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ОФІЦІЙНА ІНФОРМАЦІЯ  

Центральні органи влади 

 
 

28.08.2022  

Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих 

територій України 

https://minre.gov.ua/news/iryna-vereshchuk-dity-vpo-rozpochnut-

navchannya-vchasno 

Ірина Верещук: Діти ВПО розпочнуть навчання вчасно 

Віцепрем’єр Ірина Верещук під час робочої поїздки до Миколаєва 

відвідала місце компактного проживання ВПО в одній з миколаївських 

загальноосвітніх шкіл. Заклад став прихистком для переселенців з різних 

районів Миколаївщини. 

Люди розповіли, що забезпечені усім необхідним для життя: 

безкоштовним повноцінним харчуванням, ліками, засобами гігієни, одягом, 

взуттям тощо. З ними працюють медики і психологи. 

Окрему увагу приділили школярам. Вже через декілька днів вони будуть 

приєднані до онлайн-класів та продовжуватимуть навчання за допомогою 

комп’ютерної техніки закладу. 

Ірина Верещук передала дітям гуманітарну допомогу, де є все необхідне 

для старту навчання, та солодкі гостинці. 

«Зараз десятки тисяч наших дітей опинилися далеко від своїх рідних 

шкіл. Але, попри все, навчальний рік для них має розпочатись вчасно!», – 

наголосила Віцепрем’єр. 

 

*** 

29.08.2022 

Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих 

територій України 

https://minre.gov.ua/news/iryna-vereshchuk-uryad-razom-z-miscevoyu-

vladoyu-naperedodni-zymy-zabezpechat-vnutrishnih 

Ірина Верещук: Уряд разом з місцевою владою напередодні зими 

забезпечать внутрішніх переселенців належними умовами 

Віцепрем’єр-міністр Ірина Верещук під час робочої поїздки на 

Одещину відвідала місце компактного проживання ВПО в обласному центрі 

соціально-психологічної допомоги. До початку зимового періоду сюди 

планують поселити кілька десятків людей, тому готовність до опалювального 

сезону – першочергове завдання.  

«Країна має прийняти найближчим часом тисячі ВПО, які евакуюються 

з небезпечних регіонів. Додаткові місця для їх розміщення готуються скрізь. 
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Задача місцевої влади – забезпечити місця компактного поселення ВПО 

утепленням, необхідним обладнанням, паливними матеріалами. Уряд своєю 

чергою також допомагає. Долучаються міжнародні гуманітарні організації. 

Забезпечення належних умов для переселенців напередодні зими – наша 

спільна відповідальність. Разом здолаємо виклики та перезимуємо!» – 

переконана посадовиця. 

 

*** 

29.08.2022 

Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих 

територій України 

https://minre.gov.ua/news/iryna-vereshchuk-ti-hto-pryhystyv-vpo-

spodivayutsya-na-zbilshennya-kompensaciyi-vytrat-za-yih 

Ірина Верещук: Ті, хто прихистив ВПО, сподіваються на збільшення 

компенсації витрат за їх розміщення 

Громадяни та організації, які приймають на тимчасове розміщення ВПО, 

чекають на збільшення компенсації витрат, нагадала віцепрем’єр Ірина 

Верещук під час свого візиту до Миколаївщини.   

Йдеться про очікування змін до відповідних постанов КМУ, суть яких – 

підвищити розмір компенсації вдвічі. 

Нагадаємо, наразі компенсація надається у  межах програми 

«Прихисток». Це проєкт по переселенню ВПО із небезпечних регіонів 

передбачає, що власники житла, які безкоштовно прихистили переселенців, 

отримують гарантовану державну підтримку в розмірі 450 гривень на місяць 

за кожну прийняту особу для компенсації витрат на комунальні послуги. 

Але на практиці така компенсація часто не перекриває собою витрати на  

ЖКП, вартість яких постійно зростає.  

Відтак, Мінреінтеграції ініціюватиме підвищення цієї суми вдвічі і, 

насамперед, за рахунок міжнародної допомоги. 

