news/15354?page=2 

Як забезпечити житлом внутрішньо переміщених осіб - поради U-

LEAD 

Допомога внутрішньо переміщеним особам стала одним із пріоритетів 

у роботі громад від початку вторгнення росіян. І, крім їжі, одягу, медикаментів 

та речей побуту, декілька мільйонів людей в громадах заходу України 

потребують житла. 

Фахівці громад Вінницької, Житомирської та Запорізької областей взяли 

участь в інформаційній сесії “Формування житлового фонду для 

внутрішньо переміщених осіб: робота з майном відумерлої спадщини та 

безхазяйним майном”. Радники регіональних офісів U-LEAD детально 
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роз’яснили алгоритми пошуку потенційних об’єктів житлового фонду в 

громаді. 

На інфосесії йшлось про важливість інвентаризації безхазяйного майна 

та майна відумерлої спадщини. Адже провівши її, можна знайти потенційні 

об’єкти, включити їх до житлового фонду та передати переселенцям. Крім 

того, такий підхід допоможе стимулювати й певну економічну активність в 

окремих населених пунктах. 

Для цього голова громади має уповноважити своїх підлеглих на облік та 

пошук такого майна. Потім варто визначити Порядок виявлення та прийняття 

у комунальну власність такого майна і створити комісію, яка й буде проводити 

таку роботу. 

Сьогодні існує декілька опцій для розв'язання житлових питань 

внутрішньо переміщених осіб Зокрема, є механізми придбання або 

будівництва нового житла, проведення реконструкції наявних приміщень та 

переобладнання в житловий фонд приміщень, які не є житловими. Спікери під 

час зустрічі розповіли про процес формування такого банку житла, а саме й 

про механізми набуття в комунальну власність майна відумерлої спадщини та 

безхазяйного майна. 

“Це не складний, але тривалий процес, який потребує значної роботи над 

збором та підготовкою документів. Тому ця діяльність має бути системною. 

Результат дозволить знайти та задіяти невикористовувані об’єкти, в тому числі 

й для формування житлового фонду для ВПО”, - зазначив Віталій Швець. 

 

*** 

17.08.2022 

Децентралізація 

https://decentralization.gov.ua/news/15349 

Місцеве самоврядування може навчити переселенців залучати гроші 

на розвиток власної справи 

Таку пораду отримали представники громад Запорізької та 

Дніпропетровської областей під час інформаційної сесії, яку організувала 

команда Регіонального офісу «U-LEAD з Європою» у Запорізькій області. 

В ході заходу експерти U-LEAD пояснили учасникам особливості 

взаємодії з центром зайнятості у питаннях, що стосуються внутрішньо 

переміщених осіб, надали рекомендації щодо можливості працевлаштування 

переселенців на підприємствах, установах та організаціях різних форм 

власності, а також пояснили порядок надання роботодавцю компенсації витрат 

на оплату праці за працевлаштування внутрішньо переміщених осіб. 

Окремим блоком інформаційної сесії було питання започаткування 

власної справи та залучення коштів на розвиток підприємництва. До речі, 

питання надання грантів на розвиток малого та середнього бізнесу, на думку 

експертів, є хорошим стимулом для створення нових робочих місць у 

громадах. 
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«Зараз у внутрішніх переселенців є можливість залучати додаткові 

гроші на розвиток власної справи. Але це мають бути дуже якісно написані і 

економічно обґрунтовані проєкти. І одним із завдань представників місцевого 

самоврядування є навчити та надати консультації по написанню проєктів, 

оформленню заявок та ініціатив. Адже розвиток підприємництва в громаді – 

це розвиток економіки, створення робочих місць і сплата податків до 

бюджету», - зазначили експерти U-LEAD. 

Учасникам нагадали про державну підтримку суб’єктів підприємництва, 

яка здійснюється Фондом розвитку підприємництва і може бути надана у 

вигляді часткової компенсації відсоткових ставок за кредитами або надання 

гарантій банкам на забезпечення виконання зобов’язань за кредитами. 

Ще однією можливістю отримати гроші від держави є гранти для 

переробних підприємств, які надаються Мінекономіки для створення нових 

виробництв або збільшення потужностей вже існуючих виробництв. Серед 

вимог до таких проєктів: співфінансування (власний внесок може бути від 30 

до 50%), одне підприємство може отримати тільки один грант. 

Також спікери зробили огляд актуальних пропозицій сервісу єРобота. 

Заповнивши заявку  можна отримати: 

грант на власну справу в розмірі від 50 до 250 тисяч гривень на розвиток 

будь-якого напрямку,  

грант на сад в розмірі від 140 до 400 тис за га, але не більше 70% вартості 

проєкту на розвиток власного садівництва, ягідництва або виноградарства, 

грант на теплицю в розмірі до 7 млн грн за 2 га на розвиток тепличного 

господарства. 

За даними Запорізького обласного центру зайнятості, на участь в 

програмі єРобота було подано 124 заявки за перші дві хвилі прийому з 

моменту старту. Вже підтримано 9 бізнес-проєктів з першої хвилі, в результаті 

реалізації яких буде створено 18 робочих місць. Середня сума фінансування 

одного проєкту – 230 тисяч гривень. 

«Внутрішньо переміщені особи мають велику кількість викликів, 

незважаючи на допомогу держави та підтримку міжнародних організацій. 

Одним із них є зайнятість та працевлаштування, що допомагає соціалізації та 

самореалізації переселенців. Наразі важливо допомогти місцевому 

самоврядуванню налагодити роботу з ВПО, адже ні для кого не секрет, що 

переселенці можуть стати рушійною силою, поштовхом для розвитку 

громади», - розповіла Тетяна Бордюг, керівниця Регіонального офісу «U-

LEAD з Європою» у Запорізькій області. 

Загалом, як зазначали експерти, для внутрішніх переселенців наразі є 

чимало можливостей залучити фінансову підтримку, необхідно регулярно 

відслідковувати конкурси та пропозиції від донорів та міжнародних 

організацій. 

 

*** 
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17.08.2022 

Портал “Громадський Простір” 

https://www.prostir.ua/?news=na-hmelnychchyni-vidbulasya-zustrich-

vyrishennya-pytan-pratsevlashtuvannya-vpo 

На Хмельниччині відбулася зустріч: вирішення питань 

працевлаштування ВПО 

Триває реалізація громадською організацією «Громадська ініціатива 

Луганщини» проекту «Три РЕ: локація, інтеграція, соціалізація» за 

підтримки міжнародного фонду «Відродження» на Хмельниччині. 

Цього разу за «Хмельницькою кавою» з жителями ВПО-хабу у селі 

Ружичанці Розсошанської громади зустрілися заступник директора 

обласного центру зайнятості Сергій Залуський та фахівці цього центру. 

Тематику заходу ініціювали самі переселенці під час попередньої 

зустрічі з представниками нашої організації із картографування потреб ВПО 

та громад, які їх прийняли. 

Посадовці озвучили напрями допомоги з боку центру зайнятості, 

зокрема: працевлаштування, питання процедури звільнення із вже закритих 

підприємств, надання грантової допомоги у створенні підприємств малого 

бізнесу, юридичні консультації у сфері зайнятості, використання профільних 

застосунків та інтерактивних інструментів (детальніше https://khm.dcz.gov.ua/ 

та https://lug.dcz.gov.ua/). 

«Щодо підтримки грантів через систему «Дія», то можу сказати, що два 

з семи, на даний час, отримали підприємці з Луганщини – на виробництво з 

Сєвєродонецька та у сфері послуг з Луганська» – відзначив Сергій Залуський. 

Крім того, переселенці мали змогу звернутись з особистими питаннями 

до співробітників обласного центру зайнятості. 

Зі свого боку зазначимо, що аналогічні зустрічі ми плануємо провести й 

у інших громадах Хмельниччини, де проживають переселенці. 

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»).  

 

*** 

18.08.2022 

Децентралізація 

https://decentralization.gov.ua/news/15361 

Як Шумська громада забезпечує житлом вимушених переселенців - 

коментар Вадима Боярського 

В Українському кризовому медіа-центрі представники центральних 

органів влади, міжнародних організацій, регіональної влади та місцевого 

самоврядування обговорили можливості економічної та соціальної реанімації 
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громад в умовах війни.  Публічне обговорення організовано Програмою 

USAID DOBRE спільно з Міністерством розвитку громад та територій. 

Ключові тези спікерів ми зібрали у окремі публікації. 

Вадим Боярський, голова Шумської громади Тернопільської області 

«Уже на другий день війни до нас почали приїжджати внутрішньо 

переміщені особи. Ми відразу визначили відповідальних людей за 

напрямками. І відповідно реагували на проблеми ВПО. Співпраця з готелями 

та громадськістю, заклик до релігійних організацій - також дали свій 

результат. У Шумській громаді не залишилося жодного приватного будинку, 

які б не були заселені вимушеними переселенцями. Офіційно у нашій громаді 

зареєстровано 3200 нових жителів, ще приблизно 30-40% складає прихована 

міграція. 

У нас було комунальне підприємство «Дивосвіт» - дитячий оздоровчий 

табір, який ми ремонтували за рахунок Державного фонду регіонального 

розвитку. Сьогодні спільно з Програмою DOBRE, спільно з місцевим 

бюджетом, з нашими жителями-підприємцями ми маємо сучасний заклад з 

європейськими умовами проживання, плюс сучасний харчоблок. Програма 

DOBRE повністю забезпечила нас обладнанням, меблями. У таборі вже 

проживає 20 переміщених осіб, які нещодавно приїхали у громаду або були 

переселені з наших комунальних закладів». 

Підсумки обговорення можна переглянути за лінком28. 

 

 

18.08.2022 

Децентралізація 

https://decentralization.gov.ua/news/15364 

Голова Сергіївської громади розповів про роботу для вимушених 

переселенців 

В Українському кризовому медіа-центрі представники центральних 

органів влади, міжнародних організацій, регіональної влади та місцевого 

самоврядування обговорили можливості економічної та соціальної реанімації 

громад в умовах війни.  Публічне обговорення організовано Програмою 

USAID DOBRE спільно з Міністерством розвитку громад та територій. 

Ключові тези спікерів ми зібрали у окремі публікації. 

Ігор Лідовий, голова Сергіївської громада Полтавської області: 

«У нас є напрацювання з економічного розвитку громади, які ми 

розпочали ще до війни. Зараз вони знадобилися для інтегрування 

внутрішньо переміщених осіб. Зокрема, комунальний Фонд підтримки 

підприємництва, створений спільно з іншими сусідніми громадами в рамках 

міжмуніципального співробітництва, надає підприємцям 300 тисяч поворотної 

безвідсоткової фінансової допомоги. За створення одного робочого місця - 50 

тисяч гривень… 

                                                           
28 Див.:   https://decentralization.gov.ua/news/15326 
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Таким чином, ми намагаємося вирішити власні демографічні проблеми, 

зміцнити економічне життя нашої громади і допомогти людям і Україні». 

Підсумки обговорення можна переглянути за лінком29. 

 

*** 

19.08.2022 

Децентралізація 

https://decentralization.gov.ua/news/15370 

На Львівщині працюють над програмами відновлення місцевої 

економіки через інтеграцію переміщених підприємств і ВПО в економічне 

життя громад 

У Львові під час круглого столу обговорили старт проєкту 

«Формування програм місцевого економічного розвитку через інтеграцію 

переміщених підприємств і ВПО в економічне життя територіальних 

громад». 

Проєкт реалізовується громадською спілкою «Агенція місцевого 

економічного розвитку Яворівщини» в рамках виділеного USAID 

«ГОВЕРЛА» гранту. Його ціллю є розробка програм відновлення місцевої 

економіки через інтеграцію переміщених підприємств і ВПО в економічне 

життя громад-партнерок USAID «ГОВЕРЛА» у Львівській області. 

Степан Куйбіда, керівник департаменту економічної політики 

Львівської обласної військової адміністрації: 

«Незважаючи на війну, нам потрібно шукати нові точки економічного 

зростання, що дозволяють громадам ефективно реагувати на виклики 

сьогодення. Для підтримки підприємств, в тому числі релокованих, Львівська 

обласна військова адміністрація запустила Програму підтримки бізнесу у 

Львівській області на період воєнного стану, яка працює через три 

інструменти: безповоротна фінансова допомога релокованим 

підприємствам; ваучерна підтримка бізнесу на маркетингові цілі або 

сертифікацію продукції; фінансова допомога на закупівлю обладнання 

підприємствам. Загалом ми передбачили 50 мільйонів гривень. Ми також 

працюємо в напрямку вирішення житлових питань ВПО у трьох напрямах: 

реновація, викуп та нове будівництво». 

Марат Кюрчевський, керівник програм з розвитку місцевого 

самоврядування і децентралізації влади Агентства США з міжнародного 

розвитку (USAID): 

«Розробка інструментів місцевого економічного розвитку є особливо 

актуальною сьогодні, оскільки це є вкладом в економічну стабільність громад. 

USAID завжди підтримує місцевий економічний розвиток, тому я радий, що в 

рамках нашого Проєкту USAID «ГОВЕРЛА» проводиться робота в цьому 

                                                           
29 Див.:   https://decentralization.gov.ua/news/15326 
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напрямку з фокусом на інтеграцію релокованих підприємств і ВПО в 

економічне життя громад». 

Наталія Гнидюк, заступниця керівника USAID «ГОВЕРЛА»: 

«Релокація бізнесу та розміщення внутрішньо переміщених осіб є 

складним викликом для приймаючих громад. Але це також значний ресурс і 

можливість для розвитку місцевої економіки. Через виділений грант, Проєкт 

USAID «ГОВЕРЛА» допомагає громадам-партнеркам у Львівській області 

використати цю можливість для підготовки програм місцевого економічного 

розвитку з врахуванням потреб релокованого бізнесу та внутрішньо 

переміщених осіб». 

В межах гранту Агенція місцевого економічного розвитку Яворівщини 

допомагатиме громадам у розробці програм місцевого економічного розвитку, 

які враховують питання релокації бізнесу та працівників, а також ґрунтуються 

на аналізі даних, консультаціях і консенсусі із зацікавленими сторонами. Крім 

того, Агенція розробить практичний посібник з антикризових інструментів 

місцевого економічного розвитку та надаватиме менторську підтримку 

органам місцевого самоврядування щодо процесу впровадження та 

планування заходів для програм місцевого економічного розвитку. 

З детальними презентаціями щодо інтерграції переміщених 

підприємств і ВПО в економічне життя громад можна ознайомитися за 

посиланнями: 

Внутрішньо переміщені особи як актив економічного розвитку 

місцевих громад30 

 

Узгодження інтересів стейкхолдерів - запорука місцевого 

економічного розвитку31 

 

Релокація бізнесу та забезпечення житлом ВПО як основні завдання 

органів місцевої влади в умовах воєнного стану32 

                                                           
30 Див.:    
https://decentralization.gov.ua/uploads/attachment/document/1111/%D0%92%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%80
%D1%96%D1%88%D0%BD%D1%8C%D0%BE_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%89%D0%B
5%D0%BD%D1%96_%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B8_%D1%8F%D0%BA_%D0%B0%D0%BA%D1%82%D
0%B8%D0%B2_%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B3
%D0%BE_%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%BA%D1%83_%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%
86%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%85_%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B4.pdf 
31 Див.:    
https://decentralization.gov.ua/uploads/attachment/document/1112/%D0%A3%D0%B7%D0%B3%D0%BE%D0%B
4%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D1%96%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81%D1
%96%D0%B2_%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%B9%D0%BA%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%B4%D0%B5%D1%80%D
1%96%D0%B2_-
_%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%86%D0%
B5%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%96%D1%87%D0
%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%BA%D1%83.pdf 
32 Див.: 
https://decentralization.gov.ua/uploads/attachment/document/1113/%D0%A0%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B
A%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F_%D0%B1%D1%96%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81%D1%83_%D1%82%D0
%B0_%D0%B7%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%
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Регіональні 
 

13.08.2022   

Телеканал "Дом" 

https://kanaldom.tv/uk/pereselenczi-z-donechchyny-prybuvayut-do-

kirovogradshhyny-evakuaczijnymy-potyagamy-yak-zustrichayut-chym-

dopomagayut-foto/ 

Переселенці з Донеччини прибувають до Кіровоградщини 

евакуаційними потягами — як зустрічають, чим допомагають (ФОТО) 

Вже понад 1200 осіб через російську війну вимушено опинились на 

Кіровоградщині з Донеччини. Туди продовжують прибувати евакуаційні 

потяги зі сходу України. Про це … 13 серпня, повідомив заступник керівника 

Офісу президента України Кирило Тимошенко, інформує "Дом". 

За його словами, зустріли вже шостий такий потяг. Цього разу 

переселенців зустрічала Світловодська громада. Зустрічають переселенців 

гарячими напоями та їжею служби ДСНС разом з місцевими соціальними 

службами та волонтерами. 

Людям, які евакуювалися, за потреби надають психологічну допомогу. 

Для тих, хто прямує далі, організовані місця для відпочинку. 

Частині людей одразу на пероні "Укрпошта" виплачує необхідну 

матеріальну допомогу. 

А людей з інвалідністю та маломобільних, за потреби, швидкі екстрено 

доправляють до медичних закладів. 

Тимошенко зазначив, що маленьким переселенцям заготовлене дитяче 

харчування. 

Тим, хто приїздить без документів, якщо вони залишаються в 

Кропивницькому, документи починають оформлювати одразу на пероні, якщо 

в райцентрах — наступного дня. 

"Працюємо, щоби люди, які вимушено покинули домівки, могли 

максимально комфортно почуватися і отримати всю необхідну допомогу та 

послуги. Це важливо, евакуйовані через війну люди мають бути впевнені — їх 

не залишать, вони мають підтримку та розуміння і від держави, і від 

співгромадян", — заявив заступник керівника ОПУ. 

Жителів Донецької області також прийняли Кропивницький, 

Олександрія, Петрове, Компаніївка, Знам’янка, Мала Виска. 

 

                                                           
D0%B6%D0%B8%D1%82%D0%BB%D0%BE%D0%BC_%D0%92%D0%9F%D0%9E_%D1%8F%D0%BA_%D0%BE%D1%
81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%96_%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D
1%8F_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%96%D0%B2_%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%86%D0%B5
%D0%B2%D0%BE%D1%97_%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8_%D0%B2_%D1%83%D0%BC%D0%BE%D0
%B2%D0%B0%D1%85_%D0%B2%D0%BE%D1%94%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%81%D1%82%
D0%B0%D0%BD%D1%83.pdf    
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*** 

13.08.2022   

MalynMedia 

https://malyn.media/novyny/misto/u-malyni-stvoriat-zhytlovi-khaby-dlia-

pereselentsiv-vykorystaiut-prymishchennia-dytsadkiv/ 

У Малині створять «житлові хаби» для переселенців: 

використають приміщення дитсадків 

Олена Петренко 

В обох хабах зможуть проживати 175 осіб 

За останніми підрахунками на території Малинської громади 

зареєстровані близько 1630 переселенців. У пік евакуації – березні-квітні – ця 

цифра наближалася до 2000 осіб. Після звільнення окремих територій, 

тимчасові мешканці повернулися додому, відтак зараз у наших краях їх 

менше. 

Але нині у громаду знову прибуває нова хвиля біженців, зокрема, з 

півдня та сходу країни. Відтак – цифра знову зростатиме.  

Одним з основних питань є поселення нових жителів. Для цього у місті 

запланували облаштувати спеціальні «житлові хаби». До слова, зараз хабами 

модно називати усе, починаючи від навчальних просторів до індустріальних 

центрів. В цьому випадку – по суті це буде окреме приміщення, виділене 

спеціально під потреби внутрішньо переміщених осіб. 

Детальніше про це MALYN.MEDIA розповів начальник управління 

соцзахисту Малинської міськради Сергій Недогарок. 

«Наразі плануємо створити два таких хаби. Вже виділені локації. Один 

розташується у дошкільному закладі на вулиці Бандери (раніше вулиця 

Кримського, – ред.), а другий – дитсадок на Бакланова, навпроти колишньої 

транспортної контори. 

Перевагу надали тим приміщенням, які мають свою котельні на 

твердому паливі. У першому вже проживають 13 переселенців, загалом тут 

планують заселити 75 осіб.  Ще 100 осіб зможуть жити у хабі, що в першому 

садочку.  У цих прихистках передбачаємо безкоштовне харчування і усі умови 

для тимчасового комфортного проживання», – розповів Сергій Недогарок. 

Зокрема, з його слів, приміщення переобладнають і відремонтують – 

облаштують душові та кімнати. 

«Зараз мусимо виходити з того, що є. З мінімальними витратами. 

Можливо, у майбутньому будемо і землю виділяти, і будинки будувати –  за 

житомирським прикладом, де вже 150 будинків будують і виділено 6,5 га 

землі. Все буде залежати від кількості переселенців. Сьогодні щодня 

приймаємо нових жителів з Донецької, Херсонської областей», – каже 

Недогарок. 

У мерії також пропонують малинцям допомогти розселити нових 

мешканців. Усім, хто надаватиме в оренду житло переселенцям, будуть 
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нараховувати компенсації. У літній період йдеться про 450 грн на одну особу, 

у зимовий – обіцяють близько 900 грн. 

Також є необхідність в електроплитках, електрочайниках, пластикових 

мисках для прання, посуді… 

«З усіх питань – від поселення, реєстрації до допомоги – можна 

звертатися у каб. №209 у міськраду, на пл. Соборну, 6а. Надають консультації 

також у 108 каб. та у 109», – наголосив на завершення Сергій Недогарок. 

 

*** 

14.08.2022   

ZMIST.PL.UA 

https://zmist.pl.ua/news/naukovczi-poltavy-praczyuyut-nad-

eksperymentom-shho-mozhe-dopomogty-buduvaty-zhytlo-dlya-pereselencziv-za-

3-misyaczi 

Науковці Полтави працюють над експериментом, що може 

допомогти будувати житло для переселенців за 3 місяці 

Анастасія Добряк 

Аспірант Полтавської політехніки працює над дисертацією, що може 

відкрити можливість оперативно будувати житло в умовах воєнного стану. 

Про це повідомили у ННІ архітектури, будівництва та землеустрою 

Полтавської політехніки імені Юрія Кондратюка 14 серпня. 

Випускник спеціальності «Будівництво та цивільна інженерія» й 

аспірант Богдан Бариляк працює над науковою роботою, що дозволить за 3 

місяці будувати споруди, які зараз зводять за 2 роки. Ймовірно, мова йде про 

нові технології з виготовлення конструкцій і ведення будівництва. 

Разом з аспірантом також працює кандидатка технічних наук Ольга 

Гарькава під керівництвом доктора технічних наук, професора Андрія 

Павлікова. Вони виконують в лабораторії експеримент, до якого готувалися 2 

місяці й тепер 3 тижні стежитимуть за випробуваннями конструкції. 

Нагадаємо, на будівництво нового житла для переселенців планують 

виділити понад 2 мільярди гривень з державного та місцевих бюджетів 

Полтавщини. Усього на будівництво тимчасового житла для переселенців 

планують спрямувати 2,56 млрд грн, зокрема 1,2 млрд грн із державного 

бюджету – у 2023 році. 

У 2022 році для цих потреб мають виділити: 

з державного бюджету – 1,2 млрд грн; 

з обласного бюджету – 86,4 млн грн; 

з бюджетів органів місцевого самоврядування – 78,5 млн грн. 

Влада планує збудувати на Полтавщині будинки на 2 тисячі квартир  з 

середньою площею 50 кв. м, де мешкатимуть переселенці до відновлення 

власного житла. 
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*** 

15.08.2022 

Телеканал «ВІККА» 

https://www.vikka.ua/novini/20-892-pereselenci-otrimali-status-vpo-v-

cherkasax/ 

20 892 переселенці отримали статус ВПО в Черкасах 

Фахівці Департаменту соціальної політики Черкаської міської ради 

видали довідки 20 892 внутрішньо переміщеним особам. Про це інформує 

Департамент соціальної політики. 

З перших днів воєнного стану департамент соціальної політики 

приймає внутрішньо переміщених осіб з усієї України для оформлення 

статусу та допомоги ВПО. 

– Станом на сьогодні наші фахівці опрацювали документи та видали 

довідки 20 892-ом внутрішньо переміщеним особам та нарахували допомогу 

17 714-тьом переселенцям. Найбільше внутрішньо переміщених осіб 

Черкаси прийняли з Донецької області (6 731 особа), з Харківської (5 809 осіб), 

Луганської (2 871 особа), Сумської (2767) та Чернігівської (2409 осіб). Серед 

загальної кількості евакуйованого населення у Черкасах отримали допомогу 6 

554 дітей та 1 072 особи з інвалідністю, – розповідає директор департаменту 

соціальної політики Євген Данченко. 

Для того, щоб отримати статус і допомогу ВПО, необхідно записатися 

на прийом до фахівців департаменту соціальної політики за номерами 

телефонів: 

�095 200 16 45 

�067 509 50 26 

�093 296 54 58 

Прийом внутрішньо переміщених осіб відбувається щодня, крім 

вихідних, з 8.00 до 17.15 за адресою: бульв. Шевченка, 307. 

 

*** 

15.08.2022 

Телеканал ВІТА 

https://vitatv.com.ua/misto/vinnytsyakartservis-maye-2000-munitsypalnykh 

«Вінницякартсервіс» має 2000 Муніципальних карток для 

переселенців-пільговиків 

За минулий тиждень виготовлено 2000 Муніципальних карток для 

внутрішньо переміщених осіб пільгових категорій. Наразі триває їх видача. 

Оформити муніципальну карту можна у Прозорих офісах за адресами: 

Брацлавська, 85; 

Космонавтів, 30; 

Замостянська, 7. 
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Також у місцях масового проживання внутрішньо переміщених осіб 

буде працювати мобільна група. 

Ми продовжуємо працювати над видачою карток вінничанина для 

пенсіонерів та пільгових категорій внутрішньо переміщених осіб, – зазначає 

директорка КП «Вінницякарсервіс» Катерина Бабіна. – Для того аби 

пришвидшити процес оформлення карток ми залучаємо мобільні групи, які 

відвідують місця масового проживання внутрішньо переміщених осіб. 

Для оформлення Муніципальної картки з собою потрібно мати лише 

оригінали паспорта, ідентифікаційного коду, довідки про тимчасову 

реєстрацію та документу, який підтверджує пільгу (пенсійне посвідчення, 

довідка МСЕК тощо). Вже на місці людині зроблять фото. Як тільки картка 

буде готова, замовнику надійде СМС-повідомлення з адресою місця 

отримання картки. 

Нагадаємо, 8 серпня вінницьке комунальне підприємство 

«Вінницякартсервіс» у співпраці з Інформаційно-гуманітарним хабом «Я-

Маріуполь» видали Муніципальні картки вінничанина33 для пільгових 

категорій серед внутрішньо переміщених осіб зареєстрованих у Вінницькій 

територіальній громаді. 

 

*** 

15.08.2022 

Телеканал ВІТА 

https://vitatv.com.ua/misto/politseyski-vinnytsi-doluchylys-do-zakhodu 

Поліцейські Вінниці долучились до заходу для дітей-переселенців та 

їх родин 

Міжнародний благодійний фонд «Без кордонів» та готельно-

ресторанний комплекс «Гостевія» вкотре влаштували юним гостям з 

охоплених війною областей свято емоцій та позитиву. До проведення заходу 

долучились ювенальні поліцейські Вінницького районного управління 

поліції. 

У драйвовій атмосфері відбувся захід для юних відвідувачів. Діти 

досхочу розважались, співали та танцювали. 

Несподіваним подарунком для хлопчиків та дівчаток став цікавий 

майстер-клас від «Шаленої лабораторії». Команда професіоналів 

продемонструвала присутнім спосіб приготування морозива в рідкому азоті. 

Спочатку діти уважно спостерігали за діями «науковців», а потім  власноручно 

виготовили собі смаколики, — інформує відділ комунікації поліції 

Вінницької області. 

Працівники поліції щоразу долучаються до проведення таких заходів, 

адже сьогодні важливо підтримувати один одного, особливо дітей, які так 

потребують теплоти та уваги. 

                                                           
33 Див.:   https://vitatv.com.ua/misto/blyzko-200-kartok-vinnychanyna-otrymaly 
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*** 

15.08.2022 

Телеканал ВІТА 

https://vitatv.com.ua/misto/u-vinnytsi-vidbulys-aktyvnosti-v-tsentri-ya 

У Вінниці відбулись активності в центрі "Я-Маріуполь.Родина" 

Днями відділ молодіжної політики Вінницької міської ради спільно з 

Вінницьким обласним центром фізичного здоров'я населення "Спорт для 

всіх" та VinSmart Центром організували спортивне дозвілля для дітей та 

молоді оздоровчого центру "Я-Маріуполь.Родина". 

Понад 60 діток було залучено до заходу, під час якого малеча мала 

можливість проявити свою швидкість, азарт, витривалість та вміння 

працювати в команді. 

-Усі завдання ми організували відповідно до віку дітей, аби й молодшим 

і старшим було цікаво проходити етапи естафети. Цікаво було спостерігати, як 

кожен з учасників досить активно підтримував і вболівав за свою команду. Ці 

емоції неймовірні, - каже начальниця відділу молодіжної політики Юлія 

Мончак. 

Понад десять завдань було покладено перед кожною командою, аби в 

результаті найкмітливіша здобула перемогу. 

Директор "Центру підліткових клубів за місцем проживання" 

Дмитро Мира зауважив, що естафети - це відмінний спосіб урізноманітнити 

дозвілля дітей.  

Крім того, від таких змагань задоволення отримують не тільки малюки, 

а й дорослі, які спостерігають за змаганнями. Ми своєю чергою продовжуємо 

працювати для дозвілля дітей-переселенців, аби кожен з них відчував себе як 

вдома, – каже він. 

Нагадаємо, 8 серпня на базі центру підтримки переселенців «Я-

Маріуполь» здійснювалась вакцинація для переселенців з Маріуполя34. 

Щеплення отримали 42 особи. 

 

*** 

15.08.2022 

Телеканал ВІТА 

https://vitatv.com.ua/misto/u-vinnytsi-orhanizuvaly-vidpochynok-dlya 

У Вінниці  організували відпочинок для дітей центру «Я-Маріуполь. 

Родина» 

Для дітей із Маріуполя вже традиційно організовують акції змістовного 

дозвілля від відділу молодіжної політики Вінницької міськради та VinSmart 

Центру. 

                                                           
34 Див.:  https://vitatv.com.ua/misto/u-vinnytsi-v-khabi-ya-mariupol-okhochykh  
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Днями, близько 70 таких дітей та їх батьків активно та весело провели 

час у дитячому розважальному центрі «Країна мрій». 

Малеча стрибала, долала перешкоди, проходила лабіринти та естафети. 

-На мою думку, кожна дитина повинна мати яскраві спогади та щасливе 

дитинство. На заході малеча відпочивала, а ми своєю чергою раділи від їхніх 

посмішок, - каже начальниця відділу молодіжної політики Вінницької 

міськради Юлія Мончак 

Веселе дозвілля 

Директор VinSmart Центру Дмитро Мира додав, що приємно 

спостерігати за тим, як дітки-переселенці весело проводять своє дозвілля.  

-Щиро дякуємо розважальному центру «Країна мрій» за гостинність та 

теплий прийом, - каже він. 

Нагадаємо, днями педагоги Центру провели черговий майстер-клас для 

дітей внутрішньо переміщених осіб, які наразі проживають у Вінниці35. 

Цього разу у діток була можливість поринути у вивчення світу тварин та 

виготовити власноруч паперових зміїв. 

 

*** 

15.08.2022 

ІА "Конкурент" 

https://konkurent.ua/publication/102069/na-volini-pratsuut-nad-

integratsieu-pereselentsiv-u-zhittya-mistsevih-gromad/ 

На Волині працюють над інтеграцією переселенців у життя 

місцевих громад 

За оцінками фахівців, від 30 до 50 відсотків переселенців лишаться на 

постійне проживання у тих селах, селищах містечках і містах, де вони нині 

мешкають. Тому, для комфортнішого життя та розвитку територіальних 

громад надзвичайно важливо сприяти їх інтеграції. Іншими словами, потрібно 

зробити все можливе, щоб ВПО стали не гостями, а повноцінними жителями 

з усіма відповідними правами та обов’язками. 

Саме це і є одним із завдань проєкту Волинського інституту права, 

що з червня цього року за підтримки Проєкту USAID «ГОВЕРЛА» 

реалізовується у Володимирській, Зимнівській, Локачинській, Боратинській, 

Рожищенській, Ківерцівській, Любешівській, Горохівській, Шацькій та 

Вишнівській громадах. 

«Для сприяння інтеграції ВПО у життя тих населених пунктів, де вони 

нині мешкають, ми спочатку вивчили потреби, проблеми, настрої 

переселенців та місцевих жителів, а також їхніх взаємовідносин. Все це 

зробили завдяки серії фокус-груп та анкетуванню. Зібрану інформацію ми 

опрацювали та зібрали в аналітичні звіти, які презентували до обговорення під 

                                                           
35 Див.:   https://vitatv.com.ua/misto/vinsmart-prodovzhuye-uriznomanitnyuvaty 
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час двадцяти діалогових зустрічей», – розповідає керівниця Волинського 

інституту права Ірина Гайдучик. 

Протягом липня в кожній громаді відбулося дві таких зустрічі. Одна за 

участі переселеної та місцевої молоді, а друга для посадовців і решти 

зацікавлених ВПО та жителів громади. Важливо, що на основі 

презентованих аналітичних звітів присутні напрацювали рейтинг актуальних 

проблем та ідеї, що допоможуть переселенцям інтегруватися в життя у нових 

умовах. 

Хоча всі громади різні, але на основі звітів та обговорень можна 

визначити чотири основні проблеми, які найчастіше згадуються. Це: 

відсутність роботи, житлові питання, конфлікти на мовному ґрунті та пасивна 

включеність внутрішньо переміщених осіб в житті громад. Оскільки для їх 

швидкого вирішення немає належних коштів та й одним рішенням тут нічого 

не зміниш, то учасники діалогових заходів зосередилися в напрацювання ідей 

дрібних заходів. Тут мова йде про тренінги з профорієнтації; різноманітні 

культурно-мистецькі заходи; майстер-класи; екскурсії; зустрічі з 

представниками влади. Для чого все це потрібно? Власне для того, щоб стати 

першим кроком для інтеграції переселенців у життя волинських громад. 

«У мене такий досвід вперше. Він однозначно позитивний. По-перше, 

ми креативили, щоб зробити життя в громаді кращим. По-друге, важливо було, 

що переселенці та місцеві змогли познайомитися. Мені здається, що ми навіть 

краще зрозуміли одне одного і в тих наших ідеях намагалися, щоб це 

поширилися й на інших», – ділиться враженнями один з учасників діалогових 

зустрічей Дмитро. 

До слова, найкращі з напрацьованих ідей буде втілено в життя. Зокрема, 

в найближчі місяці у кожній проєктній громаді буде реалізовано по п’ять 

заходів, що сприятимуть інтеграції ВПО. За їх анонсами стежте у волинських 

ЗМІ та місцевих фейсбук-групах. 

Довідково 

Ці активності реалізовано Волинським Інститутом Права в рамках 

проєкту «Соціальна інтеграція ВПО через розвиток громад у 

партнерських громадах Проєкту USAID «ГОВЕРЛА» у Волинській 

області», що став можливий завдяки Агентству США з міжнародного 

розвитку (USAID) та щирій підтримці американського народу через Проєкт 

USAID «ГОВЕРЛА». Зміст цієї публікації не обов’язково відображає погляди 

USAID та Уряду США. 

 

*** 

15.08.2022 

ЗаЗбручем 

https://zz.te.ua/u-ternopoli-pereselentsi-mozhut-otrymaty-koshty-na-

orendu-zhytla/ 
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У Тернополі переселенці можуть отримати кошти на оренду 

житла 

Ольга Трач 

Найвразливіші категорії населення із числа переселенців можуть 

отримати кошти на оренду житла. Для цього необхідно подати заявку до 

благодійного фонду «Карітас Тернопіль». 
В «Карітасі Тернопіль» діє всеукраїнський проект від Карітас 

Україна «#Emergency_appeal- реагування на надзвичайні ситуації 

внаслідок бойових дій в Україні». В рамках цього проекту, діє напрямок 

компенсації коштів за оренду житла для внутрішньо переміщених осіб. 

Таким чином планують охопити найвразливіші категорії населення серед 

числа переселенців та допомогти їм знайти житло, компенсувавши витрати на 

оренду. Для цього, у благодійному фонді розробили реєстраційну форму, куди 

потребуючі люди вносять свій запит, вказавши вразливу категорію, до якої 

належать та власні дані. Заявки на отримання компенсації вже подали близько 

двох тисяч осіб. І перший етап подання заявок закрили. Про другий етап 

прийому заявок буде повідомлено в телеграм каналі 

https://t.me/caritas_ternopil. 
Подати заявку можуть такі категорії населення: людина з інвалідністю; 

людина старше 60 років; самотня мати або батько, що проживає з 

неповнолітніми дітьми; багатодітна родина, що проживає з трьома і більше 

неповнолітніми дітьми; вагітна або годуюча мати з дитиною до 2-х років; 

важкохвора особа. Кожну заявку опрацьовують адвокаційники проекту та 

перевіряють наявність інших виплат, достовірність вказаної інформації, тощо.  

Серед поданих заявок обирають найтерміновіші та найвразливіші 

випадки. Про те, що можна отримати грошову компенсацію та усі умови її 

надання людині повідомляють особисто за номером телефону, вказаним у 

реєстраційній заявці. Щоб уникнути зловживань, особі треба пред’явити 

оригінали документів у паперовому вигляді в день підписання договору про 

отримання грошової компенсації. Додаткову інформацію можна отримати за 

телефоном гарячої лінії: 068 9492949. 

 

*** 

15.08.2022 

Leopolis.news 

https://leopolis.news/post/69590/yagidni-polya-ta-sviyski-tvaryny-na-

lvivshchyni-dlya-ditey-pereselenciv-organizuvaly-agroterapiyu-foto 

Ягідні поля та свійські тварини: на Львівщині для дітей-переселенців 

організували агротерапію (ФОТО) 

У межах проєкту «Літо без тривог» для внутрішньо переміщених 

дітей із Київської області організували агротерапію. 

Як повідомляє пресслужба Львівської ОВА, захід відбувся у 

виробничому кооперативі «Як бджола» у с. Боложинів.  

https://t.me/caritas_ternopil
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«Агротерапія – це не надто популярний вид відпочинку, проте 

ефективний у досягненні нашої мети – забезпечити дітей хорошими емоціями 

та відволікти від військових дій. Захід відбувається на тихій та мирній 

території, без тривог, яка нагадує поїздку до бабусі у село. Гадаю такий вид 

відпочинку невдовзі набуде популярності», – зазначив заступник начальника 

управління та курортів Львівської ОВА Тарас Лозинський. 

Діти мали екскурсію ягідними плантаціями на бджоловозі, ласували 

корисними ягодами одразу із кущиків – суницею та малиною, дізнались про 

червонокнижні види рослин. Опісля завітали на ферму, де годували тваринок, 

обіймали їх, а дехто навіть прокатався верхи. Після ситного обіду на дітей 

очікували активні ігри з аніматорами та майстер класи. Завершенням 

перебування на локації стало випікання піци, якою діти і почастувались. 

«Війна –це стрес для всіх, особливо для дітей. У нас 30 га поля, де ми 

вирощуємо органічні ягоди. Культура споживання органічних ягід лише 

набирає популярності в Україні. Тут намагаємось забезпечити хороший 

настрій для дітей і надати підтримку моральну, емоційну та вітамінну» - 

зазначає Олег Бачинський один із засновників виробничого кооперативу "Як 

бджола". 

Про безпеку дітей дбали фахівці Львівського обласного центру 

екстреної медичної допомоги та медицини катастроф. 

Львівська ОВА дякує партнерам за допомогу в організації заходу - 

виробничому кооперативу "Як бджола" та New Horizons for children. 

Нагадаємо, «Літо без тривог» – це проєкт, який управління туризму 

та курортів у партнерстві зі Службою у справах дітей Львівської ОВА 

організовує для дітей сиріт та внутрішньо переміщених осіб, метою якого є 

психоемоційне розвантаження дітей від жахіть війни, яка триває в нашій 

країні. Він передбачає зустрічі на туристичних локаціях та організацію обідів, 

які мають на меті у літній період відволікти дітей від військової агресії. 

Організатори заохочують бізнес долучитися до проєкту чи надати свою 

локацію для проведення схожих заходів, оскільки лише спільними зусиллями 

можемо протистояти ворогу та забезпечувати гідне майбутнє для наших 

нащадків. 

Підготувала Ольга Балух, Leopolis.news 

 

*** 

15.08.2022 

Варіанти 

https://varianty.lviv.ua/89837-u-chervonohrad-prybudut-pereselentsi-z-

pokrovska 

У Червоноград прибудуть переселенці з Покровська 

Місто планує прийняти наступну хвилю евакуйованих мешканців 

Покровська. 

Про це повідомляє Ехо Червонограда у Telegram.  
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У Червонограді планують прийняти наступну хвилю евакуйованих 

мешканців шахтарського міста Покровськ Донецької області. 

Водночас, як заявила координаторка німецького товариства 

міжнародного співробітництва GIZ у Червонограді Галина Литвин, у місті 

ще не вирішені проблеми із розселення переселенців з шкіл, які мають 

відкрити 1 вересня. 

"Однак концептуально питань більше, ніж відповідей. Особливо у 

контексті не до кінця відповідальних рішень відкривати навчальний рік у 

школах, а водночас бути готовими розмістити евакуйованих на осінньо-

зимовий період мешканців з семи областей" – заявила Галина Литвин. 

 

*** 

16.08.2022 

Leopolis.news 

https://leopolis.news/post/69670/dity-pereselenci-shcho-projyvayut-na-

lvivshchyni-provely-vidpochynok-v-ozdorovchomu-tabori 

Діти-переселенці, що проживають на Львівщині, провели відпочинок 

в оздоровчому таборі 

З 6 по 15 серпня 50 дітей, які переїхали на Львівщину з Миколаївської 

та Харківської областей, мали змогу оздоровитися в таборі «Карпати 

кличуть» у селищі Ворохта Івано-Франківської області. 

Про це повідомляє36 пресслужба ЛОВА. 

Організатори заходу : Служба у справах дітей ЛОВА  у співпраці з БФ 

«Опіка Майбутнього» та New Horizons for children. 

Для дітей підготували насичену програму: мандрівки в гори, 

різноманітні конкурси та квести. 

«Також завдяки МБФ «Маленькі перемоги» 35 дітей з Київщини та 

Запоріжжя побували на екскурсії по Львову та частувалися в ресторані 

мережі KFC. Спільно з партнерами до кінця літами запланували ще декілька 

цікавих заходів», - розповів начальник служби у справах дітей ЛОВА 

Володимир Лис. 

Підготував Володимир Піняжко, Leopolis.news 

 

*** 

16.08.2022 

Інформаційне агентство Волинські Новини 

https://www.volynnews.com/news/all/pereselentsiam-iaki-meshkaiut-u-

hurtozhytkakh-na-volyni-shukaiut-nove-zhytlo/ 

ПЕРЕСЕЛЕНЦЯМ, ЯКІ МЕШКАЮТЬ У ГУРТОЖИТКАХ НА 

ВОЛИНІ, ШУКАЮТЬ НОВЕ ЖИТЛО 
                                                           
36 Див.:   https://loda.gov.ua/news/37544 
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Із наближенням нового навчального року внутрішньо переміщені 

особи, які знайшли прихисток у гуртожитках навчальних закладів на Волині, 

змушені шукати нове житло. 

Як запевняють в обласній військовій адміністрації, переселенців 

виселятимуть лише з гуртожитків тих закладів освіти, де розпочнеться 

навчання. До того ж, їм пропонують альтернативне житло. 

Директорка управління освіти і науки Волинської ОВА Людмила 

Плахотна розповіла в ефірі ТРК «Аверс», що передусім потрібно забезпечити 

можливість дітям здобувати знання очно там, де це буде безпечно. 

«Частина людей, які зараз проживають у гуртожитках, залишаться на 

місці. Не всі гуртожитки потрібні нам для того, щоб ми забезпечили очне 

навчання. У системі професійної освіти є багато місць у гуртожитках, без яких 

поки ми можемо обійтися. У нас є заклади освіти, які не зможуть розпочати 

очне навчання, тому що вони розташовані в межах 50 кілометрів від кордону 

з Білоруссю. Сьогодні там проживають тимчасово переміщені люди. Ми їх 

не будемо переселяти звідти. Загалом нам потрібно переселити 400-450 

людей», – зазначила вона. 

Додала, що деякі переселенці самостійно не мають змоги підшукати 

житло, адже погано орієнтуються в населених пунктах області. Тому цим 

питанням займаються працівники управління, дирекція закладів освіти 

тощо. 