 

*** 

29.08.2022 

Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих 

територій України 

https://minre.gov.ua/news/iryna-vereshchuk-litni-ta-malomobilni-

pereselenci-pid-osoblyvoyu-opikoyu-derzhavy 

Ірина Верещук: Літні та маломобільні переселенці – під особливою 

опікою держави 

Про це заявила віцепрем’єр Ірина Верещук під час відвідин 

Миколаївського геріатричного пансіонату. Тут перебувають внутрішні 

переселенці з Миколаївської, Херсонської й Одеської областей. 
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Мешканці пансіонату розповіли, що забезпечені всім необхідним: 

харчуванням, одягом, ліками. Вони подякували персоналу закладу та 

представникам влади за турботу й увагу. 

 Піклування за старенькими, яким довелося покинути свої домівки 

внаслідок російського вторгнення, – один із ключових пріоритетів держави, 

зауважила Ірина Верещук. 

  «Літні люди часто не наважуються виїжджати з небезпечних зон, бо не 

впевнені, що їх прихистять. Запевняю: для їх евакуації є спеціально 

обладнаний транспорт. Усіх чекають і прихистять у безпечних регіонах», – 

наголосила віцепрем’єр. 

 Посадовиця передала мешканцям пансіонату гумдопомогу від 

Міжнародного Комітету Червоного Хреста та від уряду Польщі. 

 

*** 

29.08.2022 

Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих 

територій України 

https://minre.gov.ua/news/vidteper-shche-bilshe-aktualnoyi-informaciyi-

onovleno-chat-bot-yurydychnyy-poradnyk-dlya-vpo 

Відтепер ще більше актуальної інформації: оновлено чат-бот 

«Юридичний порадник для ВПО» 

«Юридичний порадник для ВПО», запущений за підтримки 

Мінреінтеграції, розширює спектр безоплатної юридичної допомоги для 

внутрішньо переміщених та інших громадян, які постраждали від російської 

агресії. 

Відтепер українці безоплатно та в режимі 24/7 зможуть отримувати у 

чат-боті ще й таку інформацію: 

• важливі новини щодо змін у законодавстві; 

• інструкції щодо отримання державних послуг і гуманітарної допомоги, 

в тому числі онлайн; 

• відповіді на поширені юридичні запитання; 

• контакти державних установ та організацій; 

• зразки процесуальних та інших документів. 

Крім того, «Юридичний порадник для ВПО» надасть інформацію щодо 

медичних та освітніх послуг, чинних житлових програм і пільг, оформлення 

спадщини, доступу до суду, підприємництва, сімейних та інших питань. За 

потреби чат-бот переспрямує1 до юристів БФ «Право на захист», які 

безкоштовно нададуть правову допомогу телефоном або онлайн. 

Щоб скористатися чат-ботом, перейдіть за посиланнями: 

Viber2, 

                                                           
1 Див.:   https://r2p.org.ua/ 
2 Див.:   https://chats.viber.com/idp_legal_advisor_bot 
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Telegram3, 

Facebook (Messenger)4 

   

*** 

29.08.2022  

Міністерство молоді та спорту України 

https://mms.gov.ua/news/vadym-huttsait-dity-pereselentsi-mozhut-

bezkoshtovno-vidviduvaty-dytiacho-iunatski-sportyvni-shkoly 

Вадим Гутцайт: Діти-переселенці можуть безкоштовно 

відвідувати дитячо-юнацькі спортивні школи 

Про це Міністр молоді та спорту Вадим Гутцайт повідомив в ефірі 

телемарафону «Єдині новини». 

«Для нас дуже важливо відновлювати рухову активність і масовий 

спорт. Через війну тисячі людей стали переселенцями, в усіх них має бути 

можливість продовжувати заняття спортом. Діти-переселенці можуть 

приходити в дитячо-юнацькі спортивні школи і займатися спортом 

безкоштовно», — сказав Міністр. 