«Ми пропонуємо все, що можемо запропонувати. Наприклад, показали 

чотири будинки, де раніше розміщувалися ФАПи, які звільнилися після 

облаштування нових амбулаторій. Це не територія Луцької громади. Потрібно 

ще провести невеликі поточні ремонти. Окрім того, маємо гуртожитки в 

державній системі закладів освіти. Наприклад, у Рокинях маємо гуртожиток, 

де проживали студенти центру підвищення кваліфікації кадрів», – сказала 

Людмила Плахотна. 
З її слів, серед людей, які нині проживають у гуртожитках закладів 

освіти на Волині, є такі, хто не зареєструвався як внутрішньо переміщена 

особа. 

«Звичайно, ми не можемо опікуватися такими людьми, тому що вони по 

суті не мають права там проживати. Вони повинні зареєструватися, 

отримувати допомогу, а ми – компенсацію від держави на кожного 

переселенця», – наголосила Людмила Плахотна. 

 

*** 

16.08.2022 

Перша електронна газета» 

https://persha.kr.ua/news/life/217845-kropyvnychany-i-pereselentsi-

vchylysya-dolaty-stres-i-malyuvaty-vlasni-emotsiyi/ 

Кропивничани і переселенці вчилися долати стрес і малювати власні 

емоції 
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Днями у кропивницькому Дендропарку відбувся мобілізаційних захід 

для дітей та дорослих «Війна очима дітей». 

Про це повідомляє Перша електронна газета за інформацією 

організаторів – ГО “Десяте квітня”, ЦНД «Підтримай своїх» (осередок 

херсонців у Кропивницькому) і Свято-Покровської громади ПЦУ Херсона. 

До заходу долучилося близько сотні відвідувачів парку, серед яких було 

чимало переселенців. Для них організували дві тематичних локації – для дітей 

і дорослих. 

Діти разом з вчителем образотворчого мистецтва Анною Невтирою 

та аніматором малювали малюнки на основі своїх переживань, побоювань та 

мрій, які пов’язані з повномасштабним вторгненням рф на територію України. 

А батьки разом з психологом ГО «Десяте квітня» Антоном 

Покалюхіним вчилися практичним навичкам подолання стресу. 

 

*** 

16.08.2022 

ЗMI.ck.ua 

https://zmi.ck.ua/cherkassy/dlya-pereselentsv-u-cherkasah-potrben-

posud.html 

Для переселенців у Черкасах потрібен посуд 

Гуманітарний центр ЧМР у Черкасах продовжує приймати 

переселенців, які були вимушені покинути свою домівку через російську 

агресію.  

Про це повідомляє пресслужба центру на своїй сторінці в соцмережі 

Facebook.  

Наразі тут потрібен посуд… 

Також у центрі потребують книг українською мовою; канцтоварів; 

засобів гігієни. 

 Гуманітарний центр ЧМР: вул. Благовісна, 170.  Прийом допомоги: 

Пн. – Пт.: з 9:00 до 18:00, Сб., Нд. – вихідний. 

 Телефон для довідок (з 9:00 до 18:00):  098 343 16 46. 

Нагадаємо, що до Черкас найбільше приїхало переселенців із 

Донеччини та Харківщини. 

 

*** 

17.08.2022 

 Великий Київ 

https://bigkyiv.com.ua/u-vcentrihub-projde-pershe-kompleksne-

konsultuvannya-vnutrishno-peremishhenyh-osib/ 

У VcentrіHUB Голосієва пройде перше консультування переселенців 

Марія Супрун 
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Із 19 серпня на базі Vcentri HUB Голосіївського району щоп’ятниці 

відбуватиметься безкоштовне комплексне консультування для внутрішньо 

переміщених осіб, які знайшли прихисток у столиці. 

Як повідомляє КМДА, вимушені переселенці зможуть отримати 

відповіді на питання про пільги, виплати, навчання та отримання пенсій, 

юридичні консультації, психологічну допомогу, а також іншу актуальну та 

необхідну інформацію. 

Комплексне консультування триватиме із 10:00 до 14:00. 

Місце проведення: вул. Велика Китаївська, 83, Vcentri HUB 

Голосіївського району… 

 

*** 

17.08.2022 

Київ Media 

https://kyiv.media/news/pereselenczi-u-golosiyivskomu-rajoni-zmozhut-

shhopyatnyczi-otrymaty-bezkoshtovni-konsultacziyi 

ПЕРЕСЕЛЕНЦІ У ГОЛОСІЇВСЬКОМУ РАЙОНІ ЗМОЖУТЬ 

ЩОП’ЯТНИЦІ ОТРИМУВАТИ БЕЗКОШТОВНІ КОНСУЛЬТАЦІЇ 

Вони проходитимуть на базі Vcentri HUB Голосіївського району. 

Про це інформує Департамент суспільних комунікацій КМДА37. 

«У Голосіївському районі зареєстровано понад 15 тисяч вимушених 

переселенців. Щоп’ятниці вони зможуть за принципом «єдиного вікна» у 

Vcentri HUB отримати більше інформації про свої права та пільги, дізнатися 

про можливості працевлаштування та отримати безкоштовну юридичну або 

психологічну допомогу», – зазначають у Департаменті. 

Загалом із початку повномасштабної війни на базі Vcentri HUB 

відбулося понад 470 заходів, чверть з яких – для вимушених переселенців. 

Консультативні центри для внутрішньо переміщених осіб працюють 

за наступними адресами: 

Оболонський район – просп. Оболонський, 22-А, VcentrіHUB, прийом 

щоп’ятниці з 10:00 до 14:00; 

Шевченківський район – вул. Володимирська, 51-Б, VcentrіHUB, прийом 

щоп’ятниці з 10:00 до 16:00; 

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

17:00; 

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

09:00 до 13:00; 

Святошинський район – б-р Ромена Роллана, 13-В, прийом щоп’ятниці з 

10:00 до 15:00; 

                                                           
37 Див.:   
https://kyivcity.gov.ua/news/iz_19_serpnya_na_bazi_Vcentri_HUB_golosivskogo_rayonu_schopyatnitsi_vidbuvati
metsya_bezkoshtovne_kompleksne_konsultuvannya_vimushenikh_pereselentsiv/ 
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Подільський район – Контрактова площа, 12, прийом щовівторка з 10:00 

до 16:00; 

Деснянський район – вул. Бальзака, 2, «БібліоХаб», прийом щочетверга 

з 10:00 до 17:00; 

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

10:00 до 15:00; 

Дарницький район – вул. Ревуцького, 6, прийом щочетверга з 09:00 до 

13:00. 

 

*** 

17.08.2022  

ZMIST.PL.UA 

https://zmist.pl.ua/news/na-harchuvannya-evakujovanyh-ta-pereselencziv-

u-poltavi-vydilyat-majzhe-25-miljoniv-gryven 

На харчування евакуйованих та переселенців у Полтаві виділять 

майже 25 мільйонів гривень 

Анастасія Добряк 

«Добробут Полтавської громади Полтавської міської ради» у межах 

програми «Турбота» отримає кошти на харчування переселенців у закладах 

освіти. 

Про це відомо з проєкту рішення виконавчого комітету Полтавської 

міської ради. Питання розглянуть 18 серпня. 

З бюджету громади планують виділити 24 млн 700 тис. грн. 

Окрім харчування у школах і садочках, міська влада планувала роздати 

продуктові набори. Після роздачі продрезерву міська влада закупить нові 

продукти. Нині триває попередній запис ВПО для отримання продуктових 

Переселенці можуть заповнити форму за посиланням38 або повідомити про 

потребу у продуктовому наборі за телефоном 0800331787 

Усього на Полтавщину прибули понад 200 тисяч зареєстрованих 

переселенців з інших областей, які залишили свої домівки через активні бойові 

дії. Вони мешкають у школах, дитсадках та гуртожитках, орендують житло 

або знайшли прихисток у родичів чи знайомих… 

 

*** 

17.08.2022 

Leopolis.news 

https://leopolis.news/post/69746/dlya-pidtrymky-pidlitkiv-pereselenciv-

zapuskayut-onlayn-kluby 

Для підтримки підлітків-переселенців запускають онлайн-клуби 

                                                           
38 Див.:   https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScF-Ro7IKMgv_dVEcBvkztZc-
owdxP9p47nQJyUvqCG4LolTA/viewform 
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Громадська організація STEM is FEM за підтримки програми 

«Єднання заради дії» запускає онлайн-зустрічі у рамках проєкту «Наука 

єднання» для підтримки підлітків зі всієї України, зокрема вимушених 

переселенців. 

Двічі на місяць учасники віком від 14 до 18 років будуть спілкуватися з 

цікавими спікерами: науковцями, культурними діячами, підприємцями, – а 

також матимуть змогу завести нові знайомства з однолітками. Окрім того, діти 

зможуть поспілкуватися з психологом. Реєстрація відкрита за посиланням39. 

Про це повідомила комунікаційна агенція TRUMAN. 

Перша онлайн-зустріч відбудеться 19 серпня о 17:00. Ярослава Балюк, 

редакторка найбільшого культурного ресурсу Gogol media проведе лекцію 

на тему «Сучасна українська література: як утворилася і що почитати?». 

Друга зустріч клубу розпочнеться 26 серпня о 17:00. Вона буде 

присвячена темі “Сон та ЗОЖ під час війни”. Лекцію проводитиме Ольга 

Маслова, кандидатка біологічних наук, ведуча подкасту «Наука як по 

маслу» на Громадському радіо, членкиня експертної ради проєкту STEM is 

FEM та авторка наукових книг. 

А після лекції та спілкування зі спікерами, учасники зможуть 

проконсультуватися з психологинею Юлією Букіною та отримати корисні 

поради з адаптації до нових умов.  

Першу частину зустрічі – лекційну – організатори транслюватимуть на 

своїх офіційних сторінках у соцмережах (Facebook40 та Instagram41). Друга 

частина – зустріч з психологом – буде доступна лише для зареєстрованих 

учасників. 

Ініціатор STEM is FEM, український ІТ-підприємець та засновник 

технологічної компанії Roosh Сергій Токарєв вважає, що створення таких 

клубів надасть можливість підліткам соціалізуватися та отримати 

психологічну підтримку в умовах невизначеності війни.  

«Ми вирішили організувати ще й онлайн-зустрічі на додачу до 

офлайнових у шістьох містах, адже хочемо допомогти якомога більшій 

кількості підлітків. Віримо, що так набагато більше українських дітей зможе 

дізнатись цікаву інформацію та завести нові знайомства у різних куточках 

нашої країни», – розповідає операційна директорка освітнього проєкту 

STEM is FEM Дар’я Бичкова. 

Офлайн-зустрічі у рамках проєкту “Наука єднання” проводять раз на 

два тижні у шістьох містах України: у Львові, Чернівцях, Рівному, Полтаві, 

Хмельницькому та Вінниці. За анонсами проєкту можна слідкувати на 

сторінках STEM is FEM у соцмережах: Facebook та Instagram. 

 

*** 

                                                           
39 Див.:   
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe2Cw1GefnE2E6INLqh0UAJKFlzxRnmo_v0hNntkIivBl7Qpg/viewform 
40 Див.:   https://www.facebook.com/STEMisFEM 
41 Див.:   https://www.instagram.com/stem_is_fem/ 
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18.08.2022 

Трибун 

https://tribun.com.ua/94556-u-lova-gotovi-zaluchiti-inozemnix-partneriv-

do-program-zabezpechennja-zhitlom-pereselentsiv-gajdaj 

У ЛОВА готові залучити іноземних партнерів до програм 

забезпечення житлом переселенців, - Гайдай 

Луганська обласна військова адміністрація вже готова працювати у 

напрямку побудови житла для внутрішньо переміщених осіб і має намір 

залучити іноземних партнерів до реалізації програми забезпечення житлом 

переселенців. 
Про це на брифінгу заявив начальник Луганської обласної військової 

адміністрації Сергій Гайдай, передає "Укрінформ". 

"Ми не чекаємо створення державних програм побудови житла для 

переселенців. ...Є бюджет обласний; залишились гроші у місцевих громад. Я 

вже провів переговори з керівниками декількох областей, підписали навіть 

меморандуми", - сказав Гайдай. 

За його словами, робота здійснюватиметься у кількох напрямках 

одночасно. 

"Зараз ми працюємо в напрямку будівництва і модульних містечок, і 

котеджних містечок, і будівництва капітального, і ремонту тих приміщень, які 

зараз не використовуються і громади не планують їх використовувати. 

Напевно, шлях по ремонтах буде найефективнішим і найшвидшим, тому що 

будівля вже стоїть, лишається провести всередині деякі роботи – і житло вже 

буде готове", - зазначив очільник ОВА. 

Щодо міжнародних партнерів, то, за його словами, з усіма постійно 

проводяться переговори. 

"Уже є певні напрацювання, і ми готові до співпраці з ними на різних 

умовах: або вони самі побудують житло, або готові до співпраці з нами 50 на 

50 відсотків, або в іншій пропорції... Головне – більше залучити грошей 

міжнародних партнерів і побудувати більше житла", - сказав Гайдай. 

Відповідаючи на запитання про принципи розподілення квартир, він 

послався на норми Житлового кодексу. За його словами, йдеться про 

створення спеціальних комісій і функціонування бальної системи, коли житло 

отримує той, хто його найбільше потребує. 

"У нас є унікальна ситуація, коли люди після 2014 року отримали 

статус ВПО, а зараз вони знову переміщені особи і знову поїхали зі своїх 

будинків. Я вважаю, що такі двічі переміщені особи, які двічі втратили все, 

мають у першу чергу отримувати квартири", - сказав Гайдай. 

 

*** 

18.08.2022 

ЗаЗбручем 
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https://zz.te.ua/students-ki-hurtozhytky-na-ternopil-shchyni-hotuiut-dlia-

pereselentsiv/ 

Студентські гуртожитки на Тернопільщині готують для 

переселенців 

Софія Романська 

Більшість іноземних студентів не приїде цьогоріч на навчання до 

тернопільських вишів. Відтак деякі студентські гуртожитки облаштують 

для тимчасового перебування переселенців. 

Внутрішньо переміщені особи проживатимуть у гуртожитках 

Західноукраїнського і медичного університетів. Про це повідомив 

начальник обласної військової адміністрації Володимир Труш. Частина 

студентів цих вишів — іноземці, більшість з них не приїде цьогоріч на 

навчання до тернопільських вишів. 

“На раді оборони ми також погоджували проживання внутрішньо 

переміщених осіб, які будуть проживати у гуртожитках Західноукраїнського 

університету і медичного університету. Більшість іноземних студентів зараз 

не мають можливості перебувати тут на навчанні, кімнати звільнилися. Там 

будуть жити наші внутрішньо переміщені особи”, – зазначив Володимир 

Труш. 

Додамо, наразі на Тернопільщині проживає 83 тис. переселенців. 

Область очікує внутрішньо переміщених осіб з Донеччини. 

 

*** 

18.08.2022 

Трибун 

https://tribun.com.ua/94549-pereselentsiv-z-luganschini-bezkoshtovno-

konsultuvatimut-v-klinitsi-v-ivano-frankivsku 

Переселенців з Луганщини безкоштовно консультуватимуть в 

клініці в Івано-Франківську 

Переселенців з Луганщини безкоштовно консультуватимуть в клініці із 

Сєвєродонецька, яка відновила прийом в Івано-Франківську. Про це 

повідомляє прес-служба ЛОВА. 

Медичний центр "Гіппократ", який вже розпочав прийом пацієнтів, 

допоможе ВПО з Луганщини. 

У цьому медичному закладі вам безкоштовно нададуть консультації 

кваліфікованих лікарів офтальмологів та дерматологів із застосуванням 

сучасного медичного обладнання. 

Запис за телефонами: 

097-672-51-43 

066-493-65-13 

Для безкоштовної консультації жителям Луганської області потрібно 

буде показати довідку ВПО. 
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Адреса: м. Івано-Франківськ, вул. Галицька, 139,а. ТЦ "River Park". (вхід 

зі сторони АТБ, другий поверх). 

 

*** 

18.08.2022 

Телеканал ВІТА 

https://vitatv.com.ua/oblast/yak-zhyve-yampilska-hromada-pid-chas-viyny 

Як живе Ямпільська громада під час війни: волонтерство, 

переселенці, гум штаб 

18 серпня голова обласної Ради Вячеслав Соколовий та його перший 

заступник Володимир Кістіон побували у Ямпільській міській 

територіальній громаді. Міський голова Сергій Гаджук ознайомив їх з 

діяльністю гуманітарного центру. 

Заступниця міського голови – відповідальна за діяльність 

гуманітарного центру Людмила Майорова розповіла, що в громаді 

зареєстровано близько п'яти тисяч внутрішньо переміщених осіб, з них    1,7 

тис. дітей. 

-Ямпільська громада спільно з місцевими підприємцями з перших днів 

займалася гуманітарною допомогою, – розповіла Людмила Майорова. – Від 

Міжрегіонального координаційного гуманітарного штабу, координатором 

якого у Ямполі є Володимир Кістіон, для потреб переселенців ми отримали 

матраци, подушки, ковдри, продуктові набори, засоби особистої гігієни тощо. 

Крім того, жителі громади самі заготовляли тушонки, каші, консервацію, 

пекли пиріжки, хліб. Це все приносили у наш гуманітарний центр для потреб 

переселенців. Ми працювали 24/7, тож центр був відкритий цілодобово. Нині 

вже працюємо з десятьма міжнародними фондами, які надають продуктову 

допомогу громаді. 

Голова обласної Ради Вячеслав Соколовий зазначив, що з перших днів 

війни та допомога, яку організувала Ямпільська громада, була вкрай потрібна 

людям. 

-Ямпільська громада взяла на себе відповідальність за допомогу 

внутрішньо переміщеним особам. Адже найбільше переселенців приїхали 

саме сюди. Це щохвилинна праця всієї громади. Тут багато допомагають 

Збройним Силам – тим, хто охороняє державний кордон, і тим, хто воює на 

передовій, – каже Вячеслав Соколовий. 

Голова обласної Ради зазначив, що Міжрегіональний координаційний 

гуманітарний штаб було створено рішенням обласної та Вінницької міської 

рад. Це дало можливість допомагати громадам забезпечувати потреби не лише 

переселенців. 
-Міжнародні допомоги, які отримує Міжрегіональний штаб, 

розподіляються за необхідністю і для допомоги місцевому населенню. Це 

тисячі тонн отриманих продуктів харчування, засобів гігієни, теплих речей 

тощо. Співпраця Міжрегіонального гуманітарного штабу з Ямпільською 
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міською радою та утвореним гуманітарним центром у місті дозволила 

забезпечити необхідні потреби, – каже Вячеслав Соколовий. – Дякую всім 

жителям громади за небайдужість та допомогу, тільки разом ми можемо бути 

сильні. Ця згуртованість дозволила нашій країні, нашим бійцям відкинути 

ворога, відсунути фронт та боронити нашу землю. Завдяки спільній роботі 

Україна обов’язково переможе та буде успішно розвиватися. 

Нині переселенці, які перебувають в громаді, проживають у приватному 

секторі, дехто з них уже придбали собі житло. Загалом             10% переселенців 

визначилися, що залишаться жити на Ямпільщині. 

Ямпільський міський голова Сергій Гаджук зазначив, що всі служби в 

громаді працюють. Він подякував усім місцевим жителям за небайдужість і 

постійну підтримку переселенців та бійців на передовій. 

Перший заступник голови обласної Ради Володимир Кістіон 
підкреслив, що згуртованість українців допомагає досягти успіху у всьому. 

-Гуманітарний штаб в Ямпільській громаді діє з перших днів 

повномасштабного воєнного вторгнення, – додав Володимир Кістіон. – 

Спочатку робота була сконцентрована для допомоги внутрішньо 

переміщеним особам, але з часом, працюючи з міжнародними донорами, 

почали допомагати військовим і їхнім сім’ям, а також жителям, які 

потребують соціальної підтримки. 

Голова обласної Ради Вячеслав Соколовий та його перший заступник 

Володимир Кістіон відзначили волонтерів Ямпільської громади нагородами. 

Нагадаємо, Вінниця з початку війни налагодила роботу гуманітарного 

хабу, який вже надав близько 1000 тонн допомоги для потреб військових, 

громад, які перебувають під обстрілами, та внутрішніх переселенців. Проте 

потреби зростають з кожним днем, тому необхідно об’єднувати зусилля для 

допомоги людям. 

 

*** 

18.08.2022 

Телеканал ВІТА 

https://vitatv.com.ua/misto/u-vinnytsi-hotuyut-do-shkoly-maybutnikh 

У Вінниці готують до школи майбутніх першокласників з родин 

переселенців 

У Вінниці з 1 серпня розпочали роботу заняття підтримки для учнів 1-4 

класів та дітей, які готуються піти до школи переселенців з Маріуполя, що 

тимчасово проживають у нашому місті та не мали змогу навчатись після 24 

лютого. 

Понад 60 дітей відвідують ці заняття. Для малечі розробили 

оптимальний розклад і, перелік основних тем для повторення. 

-Малеча швидко включилась в роботу і знайшла спільну мову з 

викладачами. Нині діти вже повторили частини мови та табличку множення. 

Наразі займаємось розв’язуванням задач та обчисленням математичних 
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виразів. Ми повторюємо те, що діти знали, та вивчаємо той матеріал, який 

вони пропустили, - розповідає вчитель початкових класів Оксана Сембрат. 

Восьмирічна Настя каже, що на заняттях їй подобається.  

-Вчителі зрозуміло пояснюють матеріал та добре ставляться до нас. Мені 

подобається у Вінниці і я дякую за гарне відношення, - додає вона. 

Безпека понад усе 

Заняття для дітей-переселенців функціонують із дотриманням правил 

безпеки в умовах воєнного стану. На базі закладу, де відбуваються заняття, 

облаштоване укриття для відповідної кількості дітей у випадку повітряної 

тривоги… 

 

Міжнародні та вітчизняні державні чи недержавні 

организації 
 

11.08.2022   

UNICEF  

Україна 

https://www.unicef.org/ukraine/stories/fighting-for-healthy-future-for-

ukraines-children 

Ще один проєкт – ще одна добра справа! 

Програма UPSHIFT допомогла групі лікарів роздати набори здорової 

їжі серед внутрішньо переміщених дітей в Україні. 

Мене звати Іван Панаско, я - організатор проєкту «Health-BOX». Моя 

команда - Владислав Токарєв та Катрін Пенья. Усі ми лікарі-інтерни в 

Харкові (невролог, травматолог і хірург відповідно). Я брав участь ще в 

першому наборі на UPSHIFT. Моя тодішня команда «МедикаМенти» 

реалізувала проєкт «Step UP - школа для активних підлітків». Та вже у 

цьому відборі маю нову ідею і команду, яка “у темі” здоров‘я. 

На мою думку, вислів «Здоров'я дітей - здоров'я нації» - це не просто 

слова. Адже здоров’я наших маленьких земляків - це добробут всієї України, 

її майбутнє. 

“Важкі часи породжують сильних особистостей” - наразі ми саме на 

такому етапі історії. Тож вірю, що серед тих дітей, чиї очі я запам’ятаю на все 

життя, були і ті, хто стануть великими людьми та змінять нашу країну, а 

можливо, і світ назавжди. 

Під час війни обов’язком кожного з нас є допомогти тим, хто потребує 

цього. Ми вирішили зробити це за допомогою проєкту «Health-BOX».  Ідея 

полягає у забезпеченні харчуванням наповненим вітамінами, мінералами та 

мікроелементами дітей, що покинули свої рідні домівки через війну в нашій 

країні. 

Я сам деякий час був внутрішньо переміщеною особою, тому знаю, що 

входить в гуманітарні набори, зокрема для дітей та підлітків. Там немає майже 
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нічого, що містило б вітаміни та мінерали. Тож, коли побачив, що темою цієї 

хвилі може бути гуманітарна допомога, не вагаючись одразу знав, чим моя 

команда буде займатися. Ми розуміємо, у яке скрутне становище наразі 

потрапили наші маленькі співвітчизники та хочемо допомогти їм вирости 

здоровими та сильними, попри все. 

Найскладніше під час проєкту було знайти постачальників, бо безліч 

компаній наразі не працюють. Тож багато продуктів, які ми хотіли б додати до 

боксів, немає в наявності через зупинку або руйнацію виробництв. Однак, ми 

долаємо труднощі завдяки нашій  завзятості та наполегливості.  

Наразі ми отримали всі складові, зібрали наші Health-BOXes та 

займаємося їх видачею.  Три сотні дітей уже отримали від нас корисні 

смаколики. На мою думку, останній етап є найприємнішим, адже ти бачиш очі 

та очікування тих, заради кого все це робив.  

Наш проєкт функціонує у Харківській області, це (майже) прифронтовий 

регіон України. Згодом, ми плануємо розширитись. Оскільки, багато дітей з 

початком війни переїхали у західні області нашої країни. 

Я вдячний UP SHIFT за той досвід, що отримав на проєктах, зокрема  

навчився основ проджект-менеджменту. А головне - отримав віру у свою 

справу. Тепер переконаний, якщо ти дієш з благими намірами та продумуєш 

кожен свій крок заздалегідь, то в тебе все обов‘язково вийде!  

Вірю, що лише об' єднавшись та доклавши максимум зусиль, ми 

зможемо здійснити внесок у наше щасливе майбутнє, адже здорові діти - це 

здоров'я нації! 

 

*** 

11.08.2022   

Портал “Громадський Простір” 

https://www.prostir.ua/?news=stijkistdlyahromad-ta-nenasylnytskyjopir-

napadnyku-cherez-koordynatsiyu-hromadskyh-spilnot-ta-initsiatyv 

#СтійкістьДляГромад та #НенасильницькийОпір через координацію 

громадських спільнот та ініціатив 

Гуртом легше… і спротив агресору робити! Стійкість та опір нападнику 

це не тільки гуманітарна підтримка, але й волонтерство у плануванні та 

координації громадських спільнот та ініціатив. 

Як підсумок попередньої співпраці відбувся збір зацікавлених у 

#СпільноМислі. На заході, в приміщенні засідань Тернопільський 

національний педагогічний університет ім.Володимира Гнатюка та з 

використанням відео трансляції, в режимі діалогів, відбулось обговорення 

натхненних історій та ініціатив його учасників – для узгодження досвіду 

волонтерських напрацювань та координації ідей і цінностей проекту 

#СтійкістьДляГромад. 

Було напрацьовані напрямки та шляхи розвитку партнерства, здобуття 

ресурсної підтримки скоординованих ідей та проєктів в рамках реалізації 
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«Меморандум про заснування партнерства і співпраці у сфері підтримки 

вразливих спільнот» (липень 2022 р.). 

Ідеї та справи спільноти #СтійкістьДляГромад. 

Про особливості згуртування та власний досвід організації спротиву 

поділився координатор ГО « Фонд громад “ЗНАННЯ І 

СПРАВЕДЛИВІСТЬ” – CFK&J» PhD Pavlo Fedyk: після віроломного 

воєнного нападу Кремля розпочався волонтерський проєкт 

#УкраїнаДопомогаДітямДонбасу (#UkraineDDD) (#ДДД – для допомоги 

дітям та жінкам у фронтовому Лисичанську та для підтримки наших активістів 

руху #НенасильницькийСпротив. Зростаюча жорстокість агресії окупантів 

призупинила проєкт #DDD. 

Це спонукало зосередитись на розвитку партнерства переселенців, їх 

підтримці в місцевих громадах, зокрема – тернопільській. Переміщення 

партнерських НДО по Україні, відновлення досліджень потреб та 

комунікацій з ними, в т.ч. – на Тернопіллі, по новому задіяло розвиток 

організаційних спроможностей наших спільнот – як коаліційного партнерства, 

з відновленими, в нових умовах, механізмами координації та синхронізації 

заходів, «запустити» узгодження грантових проєктів та спільну 

ресурсодобуваючу діяльність. 

Сьогодні ми стверджуємо про перші успішні ініціативи спільноти 

«Стійкість для громади», до якої долучилась присутні на зібранні партнери. 

Ключовою тезою від Іван Каплун став висновок про те, що все чого 

вдалось досягти – завдяки партнерству та ефективній команді ректора, 

адміністрації, профспілкових організацій Тернопільський Національний 

Педагогічний Університет ім. В. Гнатюка. Діяльність та вражаючі 

результати Волонтерський центр ТНПУ (педуніверситету) відображено у 

чисельних публікаціях та оприлюднено на майданчику спільноти. 

Серед останніх здобутків Центру – організація харчування ВПО, які 

найшли прихисток у гуртожитках університету. Така можливість з’явилась 

завдяки довірі і результатам попередньої праці команди ВЦ за фінансової 

підтримки та надання обладнання від фонду CORE (співзасновником якого є 

голлівудський актор і режисер Шон Пенн). 

Висловлюючи вдячність команді та партнерам вільних внесків, його 

керівник зазначив, що «Організаційний розвиток Волонтерського центру 

пов’язаний із розвитком досліджень запитів наших вразливих потреб та 

вдосконалення публічної звітності доброчинної діяльності, що може бути 

важливим і перспективним напрямом співпраці і для інших 15, визнаних 

місцевою владою, тернопільських волонтерських штабів надання гуманітарної 

допомоги. Співпраця із кафедрами та студентами у цих напрямних можуть 

стати прикладними завданнями освітньої діяльності». 

Керівник ЛОГО Бізнес-клуб «Європейський вибір» та ПП «Система» 

із Сєверодонецька Юрий Ященко поділився власним баченням можливостей 

внеску ВПО в економічну реанімацію громад, як ефективної відповіді на 

виклики війни. 



123 
 

Юрій Ященко: «Через окупацію рашистами Луганщини евакуювався із 

сім’єю до партнерів. Не тільки наша ГО, але й більшість громадських 

організацій Луганщини, залишали свої офіси і помешкання без офісного 

обладнання, в першу чергу – оргтехніки для копіювання та друкування. 

Членство ГО та партнерів перебуває в різних регіонах країни і закордону. 

Проте нам вдалось сформувати тернопільський осередок партнерства, 

який, завдяки мережі майданчиків спільнот, відновлює комунікації між ВПО, 

захисниками України та мешканцями окупованих громад («наших») й 

розвиває співпрацю із місцевими громадами в Україні». 

Сфера зацікавлень п. Юрія – енергозбереження в громадах та 

екологічний бізнес, в т.ч. – через розвиток соціального підприємництва. 

Інші представниці вразливих спільнот – Любовь Стрельцова та 

Марина Мирошниченко розповіли про підтримку громад переселенців у      м. 

Тернополі та громаді Нараєва, окреслили результати досліджень щодо потреб 

вразливих спільнот – захисниць/захисників, ВПО, молоді, жінок, родин дітей-

сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб похилого віку, осіб 

з інвалідністю, осіб, які потребують адаптації, інтеграції (реінтеграції), осіб, 

які потребують екстреного та кризового втручання тощо. 

Особливу увагу заслуговує ініціатива Тернопільський академічний 

український драматичний театр ім Т. Г.Шевченка із створення 

культурного майданчика адаптації ВПО. 

Учасники зібрання обговорювали можливості підтримки проєкту 

#МистецькаСвітлицяВПО як мистецького майданчику інтеркультурального 

діалогу ВПО Тернопільщини кафедрою театрального мистецтва 

Педуніверситету. Важливо, що колектив драмтеатру вже розпочав ремонт 

майбутньої #МистецькаСвітлицяВПО – вкладено понад 40 тисяч грн. Тепер 

відкриття розвиток культурального проєкту як просвітницько-адвокаційного, 

із залученням місцевих влад та громад міста до культурних подій ВПО 

потребує додаткових ресурсів для придбання декоративних будматеріалів, 

обладнання для проведення заходів та меблів вітальні. 

Одним із найважливіших напрямних співпраці спільнот є провадження 

інформаційної та комунікаційної політик, забезпечення медіа підтримки 

заходів. Тут можна долучитись як кафедрі журналістики педуніверситету, 

так і спільноті тернопільських медіа та соціальних майданчиків 

комунікацій. 

Про важливість медійної підтримки переселенців в Польщі щодо 

готовності приймаючих громад розповів відомий тернопільський 

журналіст, видавець і телережисер Володимир Андріїшин. 
Родзинкою зустрічі став виступ завідувачки кафедрою психології 

розвитку та консультування факультету педагогіки і психології ТНПУ ім. 

В.Гнатюка д.п.н., професорки Радчук Галина, яка поділилась проведенням, 

з початку воєнного нападу Російської Федерації, психоедукаційних заходів, 

псиконсультаційної підтримки та допомоги усім верствам громад міста та 

регіонів України, у тому числі людям із зони бойових дій. Колектив 
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очолюваних нею педагогів, на волонтерських засадах, реалізував проєкт 

впровадження резильєнтності заради збереження психічного здоров’я людей в 

умовах впливу надскладних стресогенних чинників під час війни. 

Вочевидь, що досвід і методичні напрацювання онлайн-тренінгів 

психосоціальної та емоційної підтримки вчителів закладів загальної 

середньої освіти, які працюють з учнями – внутрішньо-переміщеними 

особами, будуть адаптовані в наступних проектах, в т.ч. – і для просвіти 

активістів вразливих спільнот, як пара-психологів у своїх громадах. 

Про пропозиції подальшої співпраці та покращення культури 

організаційного розвитку наших ініціатив та спільноти – у наступній 

публікації. 

Зголошуйтесь, якщо зацікавлені. 

Будемо вдячні за ваші реакції: вподобайки, поширення та коментарі, на 

які обов’язково здійснимо зворотний зв’язок. 

Ваша #СтійкістьДляГромад 

 

 

15.08.2022  

Портал “Громадський Простір” 

https://www.prostir.ua/?news=prykladni-napryamni-partnerstva-

stijkistdlyahromad 

Прикладні напрямні партнерства #СтійкістьДляГромад 

Як підсумок результатів попередньої співпраці відбувся збір 

зацікавлених у #СпільноМислі. На заході, із використанням відео трансляції, 

в режимі діалогів, відбулось узгодження досвіду волонтерських напрацювань 

та координації ідей і цінностей проекту #СтійкістьДляГромад. Було 

напрацьовані напрямки та шляхи розвитку партнерства, здобуття ресурсної 

підтримки скоординованих ідей та проєктів в рамках реалізації «Меморандум 

про заснування партнерства і співпраці у сфері підтримки вразливих 

спільнот» (липень 2022 р.). Вашій увазі пропонується: 

Частина ІІ. Прикладні напрямні партнерства 

#СтійкістьДляГромад. 

Стійкість та опір нападнику це не тільки гуманітарна підтримка,  

але й волонтерство планування та координації громадських спільнот 

та ініціатив. 

 

Із частиною І. Ідеї та справи спільноти #СтійкістьДляГромад можна 

ознайомитись тут42 чи тут43. 

Прикладні напрямні співпраці (надалі – Напрямні) окреслені із 

врахуванням існуючої динаміки подій на фронті, реалізації «воєнного стану» 

в Україні та інтенсивності агресії «спєціальной воєнной операції» ядерного 

Кремля. Варто врахувати, що це не сценарії дій спільноти, розробка та 

                                                           
42 Див. матеріал вище 
43 Див.:   https://www.facebook.com/groups/svoiteren/permalink/1109521056663120 
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впровадження яких вимагає додаткових ресурсів та партнерських узгоджень. 

Методичною основою Напрямних є міжнародні та національні програмові 

документи (Національний план дій України щодо імплементації Резолюції 

Ради Безпеки ООН 1325 “Жінки, мир, безпека”, Глобальна стратегія 

зовнішньої політики ЄС щодо зміцнення стабільності та безпеки України, 

Резолюції 2250 (2015) Ради Безпеки ООН “Молодь, Мир і Безпека”, яка 

визначає п’ять ключових стовпів для дії: участь, захист, попередження, 

партнерство та інтеграція та «Ключові проблемні питання у сфері захисту прав 

постраждалого населення в умовах повномасштабної збройної агресії проти 

України», встановлені Коаліцією громадських організацій, які опікуються 

захистом прав постраждалих від збройної агресії Росії проти України. 
Крім спостережень та спонтанних інтерв`ю цільових аудиторій, їх реакцій та 

повідомлень в соціальних мережах, використовувалось «Дослідження потреб 

та запитів громад, пов’язаних з викликами, які з’явилися внаслідок 

повномасштабного вторгнення РФ», що провів Український кризовий медіа-

центр за підтримки Програми USAID DOBRE (Див. звіт44), інших 

міжнародних та національних інституцій, аналітично-прикладних 

конференцій та зустрічей в контексті обміну досвідом та напрацювання 

шляхів економічного та соціального відновлення громад України як 

ефективних реакцій на кремлівську воєнну агресію та поневолення. Було 

враховано і результати власних досліджень: он-лайн опитування45 активістів 

вразливих спільнот, яке підтвердило робочу гіпотезу про важливість, 

своєчасність і необхідність створення реальних і віртуальних майданчиків 

співпраці. «КОВОРКІНГ потребуючих». Реакції респондентів нас втішили – 

крім житла, працевлаштування і пошуку гуманітарної підтримки, нашу 

спільноту цікавить і можливість творити і діяти спільно з приймаючими 

громадами. Зрештою, погляньте самі тут46. 

Проєктна ідея спільноти #СтійкістьДляГромади оформлена в 

напрямних реалізації «Меморандум про заснування партнерства і 

співпраці у сфері підтримки вразливих спільнот» (липень 2022 р.). Всі наші 

партнери заохочуються до застосування і прийняття стандартів в наданні, 

обліку та контролю власної діяльності. Ми вже заявляємо: “Ми працюємо над 

застосуванням Стандарту якості надання гуманітарної допомоги «The Core 

Humanitarian Standard on Quality and Accountability (CHS)” 

https://corehumanitarianstandard.org/, розпочавши із обговорення та спільного 

дотримання Положення про звітність, впровадженого в діяльність ГО «Фонд 

громад «Знання і справедливість». 

Метою є координаційна підготовка модульних лідерів вразливих 

спільнот приймаючих громад Тернопільщини і партнерських регіонів, стійких 

у здатності до громадського опору та сталих у прагненнях брати участь у 

                                                           
44 Див.:   https://drive.google.com/file/d/1RcBEIAT0-TJQv-AJtwDHmPpBMVQEJll8/view 
45 Див.:   https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScQrvJXeuWqiuzQXY0_6A4yE488LzKgh9dka7TFjia-
RziUFg/viewform 
46 Див.:   https://www.facebook.com/groups/svoiteren/posts/1108937166721509/ 
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суспільному житті, адвокації громадських потреб та ініціатив для прийняття 

рішень згідно засад доброго врядування. 

Для того, щоб здійснювати ще більш гідний опір агресору та почати 

впроваджувати проєкти відбудови країни та підвищення економічного та 

інтелектуального потенціалу наших громад, варто спочатку забезпечити 

розвиток нашого, поки що локального, громадсько-волонтерського 

партнерства #СтійкістьДляГромад та підтримку ініціатив місцевих 

спільнот. 

Крім напрацювання координаційних інструментів та розвитку 

організаційних спроможностей коаліції та окремих її інститутів, слід задіяти 

проєкти, спрямовані на відновлення психічної стійкості та соціальної 

активності найбільш небайдужих громадян, в тому числі – з ВПО. 

Наступним і паралельним стане інформаційна діяльність та 

впровадження кластера освітніх проєктів для наших громад. 

Боротьба з дезінформацією, як і документування кримінальних та 

воєнних злочинів окупантів – після навчання безпеці, медійній грамотності та 

інструментарію ненасильницького спротиву для координаторів осередків НС. 

Наш підхід базується на: 

розвитку партнерства ВПО і місцевих мешканців як учасників 

освітнього кластеру самоорганізації громад та опанування інструментарієм 

#НенасильницькийСпротивNonviolentResistance, нового формату організації 

гуманітарної допомоги, евакуації ВПО, надання їм притулків; 

допомозі не “споживачам”, а людям із ВПО, які активно сприяють 

адвокації громадських ініціатив та приймають участь в заходах наших 

проєктів, сприяють ідентифікації зрадників та «ждунів», засуджують і 

протидіють окупації; 

вдосконаленні стійкості та організаційних спроможностей нашого 

партнерства, включеності вразливих спільнот в життя місцевих, в т.ч. – 

приймаючих, громад. 

Можемо окреслити основні завдання комплексного проєкту: 

Завдяки системному аналізу виявляти перешкоди і бар’єри на шляху 

порозуміння та співпраці ВПО та інших груп вразливих спільнот із місцевими 

громадами. 

Надати підтримку та комунікаційно-інформаційний сервіс про 

можливості розвитку громад, здобутків, форм та інструментарію співпраці їх 

спільнот. 

Ідентифікувати активістів, організації, громадські ініціативи, групи 

вразливих спільнот та допомогти їм в самореалізації, розвитку компетенцій 

стійкості – задля активізації доручення до життя місцевих громад, адвокації 

потреб та інтересів в рішеннях і політиках місцевих та регіональних влад. 

Крім розвитку спільноти активістів та їх інституцій, первинним 

результатом нашої діяльності має стати реальна соціальна інтеграції родин 

ВПО (особливо – дітей і підлітків) у нових громадах, подолання бар’єрів і 

налагодження системних соціальних комунікацій між корінною громадою та 
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ВПО у Тернополі та регіоні, загальне оздоровленню взаємовідносин у наших 

громадах, адвокація, впровадження та контроль міського Плану (Програми) 

заходів установ, організацій та структурних підрозділів Тернопільської 

міської ради щодо залучення ВПО (родин, дітей, підлітків) до соціально-

значущої активності. 

Алгоритм наших дій передбачає зміну продукту, обізнаності та 

поведінки людей: 

1.Дослідження і зміцнення організаційних спроможностей спільнот. 

Продовжувати вивчати запити громад і постійно відслідковувати ефективність 

впливу на прийняття рішень. 

2.Співпраця в отриманні різних видів та форм допомоги для вразливих 

спільнот, що дозволить зосередитись на стратегічній діяльності, яка охоплює 

підготовку і впровадження освітнього кластеру. 

3.Спілкування задля згуртування зацікавлених і партнерів, груп 

підтримки у місцевих громадах. Формування позитивного сприйняття ВПО як 

умови та ресурсу розвитку місцевих громад, посилення атмосфери теплоти і 

дружби, доброзичливого ставлення між ВПО і приймаючими спільнотами. 

4.Освітній кластер розпочинається із заходів програми «Модульне 

лідерство розвитку самоорганізації, стійкості, та ненасильницького спротиву». 

Участь у ній приймуть активні люди із спільнот молоді, молодіжних 

працівників, громадських діячів та волонтерів із вразливих спільнот, 

соціальних працівників, бібліотекарів та освітян з-поміж внутрішньо 

переміщених осіб та приймаючих громад у Тернопільській та партнерській 

областях. 

5.Адвокація і вплив на прийняття рішень, впровадження 

антикорупційних інструментів у використанні “бюджетів” переселенців та 

місцевих, національних та міжнародних фінансів. 

6.Розвиток мережі @НенасильницькийСпротив. 

7.Вирішення життєвих проблем ВПО як мешканців приймаючої 

громади. 

В свою чергу це спонукає: 

1.Створити постійно діюче он-лайн опитування вразливих спільнот 

щодо їх потреб та проблем, залучення респондентів, періодичний аналіз та 

оприлюднення результатів дослідження для врахування в поточній та 

майбутній діяльності. Загальновідомо, що родини внутрішньо переміщених 

осіб, змінюючи місце проживання, попадають в інші умови життя, змінюється 

їх соціальний статус і становище у суспільстві, здебільшого різко знижується 

рівень життя, у зв’язку із активними військовими діями часто втрачаються 

зв’язки з рідними та близькими. 

2.Провести засідання фокус-груп (оф- та он-лайн) задля пошуку шляхів 

та форм взаєморозуміння та співпраці між різними соціальними групами, 

вживання внутрішньо переміщених осіб в місцеві громади. 

3.Системне навчання активістів гнучкому стратегічному та 

операційному плануванню в умовах невизначеності та широкому діапазоні 
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трендів змін, засадам комунікаційної поведінки в соціальних мережах, 

розробці і впровадженню планів інформаційно-комунікаційної та 

фандрейзингової політик спільноти та її партнерів. 

4.Терміново слід допомогти родинам із дітьми-школярами з придбанням 

шкільних канцелярських товарів і аксесуарів – від наплічників-портфелів до 

письмового приладдя. Вдячність координатору групи підтримки 

переселенців @Любов Стрєльцова, яка у своєму пості-зверненні ще й виявила 

потребу у виділенні додаткових приміщень в гуртожитках чи найближчих 

школах – для можливостей навчання дітей переселенців. Було б добре, якби 

такі приміщення забезпечувались обладнанням, ефективного для віртуального 

навчання. 