Він також закликав усіх українців повертатися до регулярних занять 

спортом, зокрема й в «Активних парках». За програмою Президента України 

Володимира Зеленського в Україні створено вже близько 600 таких локацій: 

сучасних спортивних майданчиків з можливістю безкоштовних тренувань. 

«Все, що потрібно — знайти таку локацію «Активних парків» в своєму 

місті, відсканувати QR-код і обрати програму тренувань для свого віку і рівня 

підготовки», — додав Вадим Гутцайт. 

 

*** 

30.08.2022 

Президент України  Володимир Зеленський 

Офіційне інтернет-представництво 

https://www.president.gov.ua/ru/news/kirilo-timoshenko-obgovoriv-z-

poslom-velikoyi-britaniyi-shvi-77417 

Кирилл Тимошенко обсудил с Послом Великобритании скорейшее 

восстановление инфраструктурных объектов 

Заместитель руководителя Офиса Президента Украины Кирилл 

Тимошенко провел рабочую встречу с Чрезвычайным и Полномочным 

Послом Великобритании в Украине Мелиндой Симмонс. 

                                                           
3 Див.:   https://t.me/IDP_advisor_bot 
4 Див.:   
https://www.messenger.com/login.php?next=https%3A%2F%2Fwww.messenger.com%2Ft%2F106442214183857
%2F%3Fmessaging_source%3Dsource%253Apages%253Amessage_shortlink%26source_id%3D1441792%26recurri
ng_notification%3D0 
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Кирилл Тимошенко рассказал госпоже Послу об онлайн-платформе, 

которая содержит актуальные данные по каждому объекту в Украине, 

поврежденному в результате российского вторжения. 

Он подчеркнул, что перед началом зимнего периода очень важно 

отстроить социальную инфраструктуру и жилье. По его словам, Fast Recovery 

Plan предполагает восстановление школ, детских садов, коммунальных сетей, 

а также частных домов граждан, чтобы они могли как можно скорее 

вернуться домой. 

По словам заместителя руководителя Офиса Президента, больше 

всего объектов, которые нуждаются в восстановлении, – на деоккупированных 

территориях Киевской, Черниговской и Сумской областей. 

«Мы разделили регионы на четыре типа: первый – оккупированные 

территории, второй – деоккупированные территории, где сейчас больше всего 

проблемных объектов, третий – территории, которые пострадали в результате 

ракетных ударов и т. д.», – рассказал он. 

Как отметил Кирилл Тимошенко, украинцы уже возвращаются 

домой, и в первую очередь требуется жилье с целой крышей, окнами и 

необходимыми коммуникациями. 

Поэтому, как рассказал он, параллельно с Fast Recovery Plan разработан 

проект строительства пятиэтажных домов в шести областях Украины для 

людей, потерявших свои жилища в результате российского вторжения. 

Квадратный метр такого жилья обойдется примерно в 700-800 долларов США. 

Заместитель руководителя Офиса Президента отметил, что, 

согласно данным социологических исследований, около 70-80% 

украинцев готовы возвращаться домой даже несмотря на угрозу 

ракетных ударов, если будут иметь, где жить, и при отсутствии наземного 

продвижения вражеских войск. 

Он также подчеркнул, что восстановление хотя бы части объектов 

социальной инфраструктуры в той или иной общине будет побуждать 

людей к возвращению, ведь они будут видеть, что восстановительные 

работы ведутся. 

Мелинда Симмонс в свою очередь отметила важность восстановления 

учебных заведений и обустройства укрытий, оснащенных всем необходимым. 

Госпожа Посол также подчеркнула, что Великобритания 

заинтересована в присоединении к восстановлению остальных объектов 

жилищно-коммунального хозяйства и критической инфраструктуры 

Киевщины, которые подверглись разрушениям вследствие войны. 

 

 

 

*** 
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30.08.2022 

Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих 

територій України 

https://minre.gov.ua/news/iryna-vereshchuk-dyakuyemo-predstavnykam-

mizhnarodnyh-gumanitarnyh-organizaciy-za-yihnyu 

Ірина Верещук: Дякуємо представникам міжнародних гуманітарних 

організацій за їхню постійну підтримку 

Віцепрем’єр Ірина Верещук, завершуючи робочу поїздку до Одещини 

та Миколаївщини, висловила окрему щиру подяку міжнародним 

гуманітарним організаціям, які від початку повномасштабного вторгнення 

рф постійно допомагають українцям.  

«Держава, волонтери роблять усе, щоб наші внутрішні переселенці 

після евакуації відчували себе захищеними, мали прихисток і все необхідне 

для життя. На сьогодні в Україні – мільйони ВПО. І тут дуже важлива 

допомога міжнародних організацій: МКЧХ, програм ООН, Міжнародної 

організації з міграції, програми продовольчої підтримки й інших. Українці 

дуже потребують їхньої допомоги. Лише разом ми переможемо на 

гуманітарному фронті!» – наголосила Ірина Верещук. 

Вона розповіла, що наразі змінюється формат співпраці з міжнародними 

благодійниками, щоб ця взаємодія була максимально дієвою, а кожен 

українець, який потребує допомоги, міг на неї розраховувати. 

 

*** 

30.08.2022 

Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих 

територій України 

https://minre.gov.ua/news/iryna-vereshchuk-spodivayemos-na-plidnu-ta-

dovgotryvalu-spivpracyu-z-yunisef 

Ірина Верещук: Сподіваємось на плідну та довготривалу співпрацю з 

ЮНІСЕФ 

…відбулась спільна робоча зустріч під головуванням віцепрем'єр-

міністра України Ірини Верещук з представниками дитячого фонду ООН 

(ЮНІСЕФ), в якій узяла участь виконавчий директор ЮНІСЕФ Кетрін 

Рассел. 

Варто зазначити, що очільник ЮНІСЕФ вперше в історії здійснює візит 

до України. 

Обговорювали підтримку українських дітей під час повномасштабної 

військової агресії рф,  створення безпечних умов для їх життя, навчання, 

розвитку. 

Розглянули питання щодо необхідності збільшення бюджету ЮНІСЕФ 

для України на наступний рік. Домовились про активізацію співпраці в 

облаштуванні бомбосховищ в школах, забезпечення дітей ВПО ноутбуками, 

психосоціальної допомоги, виплат багатодітним сім‘ям тощо. 
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"Діти страждають від війни найбільше. Ми зобов’язані їх підтримати. І 

ми завдячуємо міжнародній спільноті за небайдужість та за те, що вона робить 

для усіх українців. Сподіваємось, що наша співпраця з ЮНІСЕФ вийде на 

якісно новий рівень!"- наголосила Ірина Верещук. 

 

*** 

30.08.2022 

Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих 

територій України 

https://minre.gov.ua/news/onovleno-aktualnyy-perelik-gromad-u-rayonah-

boyovyh-diy-na-tot-ta-tyh-shcho-v-otochenni-15 

Оновлено актуальний перелік громад у районах бойових дій, на ТОТ 

та тих, що в оточенні 

Наказом Мінреінтеграції 5затверджено оновлений перелік, на основі 

якого внутрішньо переміщеним особам здійснюватимуть виплати. Нагадуємо, 

перелік не є фіксованим – він регулярно актуалізується. 

Станом на 26.08.2022 року до оновленого переліку територіальних 

громад6, розташованих у районах проведення воєнних (бойових) дій, або які 

перебувають у тимчасовій окупації, оточенні (блокуванні), входить 9 

областей. 

Це територіальні громади Донецької (66), Харківської (56), 

Дніпропетровської (9), Луганської (37), Запорізької (60), Херсонської (49), 

Миколаївської (26), Сумської (22), Чернігівської (5) областей. Загалом у 

переліку наразі 330 громад. 

Усі внутрішньо переміщені особи з цих громад отримають грошову 

допомогу від держави. 

Інформуємо, що зазначений перелік формується за погодженням 

Міноборони на підставі пропозицій відповідних обласних та Київської міської 

військових адміністрацій. 