5.Забезпечити акумуляцію в осередках допомоги продовольчих наборів 

довготривалого використання. Крім того нам варто організувати системну і 

персональну допомогу вразливими спільнотами медикаментозними та 

побутово-хімічними наборами, різними розмірами підгузків та дитячого 

харчування, наліжниками-ковдрами, ліхтариками й кемпінговими ліхтаря на 

сонячній батареї. Пост і коментарі до нього про можливості отримати 

допомогу для вразливих спільнот: 

https://www.facebook.com/groups/svoiteren/posts/1101255424156350/. 
6.Провести воркшопи для активістів спільноти: “Протидія 

професійному емоційному вигоранню команд та лідерів”, «Розвиток 

модульного лідерства громадських коаліцій та громад», «Ефективне 

використання соціальної мережі Facebook (Meta) у налагодженні комунікацій 

між активістами та спільнотами». 

7.Наші фахівці фіксують, що діти, жінки і дівчата найбільш гостро і 

болісно реагують на психологічні проблеми, з якими зіштовхуються члени 

родин ВПО: емоційні зриви та стреси після пережитих травмуючих подій 

(часто пов’язаних із насильством), комплекс жертви, емоційна нестабільність, 

агресія, неконтрольований страх. Все це призводить до того, що 

дезорієнтована жінка не може вирішувати нагальні життєві питання та 

планувати подальше життя (своє, дітей тощо). Очевидно, що нам варто 

організувати комплексну та оперативну допомогу потребуючим жінкам від 

цілої низки спеціалістів – від юристів до психологів та медиків. Для нас це 

означає впровадження проєкту «#СвояНаТернопільщині», яким 

передбачається організація вчасної інформаційно-консультативної, 

психологічної та гуманітарної допомоги жінкам ВПО та інших вразливих 

спільнот тернопільських громад. Варто вже провести дослідження для 

виявлення жіночих і дитячих потреб; надання професійної допомоги жінкам 

ВПО у створенні власного плану вирішення проблем; консультативна 

допомога (юридична, психологічна, медична, гуманітарна тощо); проведення 

з допомогою психологічних методик (наприклад «зелена кімната») підтримки 

жертв насильства; підготовка серед жінок та дівчат пара-психологінь із 

організації серед знайомих і родин кваліфікованої духовної підтримки; 

проведення дружніх зустрічей-«чаювань» у форматі «рівний – рівному» (Р2Р) 
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за участю жінок ВПО для знайомства, пошуку друзів та обміну 

досвідом/історіями успіху у вирішенні різних питань ВПО. Важливо, щоб 

жінки мали змогу брати участь у проєктних заходах разом із дітьми, оскільки 

під час проведення заходів діти зможуть бути поряд у спеціально 

облаштованій кімнати з вихователями-волонтерами, які будуть проводити 

мистецькі заходи та перформанси для малечі. 

8.Варто розпочати із проведення психоедукаційних заходів та 

психоконсультаційної підтримки та допомоги жінкам та дівчатам із вразливих 

спільнот населення, у тому числі із зони бойових дій, з метою розвитку 

резильєнтності заради збереження психічного здоров’я в умовах впливу 

надскладних стресогенних чинників під час війни. Крім навчання стійкості, на 

цих заходах, учасниці матимуть змогу прийняти участь в творчих воркшопах 

із виготовлення оберегів для наших Захисників, створення патріотичних 

браслетів та містечок мрій, участь у безпековій майстерні світловідбівачв 

(флікерів), театральних екскурсіях та обговоренню проглянутих фільмів, 

долучитись до збору коштів для протидії злу. Також учасниці опанують 

основами ефективного спілкування в соціальних мережах. Такі складові 

комплексного посилення стійкості жінок і дівчат також дозволять 

підтримувати інформаційно-адвокаційні кампанії нашого партнерства; по-

новому сильно зазвучати голосам жінок та дівчат; залучати до 

ненасильницького спротиву і миротворчих процесів та діалогу широку 

аудиторію, розпочати широку компанію адвокації створення і розвитку 

майданчиків спілкування для інших верств вразливих спільнот Тернополя. 

9.Розвиток “живих” майданчиків спілкування – від дитячої школи 

підприємництва і Арт-Світлиці до консультаційних осередків розвитку 

вразливих спільнот громади. 

10.Розвиток центрів активності вразливих спільнот для розбудови 

довіри та громадської інтеграції у стосункам між ВПО та місцевими 

громадами та владними структурами. Завданням таких осередків має стати 

надання практичної нематеріальної підтримки, консультаційної та правової 

допомоги. Відвідуючи центри потребуючі та співчуваючі мають 

розраховувати на широкий спектр допомоги: від щирого добре спілкування та 

моральної підтримки до простого налаштування на телефонах дуже дорослих 

“національного роумінгу” J. Зараз ми вивчаємо необхідність та можливість 

організувати правове он-лайн консультування і роз’їзди. 

11.Слід вивчити доцільність та можливість створення одного із Центрів 

активності, як інтелектуального прихистку в облаштованому бомбосховищі. 

Очевидно, що це має бути комфортне сховище, де у 3-х зонах зможе знайти 

для себе заняття кожен відвідувач. Антистресова зона, відпочинкова зона та 

нетворкінг зона у офіційному сховищі. Дружня до дітей. Це дозволить більше 

часу проводити одне з одним і при тому не ризикувати під час тривоги. Крім 

того, такий безпечний прилисток сприяв би вирішення проблеми високого 

рівня стресу серед молоді та підлітків, спричиненого не лише воєнними 

подіями в країні, а й такими причинами як: брак комунікації з однолітками і 
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нетворкінгу; страх зупинки саморозвитку; стрес через настрої у суспільстві; 

бажання реалізувати ідеї та вчитись; брак дозвілля у місті. 

12.Забезпечити стале ресурсне забезпечення освітнього кластеру, що 

передбачає проведення щонайменше по два заходи на тиждень, із он-лайн та 

ютуб форматах, сесією в кінці освітніх курсів. 

13.Комунікаційна політика. Власне кажучи, спільнота 

#СтійкістьДляГромади вже створила майданчики он-лайн комунікацій – 

відкриту групу для обміну інформації та планів @Свої на Тернопільщині, 

кілька закритих груп і чатів активістів та громадських ініціатив. Крім того, в 

нашому розпорядженні щонайменше сім різнопланових сторінок і подібна 

кількість різноорієнтованих груп у Фейсбуці (Мета), які можуть підтримувати 

співпрацю та комунікаційну політику. Крім «централізованих» майданчиків 

(facebook.com/groups/svoiteren/, https://t.me/rnv_network, 

https://www.facebook.com/nenasylia.sprotyv/, 

https://www.facebook.com/groups/InfoLys, 

https://www.youtube.com/channel/UCqX8mEed9YJH3OGIXc-eOtA, 

https://www.facebook.com/groups/SpailnoBezpeka/, 

https://www.facebook.com/pavlofedyk63) є ще пляцики партнерів. 

14.Інформаційна політика партнерства зосереджена на надання ВПО та 

приймаючим громадам інформації, стимулюючої до стійкості у час агресії. Це 

означає, що створюється здебільшого винятковий новинний та авторський 

зміст надихаючих історій та прикладів, який сприяє зміцненню зв’язків між 

вразливими спільнотами та із приймаючими громадами, подіями опору агресії 

ядерного Кремля та розвитку мережі партнерства «Стійкість для громади» у 

регіонах України та за її межами, інформаційну та комунікаційну підтримку 

медіа майданчиків партнерства. 

15.Про події та матеріали проєкту будемо інформувати через 

партнерські майданчики (аккаунти, групи та сторінки у Facebook та Telegram) 

та медіа, використовуючи базову розсилку https://groups.google.com. 

Відеозаписи он-лайн заходів будуть розміщуватись на каналі в YouTube. Наші 

майданчики дозволяють спостерігати за перебігом діяльності партнерства, 

знайомитись з його командою та модульними лідерами, першими дізнаватись 

про наші заходи з психологами та коучами тощо. 

16.Культуральний напрям передбачає співпрацю у проведенні арт-

терапевтичні заходів та театралізованих екскурсій, Ми вже працюємо над 

отриманням ресурсів для реальної #АртСвітлицяВПО та дітей, творчих 

працівників, родин захисників, інших вразливих спільнот, Базовий ремонт 

приміщення в центрі міста («центровішого» місця у Тернополі, не буває вже 

завершено, потрібно ще допрацювати декор і наповнити змістом, меблями та 

обладнанням. В планах доручення до розважально-митецьких заходів та 

стендапів неформального майданчика @На пошті. 

17.Підтримка підприємницьких ініціатив, переміщеного бізнесу та 

підтримки працевлаштування для людей, які внаслідок війни втратили роботу 
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та/або джерела доходу, повернулись із еміграції й наразі шукають нові 

можливості для працевлаштування та професійного розвитку. 

18.Створення та/чи підтримка притулків для евакуйованих людей. 

19.Будівництво помешкань для потребуючих ВПО з використанням 

енерго- та матеріало-ощадних екологічно зорієнтованих технологій 

(альтернативні джерела, каркасне та сендвіч-панельне будівництво тощо.). 

NB! Нам потрібні фахівці для проведення різноманітних оф- та он-лайн 

заходів: майстер класу створення ляльки-мотанки, дитячих арт-занять, психо-

соматичних проявів та рухової терапії, лікарів у сфері протидії зловживанню 

алкоголем та психоактивними речовинами, фахівців із впровадження 

юридичної та фінансової грамотності, бізнес-моделювання і залучення 

ресурсів, художників скетчінга та театральних екскурсоводів, заходів від 

кваліфікованих спеціалістів з бізнесу, професійного зростання, психології 

(психосоматики, лікаря- психотерапевта, фахівця із алкогольної або 

наркотичної залежності). Цікавить партнерство із людьми, які забезпечать 

прикладне спілкування – від практикуючих косметологів (наприклад, 

незважаючи на війну, навчати протидії старінню обличчя) чи професійних 

художників (наприклад, швидкого малювання). Також важливо залучити до 

нашої діяльності медівників та професійних і громадських social media 

manager (пара-маркетологів соціальних мереж, SMM). 

Для нас критично важливо скооперувати людей, які згуртовують 

довкола себе інших, спроможні перебрати на себе роль лідера або його 

помічника. І звичайно потрібні волонтери, посилення мотивації яких будемо 

забезпечувати. І ще – ймовірно нам пригодяться люди, які стануть учасниками 

фокус-групи. 

Ваша #СтійкістьДляГромад 

Детально про проєктні заходи читайте у наступних повідомленнях або 

запитуйте у нас. Крім месенджерів і телефонів (див. розділ Інформація на 

особистих аккаунтах), чекаємо на ваші листи на е-скриньку 

lysbezpeka@gmail.com, fedykpavlo63@gmail.com. 
Втілення наших мрій та планів неможлива без активної участі людей 

доброї волі Тернопільщини. Будемо вдячні за волонтерську комунікаційну 

підтримку, а саме ваші реакції: вподобайки, поширення та коментарі, на які 

обов’язково здійснимо зворотний зв’язок. 

Ця інформація є вільною для копіювання, перевидання та поширення по 

всій території України всіма способами, якщо вони здійснюються безоплатно 

для кінцевого споживача і якщо при такому копіюванні, перевиданні та 

поширенні є обов’язкове посилання на джерело. Надані матеріали носять 

виключно рекомендаційний характер та відображують особисту думку 

авторів, яка може не співпадати з позицією зазначених в публікації осіб чи 

інституцій. 
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*** 

13.08.2022   

КримSOS 

https://krymsos.com/koordynatory-krymsos-zdijsnyly-231-vizyt-do-miscz-

kompaktnogo-prozhyvannya-vymushenyh-pereselencziv/ 

Координатори КримSOS здійснили 231 візит до місць компактного 

проживання вимушених переселенців 

231 моніторинговий візит до місць компактного проживання (МКП) 

вимушених переселенців здійснили регіональні координатори КримSOS. 

Про це розповів голова Правління КримSOS Денис Савченко.  

«Регіональні координатори КримSOS регулярно відвідують місця 

компактного проживання вимушених переселенців у 14 областях України. 

З початку літа вони здійснили 231 візит до 219 МКП», – пояснив Денис 

Савченко.  

Лише минулого тижня регіональні координатори відвідали 10 МКП у 

10 областях країни. Моніторингові візити спрямовані на виявлення потреб та 

проблем вимушених переселенців задля подальшого ефективного вирішення.  

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). 
 

*** 

15.08.2022 

Львівська обласна військова адміністрація 

https://loda.gov.ua/news/37402 

За підтримки партнерів діти воїнів та переселенців проведуть 

канікули у Франції 

Департамент соціального захисту населення 

Цими вихідними з Львівщини у Францію на відпочинок вирушили дві 

групи дітей. 

Так, українські мами з дітьми прийняли запрошення від асоціації 

Alliance Occitanie Ukraine.  

Вони два тижні, з 15 до 27 серпня проведуть у Франції. Асоціація 

Alliance Occitanie Ukraine фінансово забезпечить проживання, харчування та 

транспорт. Охочим запропонують кваліфіковану психологічну допомогу. 

Матері та діти можуть звернутися до психолога, який розмовляє українською.   

«У цей час російської агресії ми розуміємо, наскільки важливо, щоб 

діти, які постраждали від війни та пережили чи побачили події, які могли їх 
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відзначити, знизили рівень стресу, відволіклися від війни та мали змогу 

насолоджуватися канікулами за кордоном разом зі своїми матерями»,- 

розповіли організатори. 

Також, на запрошення Генеральної федерації PEP Французької 

республіки, за сприяння департаменту соціального захисту населення 

ЛОВА, 43 дитини відправились у освітньо-туристичну поїздку. 

Це діти воїнів та внутрішньо переміщених осіб віком від 14 до 17 

років. Вони проведуть літні канікули у відпочинкових закладах Франції під 

наглядом психологів та педагогів-вихователів з України. 

Усі витрати на транспорт, харчування, проживання забезпечує 

французька сторона. 

 

*** 

15.08.2022 

Телеканал I-UA.TV 

https://i-ua.tv/news/57532-vyplaty-pereselentsiam-vid-yunisef-

pryzupyneno-koho-tse-torknetsia 

Виплати переселенцям від ЮНІСЕФ призупинено: кого це 

торкнеться 

Міжнародна організація ЮНІСЕФ офіційно заявила про призупинення 

прийому заявок на отримання допомоги переселенцям. 

Про це йдеться в заяві ЮНІСЕФ. 

Реєстрація на платформі єДопомога на програму грошової допомоги 

спільно від ЮНІСЕФ призупинена о 23:00 14 серпня. 

«Це необхідно для обробки заявок і виплати сім'ям, які відповідають 

критеріям програми, подали заявки після 15 червня і ще не отримали 

допомогу», — зазначили в організації. 

В організації зазначили, що будуть оброблені заявки, подані до 23:00 14 

серпня 2022 року. 

Також в організації нагадали, що всі вже прийняті заявки пройдуть 

двоетапну перевірку: 

1. Технічний відбір, тобто перевірку, правильності внесення даних. 

Якщо все оформлено правильно, заявник отримає SMS з підтвердженням. 

2. Далі відібрані заявки перевіряють на відповідність критеріям 

програми. Якщо сім'я відповідає критеріям програми, буде нарахована 

допомога на вказаний у заявці рахунок. 

В ЮНІСЕФ зазначили, що інформація про подальшу реєстрацію буде 

доступна пізніше. 

Джерело: unicef.org47 

 

 

                                                           
47 Див.:   https://www.unicef.org/ukraine/spilno-cash-transfers    
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*** 

15.08.2022 

Facebook 

Благодійний фонд Посмішка ЮА 

https://www.facebook.com/posmishka.org.ua/posts/pfbid0DqV7FyuQphfW

bjCUXAsJLk8z4gwwp946XPdZuEDvPd4E4Ag9VVgMVWJCg3HKuEodl?__tn_

_=-R 

… 

Програма підтримки від World Food Programme  

Продуктові набори продовжують отримувати родини, які постраждали 

від бойових дій в Україні та знайшли тимчасовий прихисток в Запоріжжі. 

В цьому місяці допомагали партнерам здійснити видачу в гуманітарному 

хабі в Козак-палац, а також організувати доставку наборів в місця 

компактного проживання внутрішньо переміщених осіб. 

Кожен такий набір містить базові продукти: олію, крупи, консерви та 

інші продукти, які є значною підтримкою в цей складний час. 

Дякуємо за співпрацю World Food Programme та Polska Akcja 

Humanitarna (PAH) 

… 

*** 

15.08.2022 

КримSOS 

https://krymsos.com/krymsosvnutrishnim-pereselenczyam-dostavyly-

ponad-1260-tonn-gumanitarnoyi-dopomogy/ 

КримSOS:Внутрішнім переселенцям доставили понад 1260 тонн 

гуманітарної допомоги 

1260,7 тонн гуманітарної допомоги доставлено внутрішнім 

переселенцям за три місяці. Про це повідомила менеджерка в соціальній 

сфері КримSOS Ольга Шкарупа. 

“З травня було придбано 24 560 літрів пального на суму 1 мільйон 325 

тисяч гривень. Завдяки ініціативі КримSOS з компенсації витрат на паливо 

1260,7 тонн гуманітарної допомоги доставили вимушеним переселенцям у 

шістьох областях України”, – розповіла Ольга Шкарупа.  

Ініціатива поширюється на наступні області: Київську, Житомирську, 

Закарпатську, Черкаську, Вінницьку, Хмельницьку.  Партнерами КримSOS є 

11 організацій, що займаються доставленням допомоги до місць тимчасового 

проживання вимушених переселенців.  

Нагадуємо, що це одна з чотирьох ініціатив КримSOS в межах спільного 

проєкту з Управлінням Верховного комісара Організації Об’єднаних Націй у 
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справах біженців (УВКБ ООН). Загальний бюджет проєкту складає 3,6 

мільйонів гривень. 

 

*** 

16.08.2022  

ВОЛИНСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

https://voladm.gov.ua/new/u-kivercyah-zbuduyut-pomeshkannya-dlya-

vnutrishnih-pereselenciv/ 

У Ківерцях збудують помешкання для внутрішніх переселенців 

…15 серпня 2022 року, на Волинь прибула перша вантажівка із 

будівельними матеріалами від партнерів зі Швеції для зведення житла 

вимушено-евакуйованим українцям. 
Будівництво відбудеться завдяки спільній роботі Волинської ОВА, 

Офісу Президента, Ківерцівській міській раді, шведським меценатам та 

місцевим волонтерам. 

Слід зазначити, що у Ківерцівській громаді силами волонтерів вже 

зведений окремий будинок для переселенців. Невдовзі тут постануть будівлі, 

де розселять майже 300 людей. 

Окрім вантажівки, що прибула вчора, за два тижні очікують ще чотири 

автомобілі з будівельним вантажем. 

«Ми вдячні заступнику керівника Офісу президента Кирилу 

Тимошенку, який максимально швидко налагодив комунікацію всіх сторін 

щодо цього будівництва, та нашим партнерам зі Швеції, які постійно 

допомагають – зазначив керівник відділу транспорту Волинської ОДА Назар 

Романюк. – Зовсім скоро тут постане ціле містечко для людей, які змушені 

були переїхати на Волинь через війну. Всі будуть жити тут у гідних умовах». 

 

*** 

16.08.2022  

ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

НОРВЕЗЬКА РАДА У СПРАВАХ БІЖЕНЦІВ ДОПОМАГАЄ 

ГРОМАДАМ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ З РЕМОНТОМ ПОШКОДЖЕНИХ 

БУДІВЕЛЬ 

Все більше міжнародних організацій надають допомогу Запорізькій 

області. Так, сьогодні до Запоріжжя від Норвезької ради у справах біженців 

прибув вантаж з комплектами для екстреного ремонту будівель, що 

постраждали внаслідок обстрілів російськими військами. 

До передачі сировини долучився заступник керівника ЗОВА Геннадій 

Тімченко, заступник директора Департаменту житлово-комунального 

господарства та будівництва ЗОВА Дмитро Кабанов та начальник 

Управління зовнішніх зносин ЗОВА Артур Бойко. Серед будівельних 
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матеріалів брезент поліетиленовий армований, прозора поліетиленова плівка, 

дошки, цвяхи, OSB листи, планки та монтажна піна. Ці комплекти будуть 

розподілені серед громад, які постійно страждають від ворожих обстрілів. 

Формування запасу таких будівельних матеріалів дозволяє якнайшвидше 

реагувати на часткове руйнування помешкань громадян та об’єктів цивільної 

інфраструктури. 

Представники обласної влади зазначили, що надана допомога наразі є 

дуже важливою, адже в умовах війни та постійних обстрілів немає можливості 

провести повноцінну відбудову цивільної інфраструктури. Водночас, ці 

матеріали допоможуть людям відновити свої домівки у прийнятний для 

проживання стан.  

Довідково: Норвезька рада у справах біженців (NRC) - неурядова 

норвезька гуманітарна організація, яка веде свою діяльність у 25 країнах світу, 

в тому числі та в Україні. Мета діяльності - захищати права людей, які 

постраждали від вимушеного переселення. 

Департамент культури та інформаційної політики 

 

*** 

16.08.2022 

ДРОГОБИЦЬКА РАЙОННА ВІЙСЬКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ 

https://drohobych-rda.gov.ua/news/u-pidbuzkomu-heriatrychnomu-

prytulku-dlya-vpo-peredaly-novu-pobutovu-tekhniku.html 

У Підбузькому геріатричному притулку для ВПО передали нову 

побутову техніку 

Підбузький геріатричний пансіонат, який від початку 

повномасштабного вторгнення надає надає прихисток  переселенцям, отримав 

нову побутову техніку. Техніка слугуватиме для потреб внутрішньо 

переміщених осіб, які зараз проживають у пансіонаті.  

Техніку доставили в межах проєкту, який реалізовує Львівська обласна 

військова адміністрація — World Vision International та Громадської 

організації «Громадська ініціатива Допоможемо Разом» щодо забезпечення 

побутовою технікою місць масового проживання внутрішньо переміщених 

осіб.  

Серед отриманих речей: чотири пральні машини, вісім холодильників, 

дві морозильні камери та вісім мікрохвильових печей. 

Зараз в пансіонаті проживає 136 осіб. Зокрема, 26 внутрішньо 

переміщених з Донецької, Луганської, Запорізької, Київської областей. Для 

прийому мешканців зі східних та центральних областей готують ще один 

корпус. Колишнє приміщення лікарні відремонтували та створили місця для 

проживання 60 осіб. 

Як розповіла директорка пансіонату Віра Йосипівна, новий корпус 

будівлі планують облаштувати як ще одне приміщення для ВПО.  
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Нагадуємо, з червня триває реалізація зазначеного проєкту. World 

Vision International надали майже 130 тисяч доларів для закупівлі побутової 

техніки та на понад 63 тисяч доларів техніки в натуральному вигляді.  Завдяки 

цьому понад 50 закладів, передбачених для тимчасового проживання 

внутрішньо переміщених осіб отримали (ще отримають) побутову техніку: 

холодильники, морозильні камери, газові та електроплити, пральні машини, 

електрочайники, обігрівачі та блендери. 