У процесі визначення таких територій спираються на три ключові 

критерії. Це: 

• території, що є тимчасово окупованими; 

• території, що перебувають в оточенні (блокуванні); 

• території, на яких тривають активні бойові дії. 

Якщо ви зареєстровані в якійсь із зазначених областей, але ваша громада 

відсутня в цьому переліку, радимо звернутися до своєї військової адміністрації 

(особисто або через гарячу лінію) й уточнити інформацію. 

 

 

*** 

                                                           
5 Див.:  https://www.minre.gov.ua/doc/doc/95      
6 Див.:  https://www.minre.gov.ua/sites/default/files/field/docs/dodatok_0.pdf  
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30.08.2022 

Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих 

територій України 

https://minre.gov.ua/news/vidteper-bilshe-vpo-zmozhut-otrymaty-pryhystok 

Відтепер більше ВПО зможуть отримати прихисток 

Йдеться про внесення змін до Порядку компенсації витрат за 

тимчасове розміщення ВПО. Відповідне рішення прийнято… на засіданні 

Уряду. 
Зокрема, в рамках програми «Прихисток», яка діє відповідно до цього 

порядку, знімаються вікові обмеження: тепер дати прихисток для ВПО може 

будь-який громадянин. Розширюється перелік осіб, які зможуть отримати 

компенсацію, а також запроваджується інформаційно-аналітична система, яка 

значно прискорить фінансування та опрацювання заяв на отримання 

компенсації. 

   «Хочу подякувати Товариству Червоного Хреста України, які за 

домовленістю з нашим Урядом, планують фінансувати повний обсяг витрат 

на компенсацію за розміщення ВПО. Це дозволить зекономити суттєві суми в 

держбюжеті (з березня по липень ТЧХУ виплатило вже понад 110 млн. грн). 

Крім того, ведуться перемовини щодо підвищення розміру компенсації на 

опалювальний період у два рази — близько 900 грн/місяць на одну особу», — 

зазначила Віцепрем‘єрка Ірина Верещук. 

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

Її мета — забезпечити житлом вимушених переселенців та допомогти тим 

українцям, які безоплатно їх прихистили. 

 

*** 

31.08.2022 

Президент України  Володимир Зеленський 

Офіційне інтернет-представництво 

https://www.president.gov.ua/ru/news/ponad-20-krayin-svitu-organizuvali-

litnij-vidpochinok-dlya-u-77457 

Более 20 стран мира организовали летний отдых для украинских 

детей 

Первая леди Елена Зеленская рассказала об инициативе организации 

летнего отдыха для украинских детей, которую реализовали посольства 

Украины за рубежом. 

«Три месяца назад я обратилась к коллегам – первым леди – и нашим 

посольствам в разных странах с просьбой организовать для украинских детей 

летний отдых, чтобы, несмотря на войну, они почувствовали лето, 

беззаботность, детство», – сообщила она. 

По словам супруги Президента, ее замысел воплотили более чем в 20 

странах мира: отдохнуть и ощутить заботу смогли тысячи временных 

переселенцев, детей военнослужащих и работников МВД, детей-сирот. 
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В частности, Министерство образования и науки Латвии организовало 

совместные летние лагеря для украинских и латвийских школьников. Кроме 

того, представители местного самоуправления в восьми городах открыли 

летние лагеря исключительно для маленьких украинцев. На сегодняшний день 

там отдохнуло более 3 тыс. детей. 

В Хорватии по инициативе украинского посольства, МВД и в 

сотрудничестве с мэрами городов и региональными органами власти этим 

летом оздоровились более 630 детей защитников Украины и 36 детей 

работников органов структуры Министерства внутренних дел. 

Союз стрелков Литвы несколько лет подряд организует летние лагеря и 

принимает детей из Украины. В этом году в лагерях отдохнули около 50 

украинских детей. 

В Грузии детские проекты охватили более 1,5 тыс. человек. В четырех 

городах были организованы летние лагеря для детей-переселенцев. При 

содействии МИД Грузии и в сотрудничестве с Киевской городской 

государственной администрацией организован летний отдых для более чем 50 

маленьких украинцев, родители которых погибли, ранены или пропали без 

вести. 