 

*** 

16.08.2022 

Хмельницька міська рада 

https://khm.gov.ua/uk/content/ditey-ta-pidlitkiv-vpo-zaproshuyut-na-

bezkoshtovni-mayster-klasy-z-robototehniky-ta 

Дітей та підлітків ВПО запрошують на безкоштовні майстер-класи 

з робототехніки та програмування 

Проєкт "Погляд у майбутнє!" від ГО «Територія сталого розвитку» 

запрошує дітей та підлітків ВПО від 6 до 15 років на безкоштовні майстер-

класи з робототехніки та програмування. 

Майстер-класи проводяться в невеликих групах, які будуть сформовані 

за віком учасників. 

Майстер-класи проводяться за сучасними освітніми STEM-методиками. 

Діти прокачають навички з конструювання, програмування, роботи в команді, 

критичного мислення, отримають заряд енергії для подальшого навчання і 

розвитку. 

Кожен учасник майстер-класу отримає подарунок. 

Додаткову інформацію та відповіді на питання можна отримати за 

телефонами: 

(098) 223-34-23, (095) 580-95-95. 

Реєстрація за посиланням: https://cutt.ly/3LyK7WF 

 

*** 

16.08.2022 

Leopolis.news 

https://leopolis.news/post/69704/na-lvivshchynu-prybuly-13-vantajivok-

gumanitarno-dopomogy-vid-polskyh-partneriv 

На Львівщину прибули 13 вантажівок гуманітарної допомоги від 

польських партнерів 

В межах співпраці з Готельним холдингом Республіки Польща 

Львівщина готується прийняти нову хвилю вимушених переселенців. 

Про це під час брифінгу повідомив заступник начальника ЛОВА 

Олександр Кулепін. За його словами, 13 фур гуманітарної допомоги доставили 
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вже 1500 ліжок з матрацами та 3 тисячі комплектів постільної білизни до них, 

повідомляє пресслужба Львівської ОВА. 

Усю гуманітарну допомогу передають у гуртожитки, які зараз будують 

чи реконструюють у Львівській області. Туди переселять тих тимчасово 

переміщених осіб, які проживають у школах та дошкільних закладах, щоб у 

вересні відновити навчальний процес.  

«Гуманітарну допомогу вже отримали гуртожитки 10 закладів. Зокрема 

Стебницького професійного ліцею, Червоноградського економічно-гірничого 

коледжу, Миколаївського професійного ліцею та інші. Ще 5 закладів очікують 

на доставку», – зазначив Олександр Кулепін. 

Він наголосив, що на Львівщину щодня приїжджає не менше 2 

евакуаційних потягів з епіцентрів бойових дій. 7 тис вимушених переселенців 

найближчим часом вже переселять зі закладів освіти в інші місця, щоб з 1 

вересня розпочати навчальний рік. 

«Допомога від Готельного холдингу Республіки Польща дозволить 

облаштувати побут для 1500-1800 людей. Ми зможемо забезпечити людям 

гарні умови проживання на довгостроковий період», – зазначив заступник 

начальника ЛОВА Олександр Кулепін. 

Нагадаємо, що 9 серпня Львівська ОВА, Готельний холдинг 

Республіки Польща та Асоціація готелів та курортів України підписали 

Меморандум про співпрацю. 

Підготувала Анастасія Андрійчук, Leopolis.news 

 

*** 

16.08.2022 

ДРОГОБИЦЬКА МІСЬКА РАДА 
https://drohobych-

rada.gov.ua/%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%be%d0%b2%d0%b6%d1%83%d1%8e%d1%82%d1%8c-

%d0%bf%d1%96%d0%b4%d1%82%d1%80%d0%b8%d0%bc%d1%83%d0%b2%d0%b0%d1%82%d0%b8-

%d1%83%d0%ba%d1%80%d0%b0%d1%97%d0%bd%d1%83-%d0%b7%d0%b0/ 

Продовжують підтримувати Україну: заступник міністра 

закордонних справ Чехії завітав до Дрогобича та оглянув проекти 

будівництва житла для ВПО 

До Дрогобича завітала офіційна урядова делегація з республіки Чехія 

на чолі з заступником міністра закордонних справ Чеської Республіки 

Ярославом Курфюрстом. Мета візиту – залучення інвестиційних коштів з 

Чехії на будівництво об’єктів для забезпечення житлом внутрішньо 

переміщених осіб, які проживають на базі Дрогобицької громади. 

Ярослав Курфюрст, після зайняття своєї посади, вперше відвідав 

Україну і одразу здійснив візит до Дрогобича. За словами чеського посадовця, 

він зацікавлений у підтримці нашої громади, бо бачить прозору та послідовну 

роботу органу місцевого самоврядування. 

У складі делегації до Дрогобича прибули директор департаменту 

розвитку співробітництва та гуманітарної допомоги Міністра 

закордонних справ Чеської Республіки Петр Гандаловіч, представник 
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міністерства оборони Чеської Республіки Мартін Лукач та генеральний 

консул Чеської Республіки у Львові Давід Нови. 

Куратором зустрічі виступив заступник директора департаменту 

економічної політики Львівської ОВА Вадим Табакера. 

-Ми пропонували нашим чеським гостям декілька об’єктів в області, 

вони зацікавлені у співпраці саме з Дрогобичем, так як Дрогобич тривалий час 

провадить роботу в цьому напрямку власними силами і вже має 

напрацювання, які можна показати потенційним інвесторам, – наголосив 

Вадим Табакера. 
Делегацію прийняв міський голова Тарас Кучма, спільно з 

заступником Андрієм Ковчем. Директор КП «Управління капітального 

будівництва» Василь Бохонок представив гостям проекти будівництва житла 

для внутрішньо переміщених осіб, які ведуться у Дрогобичі в декількох 

напрямках – зведення модульно-каркасного будинку та проведення ремонтів 

у гуртожитках. 

Представники чеської делегації були приємно вражені 

напрацюваннями Дрогобича, висловили повну солідарність та підтримку 

українському народові в боротьбі з російськими окупантами та готовність 

підтримувати Україну надалі. 

-Ми маємо довгострокові проекти, реалізацію яких обговорюємо в 

Києві. А є такі, які можна реалізувати вже зараз, до зими. Такі проекти 

плануємо втілювати локально. Для цього ми зацікавлені у співпраці з 

Дрогобичем, бо тут прозоро побудована робота і ми вже зараз бачимо 

результат вашої діяльності, – зазначив Ярослав Курфюрст. 

Міський голова Тарас Кучма висловив вдячність чеській стороні за 

стабільну підтримку України та ті проекти, які реалізовують чеські організації, 

в тому числі у Дрогобицькій громаді. Поміж ними – потужна гуманітарна місія 

чеської організації «People in need». 

-Ми маємо непросту ситуацію сьогодні, але буде ще важче. Коли 

розпочнеться зима, з постраждалих територій почнуть тікати всі. І ми повинні 

бути готові надати цим людям допомогу. Станом на сьогоднішній день ми 

зробити багато кроків власними силами. Але потребуємо допомоги для 

продовження робіт. Чехія в багатьох напрямках надала нам підтримку. Добро 

не буває забуте. Те, що ви робите, вернеться Вам сторицею, – наголосив Тарас 

Кучма. 
Після офіційного прийому делегації продемонстрували об’єкти 

будівництва житла для ВПО у Дрогобичі та Стебнику. 

Нагадаємо, у Дрогобичі уже зведено коробку модульного будинку для 

внутрішньо переміщених осіб. А в Стебнику ремонт гуртожитку перебуває 

на фінішній прямій і вже скоро тут повністю завершать облаштування           32 

квартир для людей з числа ВПО. 

Внутрішньо переміщені особи зможуть отримати житло для 

тимчасового проживання на базі Дрогобицької громади у відповідності до 
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визначного прозорого рейтингу, який щотижня оновлюється та доступний 

на офіційному порталі Дрогобицької міської ради. 

 

*** 

16.08.2022 

SCM 

https://www.scm.com.ua/news/pereselenci-na-cherkashchini-otrimali-

gumanitarniy-vantazh-vid-fondu-rinata-ahmetova 

Переселенці на Черкащині отримали гуманітарний вантаж від 

Фонду Ріната Ахметова 

Кількість переселенців, які прибувають до Черкащини, рятуючись із-під 

ворожих обстрілів, зростає щодня. 

Для того, аби забезпечити внутрішньо переміщених осіб продуктами 

першої необхідності, Фонд Ріната Ахметова передав до Черкаської області 

вантаж із гуманітарною допомогою. Це 5,4 тисячі продуктових наборів, які 

отримали найбільш нужденні категорії переселенців. 

 До складу наборів увійшли продукти тривалого зберігання, зокрема: 

цукор, сіль, борошно, макарони, крупа, консервована квасоля та тушковане 

м‘ясо, паштет, печиво. 

Загалом Фонд уже передав до Черкащини понад 10,8 тисяч 

продуктових наборів. Усього для мешканців України буде передано             400 

тисяч наборів із продуктами харчування. 

Допомога надається в рамках програми «Рінат Ахметов — Порятунок 

життів». 

 

*** 

16.08.2022 

КримSOS 

https://krymsos.com/118-gromadskyh-organizaczij-doluchylysya-do-

proyektu-krymsos-z-pidtrymky-spilnot/ 

118 громадських організацій долучилися до проєкту КримSOS з 

підтримки спільнот 

До проєкту КримSOS з підтримки спільнот долучилися 118 

громадських організацій та ініціатив з різних регіонів України. Про це 

повідомив спеціаліст з розвитку спільнот КримSOS Юрій Даценко. 

«118 громадських організацій та ініціатив, які займаються 

допомогою вимушеним переселенцям, долучилися до проєкту КримSOS з 

підтримки громад. Проєкт з розвитку спільнот не лише формує спільноту 

організацій, але й дозволяє краще розумітися на потребах та викликах, що 

виникають у вимушених переселенців», – розповів Юрій Даценко.  
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49 громадських організацій, які долучилися до проєкту КримSOS, 

працюють в західних областях, 38 – у центральних, 31 – у північних. В межах 

проєкту ці ініціативи отримали доступ до програм підтримки та розвитку, які 

надає КримSOS. 

Доєднатися можуть громадські організації та ініціативні групи, що 

допомагають внутрішньо переміщеним особам в одному з 14 регіонів 

України. Для цього потрібно заповнити онлайн-форму48.   

КримSOS співпрацював 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). 

 

*** 

16.08.2022 

Портал “Громадський Простір” 

https://www.prostir.ua/?news=zhinky-vpo-sotsialnyj-kapital-hromady 

Жінки ВПО – соціальний капітал громади 

“Жінки ВПО – соціальний капітал громади” – це назва проєкту 

громадської спілки “Інститут місцевої демократії “Відкрите 

суспільство”. Кожен проєкт передбачає зміни. Іноді їх легко помітити й 

оцінити, іноді – зовсім не просто. Особливо, коли це стосується людей, що 

пережили і ще й досі перебувають у стресовому стані. 

“Я порахувала, що наші заняття продовжувались протягом 40 днів. Для 

мене – це знакове число. 40 днів занять, заходів, зустрічей. Ви помітили як я 

змінилась? Моє життя змінилось, почали відбуватись чудові речі, знаходяться 

потрібні люди, речі, робота…” – пряма мова учасниці проєкту Вікторії. Під 

час реалізації проєкту наша команда жалкувала, що не робили фотографії очей 

учасниць на початку занять і по їх завершенні, тому що це був яскравий 

якісний показник результативності проєкту. Очі оживали, з’являлась 

посмішка, люди змогли побачити себе у майбутньому. Ідея проєкту з 

інтеграції ВПО у місцеву громаду полягала, зокрема, у залученні ВПО до 

малих соціальних груп, в яких задіяні як нові мешканці громади так і місцеві 

жителі, з метою комунікації, налагодження дружніх стосунків. Це виявилося 

вдалою ідеєю. 

Учасники, після завершення заходів по проєкту, продовжують 

спілкування, відвідують, вже на постійній основі, заняття з розвитку 

української мови, самозахисту, йоги, інші. Психоемоційна підтримка 

посилила внутрішню стійкість і рівновагу, що дало поштовх до пошуку 

роботи, до самореалізації. 

Комунікація продовжується, учасниці самоорганізовуються у 

волонтерстві, підтримці ЗСУ, дітей, що залишились на окупованих територіях. 

                                                           
48 Див.:   https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfFdS61Ga0e76Eac-Kc7hm-
kcYicmkpiZp5ISXYqzJEbsfiLw/viewform 
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На фото один з прикладів їх діяльності, сердечка, що виконані за технікою 

валяння і які будуть доставлені волонтерами нашим бійцям. 

Проєкт реалізується за підтримки  Українського Жіночого Фонду. 

 

*** 

17.08.2022  

UNICEF  

Україна 

https://www.unicef.org/ukraine/press-releases/unicef-reaches-350000-

children-cash-assistance-through-spilno-programme 

ЮНІСЕФ охопив 350 000 дітей грошовою допомогою у рамках 

програми «Спільно» 

Програма ЮНІСЕФ із надання гуманітарної грошової допомоги 

«Спільно» вже охопила понад 350 000 дітей в Україні.  

Програму запущено 31 березня 2022 року спільно з Міністерством 

соціальної політики для задоволення потреб родин із дітьми, які належать до 

найуразливіших груп населення. Із того часу, ЮНІСЕФ виплатив 125 

мільйонів доларів США, які отримали  350 000 дітей, включно із 35 000 дітей 

із інвалідністю, які проживають у 120 000 домогосподарств.   

«Ця програма покликана допомогти сім’ям у кризовій ситуації зробити 

те, що вони вважають за найкраще для своїх дітей, – сказав Мурат Шахін, 

голова офісу ЮНІСЕФ в Україні. – Ніхто краще за батьків чи опікунів не 

може визначити, як отримати максимальну користь від цієї підтримки».  

Програма фінансової допомоги «Спільно»  спрямована на підтримку 

родин із трьома чи більше дітьми або родин, які виховують дітей з 

інвалідністю. Ця група була обрана як пріоритетна за результатами звіту 

ЮНІСЕФ про дитячу бідність, виданому у 2020 році, який підтвердив, що 

47,3% сімей в Україні живуть у бідності. Зокрема, 81% сімей із трьома і більше 

дітьми знаходяться за межею бідності.  

Підзвітність перед постраждалим населенням є ключовим принципом 

програми «Спільно». Існує спеціальна гаряча лінія 0 800 600 017 для допомоги 

тим, у кого виникають складнощі із подачею заявки. Саме гаряча лінія стала 

важливим інструментом для надання консультацій  та підтримки сімей у 

подачі заявок на программу.  

Програму розроблено для підтримки державної системи соціального 

захисту. ЮНІСЕФ тісно співпрацює з Міністерством соціальної політики, 

Міністерством цифрової трансформації та гуманітарними організаціями, 

щоб забезпечити зв’язок між гуманітарними грошовими виплатами та 

державними програмами соціального захисту. Наприклад, державні соціальні 

працівники були залучені в кількох регіонах країни для підтримки реєстрації 

у програмі «Спільно».  

«Програма ЮНІСЕФ із надання гуманітарної грошової допомоги 

«Спільно» стала дієвим інструментом підтримки сімей з дітьми в надзвичайно 



143 
 

складний період для них і для країни загалом. Консолідація зусиль 

міжнародної програми допомоги та Міністерства соціальної політики 

доводить, що лише спільно можна ефективно долати виклики задля добробуту 

дітей та сімей. У цій співпраці держава допомогла оцифрувати, адмініструвати 

процес, верифікувати дані, щоб допомога надавалася саме тим, хто її 

найбільше потребує. Ми щиро вдячні ЮНІСЕФ за цю фінансову підтримку 

українських сімей з дітьми та готовність працювати в синергії. Розраховуємо 

на подальше розширення співробітництва заради подолання викликів війни, 

перед якими опинилися діти і сім'ї», - підкреслює Оксана Жолнович, міністр 

соціальної політики України.  

Віра, її чоловік та троє дітей залишили домівку на сході України та 

знайшли тимчасову домівку у модульному містечку для переміщених осіб у 

Львові “Ми були у такому відчаї…, - згадує жінка. - За гроші, які ми отримали 

через програму “Спільно”,  ми змогли купить достатньо продуктів та ліків.”    

Програма «Спільно» стала можливою завдяки фінансуванню, 

наданому урядами Італії, Іспанії, Шведською агенцією міжнародного 

розвитку, Центральним фондом реагування на надзвичайні ситуації ООН 

(CERF) та Європейським Союзом, а також щедрій підтримці з боку бізнесів 

та громадян з усього світу. 

 

*** 

17.08.2022 

CTK Ceske noviny 

https://www.ceskenoviny.cz/ukrinform/ukrajinsky/zprava.php?id=1029565 

Роботу поновили вже 500 релокованих підприємств 

В Україні від початку дії програми релокації переміщено 710 

підприємств, 500 з них уже поновили роботу. 

Про це повідомив заступник міністра економіки Олександр Грибан 

під час телемарафону, передає кореспондент Укрінформу. 

"На сьогодні у нас зареєстровано 1796 заявок від підприємств. Вже було 

переміщено 710 підприємств, і з них 500 уже поновили свою роботу і успішно 

працюють", - сказав заступник міністра. 

За його словами, більшість підприємств релоковані до західних 

областей. Найбільше було переміщено до Львівської області (29% заявок), 

Закарпатської області (18%) та Чернівецької області (12%). 

Грибан також зазначив, що 576 підприємств відмовились від релокації у 

зв'язку з деокупацією територій, на яких вони розташовані. 

Наразі Мінекономіки шукає локацію або спосіб транспортування для 

515 підприємств, додав заступник міністра. 

Як повідомлялося, в Україні діє державна програма релокації 

виробництв. Підприємства, які розташовані у зоні активних бойових дій, 

можуть отримати державну допомогу в переміщенні потужностей на захід. 
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*** 

17.08.2022  

Вінницька обласна військова адміністрація 

http://www.vin.gov.ua/news/ostanni-novyny/49215-yak-zabezpechyty-

zhytlom-pereselentsiv-porady-u-lead 

Як забезпечити житлом переселенців? Поради U-LEAD 

Допомога переселенцям стала одним із пріоритетів у роботі громад від 

початку вторгнення росіян. І крім їжі, одягу, медикаментів та речей побуту 

декілька мільйонів людей в громадах заходу України потребують житла. 

Фахівці громад Вінницької, Житомирської та Запорізької областей взяли 

участь в інформаційній сесії “Формування житлового фонду для 

внутрішньо переміщених осіб: робота з майном відумерлої спадщини та 

безхазяйним майном”. Радники регіональних офісів U-LEAD детально 

роз’яснили алгоритми пошуку потенційних об’єктів житлового фонду в 

громаді. 

На інфосесії йшлось про важливість інвентаризації безхазяйного майна 

та майна відумерлої спадщини. Адже провівши її, можна знайти потенційні 

об’єкти, включити їх до житлового фонду та передати переселенцям. Крім 

того, такий підхід допоможе стимулювати й певну економічну активність в 

окремих населених пунктах. 

Для цього голова громади має уповноважити своїх підлеглих на облік та 

пошук такого майна. Потім варто визначити Порядок виявлення та прийняття 

у комунальну власність такого майна і створити комісію, яка й буде проводити 

таку роботу. 

Сьогодні існує декілька опцій для розв'язання житлових питань 

переселенців. Зокрема, є механізми придбання або будівництва нового житла, 

проведення реконструкції наявних приміщень та переобладнання в житловий 

фонд приміщень, які не є житловими. Спікери під час зустрічі  детально 

розповіли про процес формування такого банку житла, а саме й про механізми 

набуття в комунальну власність майна відумерлої спадщини та безхазяйного 

майна. 

“Це не складний, але тривалий процес, який потребує значної роботи над 

збором та підготовкою документів. Тому ця діяльність має бути системною. 

Результат дозволить знайти та залучити невикористовувані об’єкти, в тому 

числі й для формування житлового фонду для ВПО”, - наголошує Віталій 

Швець. 

Довідка 

Програма для України з розширення прав і можливостей на 

місцевому рівні, підзвітності та розвитку «U-LEAD з Європою» спільно 

фінансується ЄС та його державами-членами Німеччиною, Польщею, 

Швецією, Данією, Естонією та Словенією для підтримки України на її шляху 

до зміцнення місцевого самоврядування. U-LEAD сприяє прозорому, 
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підзвітному та багаторівневому управлінню в Україні, яке відповідає на 

потреби громадян, та розширює можливості громад. 

 

*** 

17.08.2022  

Полтавська обласна військова адміністрація 

https://www.adm-pl.gov.ua/news/nadiyshla-dopomoga-dlya-pereselenciv-

shcho-prozhivayut-na-poltavshchini 

НАДІЙШЛА ДОПОМОГА ДЛЯ ПЕРЕСЕЛЕНЦІВ, ЩО 

ПРОЖИВАЮТЬ НА ПОЛТАВЩИНІ 

Надійшла допомога для переселенців, що проживають на Полтавщині 

У межах співробітництва з проєктом «Соціальна згуртованість для 

подолання гуманітарної катастрофи у громадах Харківської, Сумської та 

Київської областей через підвищення спроможності Полтавської області 

як центру розміщення ВПО», що впроваджується Асоціацією учасницького 

розвитку громад за сприяння UNDP Ukraine / ПРООН в Україні у межах 

Програми ООН із відновлення та розбудови миру за фінансової підтримки 

Європейського Союзу, громади-партнери Проєкту: Полтавська, 

Миргородська, Лубенська, Кременчуцька отримали допомогу. 

До місць тимчасового перебування внутрішньо переміщених осіб 

було доставлено необхідну техніку, пральні порошки та облаштовані спальні 

місця для комфортного проживання людей. 

Це допоможе громадам у соціалізації внутрішньо переміщених осіб та 

безпосередньо людям, які втратили або вимушені були покинути свої домівки. 

Дякуємо UNDP Ukraine / ПРООН в Україні та Асоціації учасницького 

розвитку громад за співпрацю та підтримку громад і громадян, які вимушені 

були переїхати до Полтавщини через військову агресії рф в Україні. 

 

*** 

17.08.2022  

Тернопільська обласна військова адміністрація 

https://oda.te.gov.ua/news/u-ternopilskii-ova-obhovoryly-pytannia-

stvorennia-nalezhnykh-umov-prozhyvannia-vpo 

У Тернопільській ОВА обговорили питання створення належних 

умов проживання ВПО 

В Тернопільській ОВА зустрілися з представниками Управлінням 

ООН з координації гуманітарних справ в Україні. Під час зустрічі 

обговорили створення комунікаційної платформи для всіх гуманітарних 

партнерів та облаштування належних умов проживання внутрішньо 

переміщених осіб на території Тернопільської області на середню-та 

довгострокову перспективу. 
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Як зазначив заступник начальника ОВА Ігор Гайдук, Тернопільщина 

продовжує бути надійним тилом. За весь час область прийняла понад 100 

тисяч осіб з найбільш постраждалих областей України. З них понад 83 тисячі 

офіційно зареєстровані в додатку ,,Прихисток” на території області. 

- Більшість ВПО проживають в місцях компактного розміщення, які 

не придатні для довготермінового проживання – шкільні та дошкільні заклади. 

Враховуючи необхідність забезпечення їх належними умовами проживання та 

підготовкою до осінньо-зимового періоду необхідно провести ремонт низки 

приміщень та передбачити можливість забезпечення приміщень електро- 

опалювальними приладами, - наголосив Ігор Гайдук. 

Місцеві управління соціального захисту населення подали реєстри на 

суму 1 млрд 78 млн. гривень для виплати допомоги на проживання ВПО. 

Потреби внутрішньо переміщених осіб забезпечили на середньострокову 

перспективу – адресна грошова допомога, гігієнічні та продуктові набори, 

комплексна медична, психологічна та юридична допомога. 

 

*** 

17.08.2022 

CTK Ceske noviny 

https://www.ceskenoviny.cz/ukrinform/ukrajinsky/zprava.php?id=1029553 

Кіровоградщина прийняла ще понад 200 переселенців з Донеччини 

Кіровоградська область прийняла ще понад 200 людей, які виїхали з 

Донецької області. 

Про це у Фейсбуці49 повідомив очільник Кіровоградської ОВА Андрій 

Райкович, передає Укрінформ. 

«Кіровоградщина продовжує зустрічати переселенців з Донецької 

області. Сьогодні їх було найбільше від початку обов’язкової евакуації – 

понад 200. Багатодітні родини, мами з немовлятами, дітки везуть з собою 

домашніх улюбленців», - зазначив Райкович. 

Він зауважив, що громади області зустрічають переселенців гостинно. 

Їх забезпечують тимчасовим житлом, медичною допомогою, за потреби 

допомагають швидко відновити документи. 

 

*** 

17.08.2022  

Facebook 

Юрій Соболевський50 

                                                           
49 Див.:   
https://www.facebook.com/andriy.raykovich/posts/pfbid02mkhnqiEkW8geVGUqABqzvAji8EAR2eLEguENWnQ7E
WoVdKc5c8BpteWVJotbX4n4l 
50 Перший заступник  голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський 
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https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid02C2KBH7v5h

2HpGL6Ns1pRwf6xBYyjxZbj4XDZPQwXBntLW5xYTzUJBBdQHpXrFLStl&id

=100028374940771 

… 

Маємо гарні новини для ВПО з Херсонщини, які знаходяться в Києві. 

Шляхом співпраці Благодійного фонду «Support Kherson», головою 

якого є Нісар Ахмад, та «Координаційного штабу волонтерів» з’явилась 

можливість отримати гуманітарну допомогу в різному вигляді: продуктові 

набори, речі/взуття для дорослих та дітей, постільна білизна, засоби особистої 

гігієни тощо. 

Тож, якщо ви херсонці та зареєстровані у м. Києві (або області) , як ВПО, 

можете звернутися за номером +380 50 310 1195 (Олексій) для запису на 

отримання допомоги! 

Все буде Україна!  

https://t.me/SobolevskyiYurii 

 

*** 

17.08.2022 

Телеканал I-UA.TV 

https://i-ua.tv/news/57977-polshcha-zapustyla-vyplaty-postrazhdalym-vid-

viiny-ukraintsiam-iak-otrymaty 

Польща запустила виплати постраждалим від війни українцям: як 

отримати 

У Польщі створили додаткову можливість отримання фінансової та 

психологічної допомоги постраждалим внаслідок війни в Україні. 

З початком повномасштабної агресії Росії проти України у Польщі 

створили фонд, який буде надавати допомогу дітям-сиротам, які залишилися 

без батьків через війну… Представники фонду заявляють, що для сиріт війни 

передбачено щомісячну грошову допомогу близько 5700 гривень до кінця 

року. 

Також у фонді обіцяють допомогу жінкам, які перебували у російському 

полоні. Вони зможуть отримати близько 80 000 гривень. Також жінкам 

передбачається психологічна допомога у вигляді психологічних або 

психіатричних консультацій. У фонді розповіли про можливість поїздки в 

рамках відпочинку у реабілітаційному таборі, яка запланована на осінь 2022 

року. 

Для отримання допомоги, на сайті треба заповнити відповідну форму. 

Джерело: Фонд імені блаженного священномученика Климентія 

Шептицького51 

 

*** 

                                                           
51 Див.:   https://sheptytskyfund.pl/ 
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17.08.2022 

CTK Ceske noviny 

https://www.ceskenoviny.cz/ukrinform/ukrajinsky/zprava.php?id=1029497 

Естонія вже прийняла понад 51 тисячу біженців з України 

Станом на ранок 16 серпня Естонія прийняла 51 039 українських 

воєнних біженців. 

Як передає Укрінформ, про це повідомляє національне 

телерадіомовлення ERR . 

За даними естонського Департаменту поліції та прикордонної 

охорони, у понеділок, 15 серпня, до Естонії прибули ще 290 воєнних біженців 

з України, зокрема 46 дітей. Для 139 осіб, які прибули до країни, вона є 

транзитним пунктом, оскільки люди мають бажання продовжити шлях до 

іншої країни. 151 особа залишилася в Естонії. 

Повідомляється, що у другому за величиною естонському місті Тарту в 

рамках міжнародної програми "Діти і війна" відкрилася група 

психологічної допомоги українським дітям, які пережили війну. Впоратися 

зі страхом і травмою їм допомагають досвідчені психологи з України. 

Також стало відомо, що влада Тарту вирішила купити у підприємства Go 

Bus три автобуси, що були у використанні, та подарувати їх Львову. Ці 

автобуси для міжміського сполучення (44 сидячих і 13 стоячих місць), 

випущені 2013 року, залишалися в експлуатації до кінця червня. Вони 

перебувають у технічно справному стані, пройшли перевірку та готові до 

роботи. Для подарунка управа міста виділила Тартуському міському 

транспорту 29 800 євро із резервного фонду. 

Раніше в естонському уряді заявили, що розроблено план, згідно з яким 

країна готова розмістити до 50 тисяч українських воєнних біженців. 

 

*** 

17.08.2022 

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича 

http://www.chnu.edu.ua/index.php?page=ua/news&data[5012][id]=16878 

Гуманітарний вантаж від «Допомоги Йоганітерів» 

Товариство «Допомога Йоганітерів» (м. Сірет, Румунія) знову 

надіслало Волонтерському штабу Чернівецького національного 

університету імені Юрія Федьковича гуманітарну допомогу. 

Наші гідні друзі та партнери надали вантажівку, заповнену продуктами 

харчування й укомплектованими продуктовими наборами. Їх отримають 

внутрішньо переміщені особи, які проживають у гуртожитках університету. 

Представники товариства майже за три місяці співпраці з нашим ЗВО 

змогли надіслати чималу кількість гуманітарної допомоги, яка стала 

важливою підмогою для підтримки переселенців у Чернівцях та області. 

Щиро дякуємо організації «Допомога Йоганітерів» за небайдужість до 

українців та їхню участь у поліпшені умов життя ВПО. 
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*** 

17.08.2022 

Портал “Громадський Простір” 

https://www.prostir.ua/?news=ponad-500-zhyteliv-donechchyny-otrymaly-

konsultatsiji-z-pytan-humanitranoji-dopomohy-ta-sotsialnoho-zahystu 

Понад 500 жителів Донеччини отримали консультації з питань 

гуманітраної допомоги та соціального захисту 

Донецька область, 16 серпня 2022 р. – Волонтери та волонтерки з ГО 

«Ліга жінок-виборців» завдяки роботі гуманітарного центру «Допомога вже 

зараз» продовжують надавати консультації місцевим мешканцям у містах 

Слов’янськ та Добропілля, що на Донеччині. За цей час допомогу отримали 

понад 500 людей з інвалідністю, людей старшого віку та           жінок ВПО, що 

нині мешкають у цих містах. 

Протягом останніх трьох місяців гуманітраний центр «Допомога вже 

зараз» надавав консультації з таких питань соціального захисту, інформував 

про гуманітарні ініціативи, правила безпеки, екстрені новини через медіа-

ресурси та sms-розсилку, а також надавав консультації щодо можливості 

евакуації з Донецької області. 

«За час проєкту допомогу отримали понад 500 місцевих мешканців, 

серед яких переважають жінки та люди з інвалідністю. Більшіість питань 

стосувались соціального захисту, отримання статусу ВПО, гуманітарної 

допомоги та евакуації з області”, – розповідає волонтер організації Олена 

Мєдвєдєва.    

Для довідки 

Проєкт «Допомога вже зараз: координація та допомога 

постраждалим унаслідок війскових дій людям з інвалідністю, людям 

старшого віку та жінкам ВПО у Донецькій області» впроваджує               ГО 

«Правозахисний центр «Ліга жінок-виборців» за сприяння ПРООН у межах 

Програми ООН із відновлення та розбудови миру за фінансової підтримки 

Європейського Союзу. 
Програму ООН із відновлення та розбудови миру (UN RPP) реалізують 

чотири агентства ООН: Програма розвитку ООН (ПРООН), Структура 

ООН з питань гендерної рівності та розширення прав і можливостей 

жінок (ООН Жінки), Фонд ООН у галузі народонаселення (UNFPA) і 

Продовольча та сільськогосподарська організація ООН (ФАО). 
Програму підтримують дванадцять міжнародних партнерів: 

Європейський Союз (ЄС), Європейський інвестиційний банк (ЄІБ), 

Посольство США в Україні, а також уряди Канади, Данії, Німеччини, 

Японії, Нідерландів, Норвегії, Польщі, Швеції і Швейцарії. 

 

*** 
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UNICEF  

Україна 

https://www.unicef.org/ukraine/stories/mobile-teams-deliver-world-of-

hope 

Дуже важко сказати внутрішньо переміщеній людині: “Я вас 

розумію”. 

Бо ти не пережив того, що пережила вона 

Війна забрала в багатьох людей дім, роботу, соціальний захист, 

зрештою, звичне життя. За підтримки ЮНІСЕФ міжнародна благодійна 

організація «Українська фундація громадського здоров’я» запустила у 

роботу 50 міждисциплінарних мобільних команд «Спільно» для 

розв’язання екстрених проблем людей, які були вимушені покинути свої 

домівки. Чотири з них працюють на Вінниччині. 

− Ми допомагаємо людям оформити статус ВПО, отримати соціальну, 

медичну та психологічну допомогу. Вимушено переміщені люди часто 

звертаються у кризових психологічних станах: їм важко заснути, вони 

відчувають тривогу, страх, паніку. Люди переживають горе через втрачені 

життя рідних і друзів, тужать за знищеним житлом. Іноді просто проговорити 

наболіле — це перший крок до зцілення, — розповідає координатор однієї з 

міждисциплінарних мобільних команд Богдан Руденко. 

Він виїхав із Херсона 24 лютого — спершу у Вознесенськ, де невдовзі 

розпочалися бої. Потім, після відходу колон противника з міста, відвіз родину 

у Польщу, а сам повернувся до Вінниці. 

− Я працював у соціальній сфері. Я психолог-практик і співпрацював із 

фундацією раніше. Зараз я отримав шанс бути потрібним і відновитися 

самому. 

Не завжди люди потребують матеріальної допомоги, переконаний 

Богдан. Часто їм бракує уваги, гарного ставлення, присутності когось поруч. 

Фахівець вважає, що треба піклуватися про кожного й пам'ятати, що будь-хто 

може залишитися тут жити на постійній основі. Сам він мріє про мир і про 

повернення додому, як і більшість людей, які вимушені були залишити свої 

домівки. 

У приміщенні Жмеринської центральної бібліотеки зібралися декілька 

десятків людей — мешканці Миколаєва, Маріуполя, Харкова, Одеси, міст 

Луганщини. Всі вони мають різні історії і життєві шляхи. Богдан розпочинає 

знайомство. Чи не кожен із присутніх, розповідаючи власну історію, не 

стримує сліз… 

За підтримки ЮНІСЕФ та уряду Японії в Україні зараз працюють 50 

мультидисциплінарних мобільних команд «Спільно» у складі психолога, 

соціального працівника, юриста й медика. За одне звернення до команди 

людина може розв’язати одразу кілька нагальних питань. Зокрема, отримати 

першу психологічну допомогу, юридичну консультацію, соціальну підтримку 
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та соціальне обслуговування, медичну допомогу, а також гуманітарні набори 

та інформаційні матеріали. 

 

*** 

18.08.2022  

Івано-Франківська обласна державна адміністрація 
https://www.if.gov.ua/news/liudmyla-sirko-za-pidtrymky-mizhnarodnykh-donoriv-

hotuiemo-sotsialni-prykhystky-dlia-vnutrishno-peremishchenykh-liudei-na-zymovyi-period 

Людмила Сірко: За підтримки міжнародних донорів готуємо 

соціальні прихистки для внутрішньо переміщених людей на зимовий 

період 

Управління інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю 

ОДА 

Заступниця голови обласної державної адміністрації Людмила Сірко 
взяла участь у засіданні «круглого столу» на тему «Виклики зимового часу, 

робота з ВПО та їх поселенням», організованому в онлайн-форматі 

фундацією «США-Україна» та ГО «Ротарі Клуб Київ Інтернешенал». 

Спікерами заходу також були представники органів влади Львівської, 

Полтавської, Чернівецької, Черкаської областей та члени неурядових 

організацій США і Канади. Мета такого зібрання – поінформувати існуючих 

та потенційних міжнародних донорів про стан та проблеми у підготовці 

комунальних та державних закладів до зими в умовах війни, облаштування 

місць проживання для переселенців, виклики, з якими стикаються місцеві 

органи влади та шляхи їх вирішення, а також потреби у допомозі для 

забезпечення належних умов для внутрішньо переміщених людей. 

Людмила Сірко подякувала міжнародним донорам, які допомагають 

нашій області, як тиловій та яка уже прийняла більше 146 тисяч ВПО, 

справлятися із їх влаштуванням та забезпеченням гуманітарних потреб. 

«Засоби гігієни, одяг, продукти харчування, побутова техніка - це 

постійні потреби, які ми забезпечуємо. На Прикарпаття переїхало багато 

людей та дітей соціально вразливих категорій: інваліди, геріатричні та 

інклюзивні пацієнти, діти-сироти, вихованці інтернатних закладів. Влада 

усіляко сприяє їх адаптації та забезпеченні потреб, - розповіла Людмила 

Сірко. - Нагальною потребою при підготовці до зими є проведення ремонтних 

робіт на об’єктах, де планується довгострокове перебування переселенців. 

В області визначено 98 таких приміщень, 26 з них згідно з нашими 

напрацюваннями уже розглядають та облаштовують наші міжнародні 

донори». 

Посадовиця чітко окреслила проблемні питання, які потребують 

фінансової підтримки гуманітарних партнерів, а саме, проведення ремонтних 

робіт, компенсація оплати за оренду житла у приватному секторі та 

санаторних закладах, придбання твердого палива, реконструкція приміщення 

з облаштуванням реабілітаційного закладу для спинальних хворих, 

впровадження грантових проектів для сприяння самозайнятості та 
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працевлаштування ВПО. «Ми надамо нашим партнерам напрацювання по 

трьох напрямках, які сьогодні актуальні. Це заявки для діючих шелтерів, де 

перебувають ВПО, потреби для місць, де переселенці можуть бути розміщені 

та потреби за умови завершення робіт із облаштування відповідних місць 

проживання», - підсумувала Людмила Сірко. 

 

*** 

18.08.2022  

КИЇВСЬКА ОБЛАСНА ВІЙСЬКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ 

https://koda.gov.ua/u-kyyivskij-ova-obgovoryly-pytannya-vidnovlennya-

kyyivshhyny-z-predstavnykamy-cheskoyi-respubliky/ 

У КИЇВСЬКІЙ ОВА ОБГОВОРИЛИ ПИТАННЯ ВІДНОВЛЕННЯ 

КИЇВЩИНИ З ПРЕДСТАВНИКАМИ ЧЕСЬКОЇ РЕСПУБЛІКИ 

…заступник голови Київської обласної військової адміністрації 

Микола Бойко провів зустріч із представниками Чеської Республіки на чолі 

з заступником Міністра закордонних справ Чехії Ярославом Курфюрстом.  

Під час зустрічі обговорили двостороннє співробітництво та допомогу 

мешканцям пристоличного регіону. Зокрема розглянули питання відновлення 

пошкоджених об’єктів та облаштування тимчасового житла для тих, хто 

втратив власні домівки внаслідок російської збройної агресії.  

Представники Чехії висловили всебічну підтримку Україні в 

протистоянні з ворогом та наголосили про готовність і надалі надавати 

допомогу українському народу. Адже з початку російського військового 

вторгнення Чеська Республіка прихистила близько 400 тисяч українських 

біженців… 

 

*** 

18.08.2022  

Полтавська обласна військова адміністрація 

https://www.adm-pl.gov.ua/news/na-poltavshchini-pereselenci-otrimali-

dopomogu-vid-mizhnarodnogo-blagodiynogo-fondu 

НА ПОЛТАВЩИНІ ПЕРЕСЕЛЕНЦІ ОТРИМАЛИ ДОПОМОГУ ВІД 

МІЖНАРОДНОГО БЛАГОДІЙНОГО ФОНДУ 

Полтавська область отримала 20 тонн гуманітарного вантажу від 

Міжнародного Благодійного Фонду Help Heroes Of Ukraine. Це перша 

допомога від цієї організації. Серед вантажу – засоби гігієни, продукти 

харчування, медикаменти, теплі речі.  

Про це повідомила заступниця начальника Полтавської обласної 

військової адміністрації Катерина Рижеченко. 

«В Україні офіс фонду Help Heroes Of Ukraine базується у Львові. Ми 

звернулися до них за допомогою, і вони відгукнулися на наше прохання щодо 

забезпечення підтримкою внутрішньо переміщених осіб, – сказала Катерина 

Рижеченко. – Ми дуже вдячні за допомогу, і вже сьогодні отримали 
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пропозицію про наступну партію гуманітарного вантажу. Полтавщина 

потребує такої підтримки для внутрішньо переміщених осіб, які вже зараз 

перебувають у регіоні, та для тих, хто  прибуватиме до області».   

Теплі ковдри, пледи, шоколадне печиво, мило та гель для прання 

отримали жителька Донецька Наталія Просєкова з чоловіком. Жінка 

згадує, як 8 років тому її родина з вагітною дочкою переїхали в Харків. Там 

народилася онучка. У місті вони проживали до лютого 2022 року. 

«Коли почалися обстріли Харкова, ми тиждень із родиною жили у 

підвалі, потім у березні волонтери допомогли нам виїхати в Полтаву. Спочатку 

ми проживали у школі, потім переїхали до ліцею, де умови проживання кращі 

та є харчування. У Полтаві нас зустріли привітно, – розповіла переселенка 

Наталія. – Така гуманітарна допомога є дуже важливою. Ми з чоловіком – 

пенсіонери. Хоч харчуємося безкоштовно, маємо потреби у речах, бо як 

виїжджали взимку, брали речей небагато. Їжу теж потрібно купувати та речі 

для онуки. Вдячні всім країнам, організаціям і волонтерам, які допомагають і 

підтримують українців у цей непростий час». 

Вдруге в Полтаві й жителька з Донецька Юлія Селіванова. Вперше 

сюди переїхала в 2014 році з сином. Потім із надією, що скоро все закінчиться, 

повернулися додому, переїхали до Слов’янська. 

«Події у лютому цього року знову змусили переїхати в Полтаву, – 

розповіла Юлія. – В таких ситуаціях, коли ти просто рятуєш життя, речей із 

собою береш мінімум. Потім перед тобою постають питання де поїсти, взяти 

посуд, білизну, інші речі першого вжитку. Люди опиняються в різних 

ситуаціях, тому будь-яка  допомога – це неймовірна підтримка. Дякую всім 

небайдужим». 

Усі речі надійшли до гуманітарного штабу ОВА, їх  роздадуть у 

громади залежно від потреб. Уже за два тижні на Полтавщину має прибути ще 

один гуманітарний вантаж від фонду Help Heroes Of Ukraine. 

 

*** 

18.08.2022 

Хмельницька міська рада 

https://khm.gov.ua/uk/content/artterapiyu-ta-kinopereglyady-provodyat-v-

gufi-centri 

Арттерапію та кіноперегляди проводять в «Гуфі-центрі» 

Фахівці «Гуфі-центру» спільно з представниками ВІ «Активна 

громада» провели арттерапевтичний захід з розмальовуванням тканинних 

торбинок. Мета заходу – подарувати маленьким відвідувачам позитивні 

емоції та допомогти подолати тривожність, яка може виникати в складні часи. 

Подібні заходи є постійними в центрі, участь охоче беруть як хмельничани так 

і внутрішньопереміщені дітки. 

Малеча активно спілкувалася з психологом, виконувала вправи, 

висловлювала свої думки та з радістю втілювала свій задум на торбинці. 
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Після творчого заняття на учасників чекав тур по «Гуфі-центру», де гіди 

розповіли про важливість сортування сміття та ознайомили із різними 

способами зменшення побутових відходів. 

Для любителів кіно «Гуфі-центр» організовує перегляд сімейної стрічки 

«Пригоди Мії та білого лева», який відбудеться 20 серпня о 13.00. 

Зареєструватися на кіноперегляд можна за посиланням52. 

За анонсами стежте на сторінках «Гуфі-центру» в соціальних мережах: 

фейсбук-сторінк53а та інстаграм-сторінка54. 

 

*** 

18.08.2022 

Портал “Громадський Простір” 

https://www.prostir.ua/?news=samoorhanizatsiya-vpo-novi-vyklyky 

Самоорганізація ВПО: нові виклики 

17 серпня відбулася наступна інформаційна он-лайн зустріч в рамках 

проєкту «Дієва демократія на рівні територіальних громад Луганщини».  
Під час зустрічі учасники обговорили досвід та перспективи самоорганізації 

для допомоги ВПО у Луганській, Донецькій, Запорізькій,  Черкаській та 

Хмельницькій областях.     