В греческих лагерях побывали и отдыхают сейчас более 1,2 тыс. детей 

из Украины и детей, чьи родители получили в Греции временную защиту в 

связи с войной. 

В Словении в летних лагерях оздоровилось более ста детей из Украины. 

Также был организован отдых для 12 семей украинских переселенцев. 

В Германии благодаря инициативе парламента Свободного и 

Ганзейского города Гамбурга в течение трех дней знаменитая городская 

ратуша была открыта для более чем 1,5 тыс. украинских детей и их семей. 

В Швеции продолжается отдых в летнем лагере для 40 украинских 

детей, организованный при поддержке мэрии Стокгольма и мэрии Киева. 

В Швейцарии частная школа Lemania предоставила для юных украинцев 

десять мест в летнем лагере с возможностью изучать английский или 

французский язык и участвовать в туристической программе по Женевской 

Ривьере. Также школа предоставила восемь стипендий на образование для 

подростков и две стипендии на годичную учебу. 

Чехия организовала летний лагерь для 30 детей украинских 

военнослужащих на базе отдыха Министерства обороны в Крконошах. Также 

в Праге работает дневной лагерь для маленьких украинцев от 2 до 10 лет, 

услугами которого воспользовались до 60 детей. 

В летних лагерях в Австрии этим летом отдохнули более 220 детей из 

Украины (из них 54 ребенка – пациенты больницы «Охматдет»). Также 

запланирован лагерь для 30 детей. Летний отдых для маленьких украинцев 

организован благотворительными организациями Kiwanis, Rotary и Lions. 

В Риме (Италия) устроили бесплатный летний лагерь Atlantia4Ukraine 

для украинских детей от 4 до 14 лет и их родителей. Лагерь посетили около  2 

тыс. человек. 
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Министерство образования, спорта и молодежи Кипра в июле 

организовало летний лагерь для украинских детей из семей военнослужащих 

ВСУ. 34 подростка из Украины посетили пластовый юношеский лагерь в горах 

Троодос. Еще 150 детей отдохнули в лагере «Крылья». Кроме того, кипрская 

компания ASBIS профинансировала отдых 150 детей в частной школе-

интернате под Киевом. 

В Португалии при поддержке Фонда Галуста Гюльбенкяна, Посольства 

Украины, образовательных и общественных организаций проводились 

многочисленные экскурсии и развлекательные поездки. Так, в поездке в 

лагерный городок MyCamp приняли участие 300 украинских детей, из 

которых около 200 – из семей переселенцев. На экскурсии в Badoca Safari Park 

побывали 325 детей, в городке профессий KidZania – 300 украинских детей, 

временно проживающих в Португалии. В аквапарк в г. Лейрия отправились 

200 детей с родителями. Также был организован юношеский образовательный 

лагерь «Украинская мечта», в котором побывали около ста детей из 

Украины, получивших временное убежище в Португалии. 

Черногория организовала летний отдых для более чем 200 детей из 

семей украинских переселенцев. 

В Албании при поддержке Министерства обороны Украины в рамках 

проекта по оздоровлению семей военнослужащих ВСУ обеспечен прием и 

размещение 186 членов семей защитников. Кроме того, в рамках проекта 

«Образование объединяет» организован отдых на берегу Адриатического 

моря 179 украинских переселенцев (дети с матерями). 

В Эстонии при поддержке украинского посольства в летних лагерях, 

организованных в четырех городах, отдохнуло около 280 детей из Украины. 

По инициативе супруги Президента Финляндии Йенни Хаукио и при 

поддержке Посольства Украины в здании Национального музея (Suomi 

Kansallismuseo) работал бесплатный дневной летний лагерь для украинских 

детей под названием Ukrainian Children Activity Center Helsinki. Этот лагерь 

посетили около 170 украинских детей. Также в Хельсинки организовали 

бесплатный летний лагерь для подростков из Украины. В общей сложности 

его посетили 20 детей. А при содействии мэрии Тампере был организован 

приезд киевских детей в кемпинг Sorja`s Best. 

В разных городах Турции при поддержке благотворителей были 

организованы лагеря, в которых отдохнули почти 500 детей из разных 

областей Украины. Кроме того, для малышей устраивали разнообразные 

экскурсии, было организовано участие в Международном фестивале культуры 

и искусства. Украинским детям была предоставлена возможность изучения 

турецкого языка и инициировано создание службы психологической 

поддержки. Турция организовала для детей украинских временных 

переселенцев ряд экскурсий, а именно поездки в «Динопарк» (600 детей), 

детский парк «Тенефюс» (200 детей), аквариум Анталии (200 детей), а также 

морскую прогулку (50 детей). Кроме того, совместно с Минобороны Украины 
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в Анталии был создан оздоровительный лагерь, в котором побывали 350 

членов семей военнослужащих, в том числе 210 детей. 

В Кыргызстане при поддержке Посольства Украины был организован 

отдых для 14 семей (10 детей) из Украины в пансионате на берегу озера Иссык-

Куль. 

Япония приняла на отдых около 20 маленьких украинцев. В частности, 

на полуострове Ното работал лагерь Young Mariners Program от японского 

филиала международной организации яхтспорта ISPA (для четырех 

украинских и четырех японских подростков). В г. Тобе был организован отдых 

для шести детей из Украины, а на острове Хичиджоджи Токийского 

муниципалитета отдохнуло 12 украинских детей. 

«Всегда говорю, что отдельная задача взрослых сейчас – отвоевать для 

наших детей детство, вернуть им то, что отняла российская агрессия: чувство 

безопасности и доверие к миру, его возможностям, открытым перед ними. 

Думаю, что благодаря усилиям стольких стран и наших посольств это удалось. 

Спасибо всем причастным за лето для наших детей!» – резюмировала Елена 

Зеленская. 

 

*** 

31.08.2022 

Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих 

територій України 

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

reaguvanni-rozrahovuyemo-na-aktyvnu-rol-mizhnarodnogo-komitetu 

Ірина Верещук: В гуманітарному реагуванні розраховуємо на активну 

роль Міжнародного Комітету Червоного Хреста 

Чим Міжнародний Комітет Червоного Хреста (МКЧХ) може зараз 

допомогти українським внутрішнім переселенцям та як їм зарадити 

напередодні непростого осіннє-зимового періоду? Які плани співробітництва 

МКЧХ та українського Уряду на наступний рік та на яких ділянках 

гуманітарного фронту в Україні участь МКЧХ була б найнеобхіднішою? 

Про це та багато іншого говорили сьогодні під час робочої зустрічі 

Віцепрем’єр-міністра України Ірини Верещук та Генерального директора 

МКЧХ Роберта Мардіні, яка відбулась у Києві. 

Обговорювали можливість відкриття гуманітарних коридорів з 

тимчасово окупованих районів. Також йшлося про ситуацію навколо 

Запорізької АЕС та відповідні ризики. Віцепрем’єрка та керівник МКЧХ 

обговорили основні гуманітарні виклики та бачення спільної роботи на 

наступний рік. Гострі питання міжнародного гуманітарного права також були 

предметом робочої зустрічі. 

«Ми дуже вдячні нашому партнеру – МКЧХ – за постійну співпрацю. 

Сподіваємось, що підтримка України з боку міжнародних гуманітарних 

організацій, у тому числі МКЧХ, збережеться й надалі. Українці особливо її 
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потребують напередодні непростого осіннє-зимового періоду. Втім, упевнена, 

разом вистоїмо й переможемо!», – завершила зустріч Ірина Верещук. 

 

*** 

31.08.2022 

Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих 

територій України 

https://minre.gov.ua/news/do-1-zhovtnya-tryvaye-pryyom-povtornyh-

zayavok-na-vyplaty-vid-vpo 

До 1 жовтня триває прийом повторних заявок на виплати від ВПО 

Всі внутрішні переселенці, які намагалися оформити державну 

допомогу до 30 квітня через застосунок Дія, але не отримали її, мають 

можливість все ж таки отримати належну допомогу. 