Вимушена міграція населення всередині України набуває різного 

характеру, але зараз вочевидь, що чим довше триває війна, а вже майже 6 

місяців, тим більше зростатимуть потреби ВПО: від термінових базових 

(забезпечення якимось дахом над головою, продуктами харчування, засобами 

гігієни тощо) до середньо/довгострокових (довгострокове житло, робота, 

оформлення дітей у садок та школу, вступ до інституту та багато іншого). В 

приймаючих громадах змінилося навантаження на соціальну інфраструктуру 

(лікарні, дошкільні та навчальні заклади), на територіальні центри соцслужб, 

служби зайнятості, інші комунальні сервіси, не має можливості вирішення 

житлових проблем ВПО, не має роботи тощо. Безумовно, держава прикладає 

немало зусиль для вирішення питань, але завдання громадських 

організацій, волонтерів: самоорганізація та координація зусиль для 

допомоги ВПО та їх залучення до цих процесів.   

Захід проведено ГО «Громадська ініціатива Луганщини» в рамках 

проєкту «Дієва демократія на рівні територіальних громад Луганщини» 
за підтримки Європейського Союзу та Міжнародного Фонду «Відродження» 

в межах грантового компоненту проєкту EU4USociety. Матеріал відображає 

позицію авторів і не обов’язково відображає позицію Міжнародного фонду 

«Відродження» та Європейського Союзу. 

 

                                                           
52 Див.:   https://docs.google.com/forms/d/1LWm6_JAvPF_n2Ycyl8pYrLFh0d-
IY9qOWp5G1fm1yD0/viewform?edit_requested=true 
53 Див.:   https://www.facebook.com/GufiCenter/about/?ref=page_internal 
54 Див.:   https://www.instagram.com/accounts/login/?next=/guficenter/ 
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Портал “Громадський Простір” 

https://www.prostir.ua/?news=ekspertna-dopomoha-hromadskym-

objednannyam-initsiatyvam-ta-aktyvistam 

Експертна допомога громадським об’єднанням, ініціативам та 

активістам 

Додано: Станіслав Безушко 

Проєкт Київський Діалог прагне допомогти громадським 

об’єднанням, ініціативам та активістам, які через війну змушені були 

покинути свої населені пункти та переїхали до Львова та на Львівщину. 

Ми готові надати експертну допомогу та супровід діяльності протягом 4 

місяців людям та організаціям, які хочуть продовжити свою діяльність на 

Львівщині чи вже працюють, але потребують допомоги. 

Для отримання допомоги потрібно пройти опитування55. 

*** 

18.08.2022 

Трибун 

https://tribun.com.ua/94563-nova-groshova-dopomoga-dlja-pereselentsiv-

xto-ta-skilki-mozhe-otrimati 

Нова грошова допомога для переселенців: хто та скільки може 

отримати 

Внутрішньо переміщені особи, які евакуювалися на Тернопільщину ти 

Хмельниччину, можуть отримати грошову підтримку від благодійного фонду 

«Посмішка ЮА» та міжнародних неурядових організацій Welthungerhilfe, 

Concern Worldwide і CESVI. 
Про це йдеться на соціальній інформаційній платформі56. 

2200 грн на місяць на кожного члена родини протягом трьох місяців 

можуть отримувати українці, які набули статусу внутрішньо переміщених 

осіб після 24 лютого 2022 року та зареєстровані на території Тернопільської 

чи Хмельницької областей. Обов’язковою умовою також є неотримання 

допомоги від неурядових чи міжнародних організацій протягом останніх 30 

днів. 

Зареєструватися можна за номером: +38 050 460 22 40 (звертатися у 

будні дні з 9.00 до 17.00). Можна також звернутися за допомогою через 

месенджер на офіційній сторінці фонду57. 

Оброблятимуть заявку протягом 2-3 днів. 

                                                           
55 Див.:   
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfP357QloVzrPAdbJ9H2sQmtRRfzR07cOaTR4e1mqkaVTJx1w/viewfor
m 
56 Див.:   https://social.com.ua/vijna/vpo/pereselenczyam-dvoh-oblastej-dostupna-reyestracziya-na-novu-
groshovu-dopomogu/ 
57 Див.:   https://www.facebook.com/posmishka.org.ua   
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Івано-Франківська обласна державна адміністрація 

https://www.if.gov.ua/news/svitlana-onyshchuk-my-postiino-

spilkuiemosia-z-liudmy-zbyraiemo-potreby-ta-komunikuiemo-z-mizhnarodnymy-

donoramy-shchoby-zabezpechyty-usim-neobkhidnym-liudei-iz-chysla-vpo 

Світлана Онищук: Ми постійно спілкуємося з людьми, збираємо 

потреби та комунікуємо з міжнародними донорами, щоби забезпечити 

усім необхідним людей із числа ВПО 

Управління інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю 

ОДА 

Міжнародна неурядова організація «Save the Chilren»  продовжує 

надавати гуманітарну допомогу внутрішньо переміщеним людям, які 

проживають на Прикарпатті. В Івано-Франківську представники громадської 

організації «Донецька обласна організація Всеукраїнської організації «Союз 

осіб з інвалідністю України», які співпрацюють з міжнародним донорами,  за 

сприяння представника Урядового уповноваженого з прав осіб з 

інвалідністю в Івано-Франківській області Миколи Макара передали для 

переселенців  чергову гуманітарну допомогу. 500 сімей із дітьми отримали  

найнеобхідніші засоби гігієни. Загалом, «Save the Chilren» уже передали для  

потребуючих близько трьох тисяч наборів. 

З волонтерами та переселенцями, які змушені були покинути свої 

домівки через військові дії, спілкувалася  голова обласної державної 

адміністрації - начальник обласної військової адміністрації Світлана 

Онищук. За словами очільниці  області, Прикарпаття прийняло понад        146 

тисяч  переселенців, тільки у Івано-Франківській громаді проживають      25 

тисяч внутрішньо переселених людей. 

«Ми постійно спілкуємося з людьми, збираємо потреби та комунікуємо 

з міжнародними донорами, щоби забезпечити  усім необхідним  наших 

громадян. На сьогодні важливим завданням є підготовка до зими приміщень 

для довготривалого перебування  внутрішньо переміщених людей.  Обрано 

заклади обласного підпорядкування та комунальної форми власності, у яких 

проводяться ремонтні роботи. На території області люди будуть забезпечені 

таким житлом, - наголосила Світлана Онищук. – Надважливим є належне 

проходження опалювального сезону в осінньо-зимовий період. За всіма 

показниками область на 73 %  готова до його проведення. Зима буде складною, 

тому сьогодні ми з головами територіальних громад чітко обговорили потреби 

та необхідні кроки задля  його забезпечення. Ворог підступний, ніхто не знає, 

як може розвиватися ситуація. Ми маємо бути готовими до будь-якого 

розвитку подій. Перемога буде за нами!».   
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Івано-Франківська обласна державна адміністрація 
https://www.if.gov.ua/news/mizhnarodna-orhanizatsiia-world-central-kitchen-

zabezpechyly-pereselentsiv-iaki-zhyvut-na-prykarpatti-21-660-produktovymy-naboramy 

Міжнародна організація World Central Kitchen забезпечили 

переселенців, які живуть на Прикарпатті, 21 660 продуктовими наборами 

Управління інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю 

ОДА 

На Прикарпатті Міжнародна гуманітарна організація World Central 

Kitchen (WCK) від початку повномасштабного вторгнення росії підтримує та 

забезпечує харчуванням соціально-вразливі категорії з числа внутрішньо 

переміщених людей. Зокрема, формуються щомісячно понад півтори тисячі 

продуктових наборів для сімей ВПО. Загалом від 24 лютого World Central 

Kitchen забезпечили переселенців області 21 660 продуктовими наборами. 

Кожен набір розрахований на сім'ю. Тож, понад 20 тисяч сімей отримали 

найнеобхідніші продукти харчування. 

 Додамо, що World Central Kitchen заснована майже 22 роки тому та 

спрямовує свою діяльність на допомогу і підтримку населенню, 

постраждалому від стихійних, гуманітарних чи будь-яких інших лих. Вони 

надали уже 120 мільйонів обідів для українців. 

Як зазначив засновник та шеф-кухар організації Хосе Андрес, 

продовольча допомога - це не просто їжа, що вгамовує почуття голоду. Це 

тарілка надії. У найтемніший час це доводить, що десь хтось піклується про 

вас. Гасло Хосе та World Central Kitchen: «Ми тут тому, що ми потрібні 

Україні!». 

Надалі фонд планує запровадити в Україні федтрак з автономною 

професійною кухнею, що матиме змогу забезпечувати мешканців «гарячих 

точок» більше, ніж 360 000 порцій на день. Також одним з найважливіших та 

пріоритетних завдань залишається забезпечення жителів «гарячих» міст 

продуктовими наборами. 16 складів по усій Україні сформували 1,5 млн 

продуктових пакетів, які складаються з продукції українських виробників. 

Довідково: Хосе Рамон Андрес Пуэрта – видатний іспанський шеф-

кухар, власник десятків популярних ресторанів, пабів та закусочних, фундатор 

Світової Центральної Кухні (World Central Kitchen). Народився та виріс в 

Іспанії. Після закінчення навчання переїхав до США, зокрема Вашингтон, де і 

розпочав свої перші кроки у волонтерстві. Хосе приєднався до команди 

Центральної кухні округу Колумбія. Величезний досвід шеф-кухаря та 

бажання допомагати підштовхнули його до заснування WCK. Організація 

швидко розширює свої кордони надання допомоги у приготуванні їжі, 

доставки продовольства, питної води. 

 У 2016 році Андрес нагороджений Національною медаллю 

гуманітарних наук на церемонії у Білому домі, за працю та розвиток World 

Central Kitchen. 
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Львівська обласна військова адміністрація 

https://loda.gov.ua/news/37931 

Міжнародні гуманітарні організації передали гуманітарну допомогу 

для ВПО з Яворівщини та військових 

Пресслужба ОДА 

Допомога надійшла від міжнародних організацій Національна 

асоціація громадського харчування та Благодійного фонду Святого Тадея. 

На початку повномасштабної війни росії проти України представники 

організацій приїжджали у громаду, щоб поспілкуватися з переселенцями та 

місцевою владою, обговорити, чим можуть допомогти громаді. 

Зокрема, для військових благодійники надіслали ліхтарики, павербанки, 

рації, аптечки та турнікети, бандажі, термобілизну, одяг та взуття, засоби 

гігієни, а для переселенців - продукти харчування, засоби гігієни, 

одноразовий посуд, товари для дітей, ковдри, пледи та одяг. 
На даний час у Яворівському районі офіційно зареєстрували 9172 

внутрішньо переміщених осіб. 

Додамо, на Яворівщині продовжує працювати гаряча лінія Яворівської 

районної військової адміністрації. Отримати необхідну інформацію про 

виплати для ВПО можна зателефонувавши за номером: 03259-21380. Графік 

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

Яворівська міська рада 

Яворівська РВА 

 

*** 

19.08.2022  

Тернопільська обласна військова адміністрація 

https://oda.te.gov.ua/news/vpo-zaproshuiut-na-treninh-z-elektronnoi-

komertsii-dlia-pidpryiemtsiv 

ВПО запрошують на тренінг з електронної комерції для підприємців 

Компанія IQ спільно з ПРООН організовує тренінг з електронної 

комерції для підприємців-ВПО 3 Донецької, Луганської, Херсонської, 

Запорізької областей в рамках співпраці з Програмою ООН із відновлення 

та розбудови миру, за фiнансової підтримки Європейського Союзу (EC). 

Програма у вересні-листопад/ 2022 проведе: 43 дводенних офлайн та 7 

дводенних онлайн тренінгів в рамках "Навчальних занять з розвитку навичок 

електронної комерції". 71_Оголошення.pdf ( .pdf , 427.83 Кб )58 

                                                           
58 Див.:   https://oda.te.gov.ua/storage/app/sites/26/uploaded-
files/71_%D0%9E%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F.pdf 
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Реєстрація за посиланням  https://bit.ly/3zVekkb  

До участі у тренінгах запрошуються, в першу чергу, особи, які 

зареєстровані у Донецькій, Запорізькій, Луганськiй та Херсонськiй областях 

та/або мають довідку внутрішньо переміщеної особи. Навчання буде корисне 

діючим пiдприємцям та пiдприємницям, а також тим, хто планує вiдкрити та 

діджиталізувати власну справу, сформувати інтернет-представництво та 

активно вести онлайн-продажі.  

Участь у тренінгах безкоштовна. Організатори забезпечують учасників 

та учасниць харчуванням і проживанням (за потреби). Витрати на проїзд 

будуть компенсовані в межах області.  

Тренінги відбуватимуться 2-3 ВЕРЕСНЯ 2022 у м. Ужгород                      5-

6 вересня - у м. Івано-Франківськ     7-8 вересня - у Львові. 

Тренінги онлайн - з 26 вересня по 8 листопада 2022 року 

 

*** 

Без дати 

Платформа єДопомога 

https://aid.edopomoga.gov.ua/terms 

Умови надання грошової допомоги від міжнародних організацій 

1. Грошова допомога надається міжнародними організаціями в рамках 

реалізації проєкту щодо надання додаткових заходів соціальної підтримки 

окремих категорій населення, зокрема з числа внутрішньо переміщених осіб, 

передбаченого Постановою Кабінету Міністрів України від 26 квітня 2022 

року № 487 «Про реалізацію спільного з Місією Міжнародного Комітету 

Червоного Хреста в Україні та Товариством Червоного Хреста України 

проекту щодо додаткових заходів соціальної підтримки окремих категорій 

населення». 

2. Грошова допомога надається міжнародними організаціями 

відповідній соціальній категорії населення, згідно умов меморандумів про 

співпрацю/співробітництво, укладених Міністерством соціальної політики 

України та відповідною міжнародною організацією. 

3. Грошова допомога надається соціальним категоріям населення 

України згідно Додатку 1 (див. нижче) до цих Умов. 

4. Заявка на виплату грошової допомоги від міжнародних організацій 

заповнюється і подається на інформаційній платформі єДопомога (веб-ресурс 

https://edopomoga.gov.ua). 

5. Персональні дані фізичних осіб – заявників на отримання грошової 

допомоги від міжнародних організацій збираються адміністратором 

інформаційної платформи єДопомога - державним підприємством 

«Інформаційно-обчислювальний центр Міністерства соціальної політики 

України» (далі – Адміністратор), передаються Міністерству соціальної 

політики України (далі – Мінсоцполітики України) та обробляються ним. 

Мінсоцполітики України є власником бази персональних даних заявників. 
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6. Заявник надає Адміністратору та Мінсоцполітики України право на 

збір, передачу та обробку його персональних даних на умовах, передбачених 

в Додатку 2 (ПОЛІТИКА КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ) до цих Умов. 

АДМІНІСТРАТОР: 

ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ІНФОРМАЦІЙНО-

ОБЧИСЛЮВАЛЬНИЙ ЦЕНТР МІНІСТЕРСТВА СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ 

УКРАЇНИ» 

Адреса: пр. Гузара Любомира, 7, м. Київ, 03065. 

Код ЄДРПОУ: 03562649 

E-mail: edopomoga@ioc.gov.ua 

Телефон: +380 44 494 19 24 

 

МІНСОЦПОЛІТИКИ УКРАЇНИ: 

МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ 

Адреса: вул. Еспланадна, 8/10, м. Київ, 01601 

Код ЄДРПОУ: 37567866 

 

Додаток 1 

 
Партнер: 
Представництво дитячого фонду ООН в Україні (ЮНІСЕФ) 

Меморандум: 

Меморандум про співробітництво між Міністерством соціальної політики України та Представництвом 
Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) в Україні щодо забезпечення захисту прав дітей, які постраждали від війни в 
Україні, внаслідок збройної агресії російської федерації 

Категорія: 
Сім’ї з дітьми: 

- багатодітні родини, які мають 3 і більше дітей до 18 років, з яких принаймні одна дитина не досягла 2 років; 
- які мають 2 і більше дітей до 18 років, з яких принаймні 1 дитину з інвалідністю 

Територія: 

Вся територія України без «прив’язки» до статусу ВПО 

Сума: 
2220 грн на кожного члена сім‘ї до (не більше 5 осіб) максимально 33 300 грн 

Строк: 
три місяці одним платежем 

Кількість людей: 
на першому етапі 80 тисяч сімей 

Обсяг коштів: 

$90 млн 

Канал виплати: 

Уповноважені банки, які визначені ЮНІСЕФ 

Гаряча лінія: 

0800600017 (понеділок–п’ятниця з 8:00 до 22:00) 

Партнер: 
Управління Верховного комісара ООН у справах біженців (УВКБ ООН) 

Меморандум: 

Меморандум про взаєморозуміння щодо співробітництва між Міністерством соціальної політики України та 
УВКБ ООН 

tel:+380800600017
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Категорія: 
Внутрішньо переміщені особи 

Пріоритет – ВПО з числа осіб, які одержують пенсію до 3 000 грн. 

Територія: 

Вся територія, але першочергово для ВПО з найбільш постраждалих регіонів Донецької Луганської, Одеської, 
Харківської, Запорізької, Миколаївської, Херсонської областей 

Сума: 
2220 грн на кожного члена сім’ї 

Строк: 
щомісяця, протягом трьох місяців 

Кількість людей: 
200 тисяч осіб (з можливістю збільшення) 

Обсяг коштів: 

1,4 млрд грн 

Канал виплати: 

Уповноважені банки, які визначені УВКБ ООН 

Гаряча лінія: 

0800307711 (понеділок–п’ятниця з 8:00 до 18:00) 

Партнер: 
Всесвітня продовольча програма ООН (ВПП ООН) 

Меморандум: 

Меморандум про взаєморозуміння для надання грошової допомоги з використанням даних українських 
бенефіціарів («ДУБ») між Міністерством соціальної політики України («Міністерство») та Всесвітньою 
продовольчою програмою («ВПП») 

Категорія: 
Внутрішньо переміщені особи за черговістю дати включення до бази даних 

Територія: 

Вся територія, пріоритет – для ВПО з найбільш постраждалих регіонів Донецької Луганської, Одеської, 
Харківської, Запорізької, Миколаївської, Херсонської областей 

Сума: 
2220 грн на кожного члена домогосподарства, але не більш як для трьох осіб 

Строк: 
щомісяця, протягом трьох місяців 

Кількість людей: 
500 тисяч осіб 

Обсяг коштів: 

Понад 3 млрд грн 

Канал виплати: 

Western Union 

Гаряча лінія: 

0800600122 (понеділок–п’ятниця з 8:00 до 18:00) 

Партнер: 
Місія Міжнародного Комітету Червоного Хреста в Україні та Товариство Червоного Хреста України (МЧКХ та 
ТЧХУ) 

Меморандум: 

Меморандум про взаєморозуміння між Міністерством соціальної політики України, Місією Міжнародного 
Комітету Червоного Хреста в Україні та Товариством Червоного Хреста України щодо надання грошової 
допомоги вразливим категоріям населення України, які постраждали внаслідок бойових дій 

Категорія: 

tel:+380800307711
tel:+380800600122


162 
 

Пріоритетною категорією визначено малозабезпечені сім’ї, у тому числі із числа ВПО. 

Для подальшого узгодження: 
— Одинокі матері, які отримують допомогу на дітей; 
— Отримувачі допомоги у зв'язку з вагітністю та пологами; 
— Особи з інвалідністю з дитинства та діти з інвалідністю, які отримують державну соціальну допомогу; 
— Отримувачі державної соціальної допомоги, які не мають права на пенсію, та особи з інвалідністю; 
— Багатодітні сім’ї, які отримують допомогу дітям; 
— Непрацюючі особи, які досягли пенсійного віку, але не набули права на пенсійну виплату; 
— Отримувачі допомоги, які доглядають за хворою дитиною 

Територія: 

Вся територія України, пріоритет - для ВПО з найбільш постраждалих регіонів Донецької Луганської, Одеської, 
Харківської, Запорізької, Миколаївської, Херсонської областей 

Сума: 
2500 грн на кожного отримувача 

Строк: 
місяць (із можливістю подальшого збільшення тривалості надання допомоги) 

Кількість людей: 
960 тисяч осіб 

Обсяг коштів: 

2,4 млрд грн 

Канал виплати: 

Приватбанк 

Гаряча лінія: 

0800332656 (понеділок–п’ятниця з 8:00 до 18:00) 

Конфіденційний зворотній зв’язок: 

sos@redcross.org.ua 

Загальний зворотній зв’язок: 

feedback@redcross.org.ua 

Партнер: 
Міжнародна організація з міграції (МОМ) 

Меморандум: 

Меморандум про взаєморозуміння між Міністерством соціальної політики України та Міжнародною 
організацією з міграції (МОМ) 

Категорія: 
Пріоритетною категорією визначено осіб з інвалідністю, у тому числі із числа ВПО. Для подальшого 

узгодження визначено такі категорії: 
— Одинокі матері/батьки, які отримують допомогу на дітей; 
— Отримувачі допомоги у зв'язку з вагітністю та пологами; 
— Особи з інвалідністю; 
— Сім’ї з двома і більше дітьми; 
— Пенсіонери віком понад 65 років 

Територія: 

Вся територія України, а також ВПО з визначених регіонів 

Сума: 
2220 грн на кожного члена сім’ї 

Строк: 
щомісяця, протягом трьох місяців 

Кількість людей: 
100 тисяч осіб (з можливістю збільшення) 

Обсяг коштів: 

0,7 млрд грн 

Канал виплати: 

tel:+380800332656
mailto:sos@redcross.org.ua
mailto:feedback@redcross.org.ua
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Western Union або уповноважені банки, які визначені Міжнародною організацією з міграції (МОМ) 

Гаряча лінія: 

+380952403511, +380674066327 

Електронна адреса: 

kievtransparent@iom.int 

Партнер: 

RED ROSE CDS LIMITED 

Категорія: 
На пілотній стадії стосовно 40 000 осіб, а саме: 

— внутрішньо переміщені особи пенсіонери та/або особи з інвалідністю. 

Територія: 

Регіони, визначені Мінсоцполітики 

Сума: 
2220 грн на кожного члена сім’ї 

Строк: 
щомісяця протягом трьох місяців з потенційним продовженням 

Кількість людей: 
40 тисяч сімей (заявок) 

Канал виплати: 

Money Gram, уповноважені банки (визначає Red Rose) 

Партнер: 

БО «Людина в біді» 

Меморандум: 
Меморандум у стадії опрацювання 

Партнер: 

Норвезька рада у справах біженців 

Меморандум: 

Меморандум у стадії опрацювання 

Категорія: 

На пілотній стадії Особи з інвалідністю 

Територія: 

Південні і східні регіони 

 

 

tel:+380952403511
tel:+380674066327
mailto:kievtransparent@iom.int