Для цього потрібно до 1 жовтня цього року прийти особисто до органу 

соцзахисту та написати ще одну заяву. Або ж надіслати таку заяву поштою. 

При цьому треба зазначити, зокрема номер банківського рахунка (за 

стандартом IBAN) або персональних даних одержувача, та підтвердити факт 

подання через Дію попередньої заяви, що була ще навесні (наприклад 

скріншот). Протягом 10 днів з надходження заяви буде призначена допомога. 

Нагадаємо, відповідне рішення було прийнято Урядом 19 серпня і стало 

результатом відповідної ініціативи Мінреінтеграціі. 
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*** 

31.08.2022 

Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих 

територій України 

https://minre.gov.ua/news/ipoteka-pid-3-shche-500-simey-vpo-vidibrano-

dlya-otrymannya-pilgovyh-kredytiv 

Іпотека під 3%: ще 500 сімей ВПО відібрано для отримання пільгових 

кредитів 

…Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву 

відібрав ще 500 родин, які зможуть отримати кредит у межах проєкту 

«Житлові приміщення для внутрішньо переміщених осіб». 

Всі вони отримали можливість придбати житло у кредит до 20 років за 

безпрецедентно низькою для нашої держави ставкою 3% на рік. 

 Проєкт реалізується Мінреінтеграції та Держмолодьжитлом за 

фінансової підтримки Уряду Німеччини, що надав грант через банк KfW. 

 Трансляція7 відбору відбувалася в режимі реального часу на YouTube-

каналі фонду. Перелік переможців опубліковано за посиланням8 на сайті 

Держмолодьжитла. 

                                                           
7 Див.:   https://www.youtube.com/watch?v=mDQG4nif-1s 
8 Див.:  https://www.molod-kredit.gov.ua/zhytlovi-prohramy/kredyt-dlia-vpo-kfw/rezultaty-vidboru-peremozhtsiv  
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 Нагадаємо, 2 грудня 2020 року Верховна Рада ратифікувала угоду між 

Урядами України та Німеччини щодо залучення 25,5 млн євро від німецького 

державного банку розвитку KfW на надання пільгових кредитів ВПО для 

придбання житла. 

 4 серпня вперше з початку повномасштабної війни було відібрано9 300 

переможців. Детальна інформація про те, як подати заявку на отримання 

кредиту, доступна за посиланням10. 

 

*** 

31.08.2022 

Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву 

https://www.molod-kredit.gov.ua/pres-tsentr/novyny/desiatyi-vidbir-shche-

500-simei-vpo-otrymaiut-pilhovu-ipoteku 

ДЕСЯТИЙ ВІДБІР – ЩЕ 500 СІМЕЙ ВПО ОТРИМАЮТЬ ПІЛЬГОВУ 

ІПОТЕКУ 

31 серпня у Державному фонді сприяння молодіжному житловому 

будівництву з прямою трансляцією на YouTube-каналі Фонду відбувся 10 етап 

відбору отримувачів пільгового іпотечного кредиту за програмою «Житлові 

приміщення для внутрішньо переміщених осіб». 

За його результатами 50011 сімей зможуть отримати кредит на придбання 

житла під 3% річних. 

Загалом за підсумками попередніх етапів відбору за цією програмою 

внутрішньо перемішені особи отримали 353 кредити на придбання житла в 

різних регіонах України. Проєкт розпочався в липні 2021 року і призупинявся 

з початком російської воєнної агресії. 

Відбір №10, як і попередні, проведено методом комп’ютерної вибірки за 

допомогою генератора випадкових чисел із застосуванням програмного 

забезпечення (RandomPicker.com), запропонованого Імплементаційним 

консультантом IPC GmbH, погодженого Банком KfW і такого, що відповідає 

вимогам законодавства щодо захисту персональних даних. 

Участь у відборі взяли представники Міністерства з питань 

реінтеграції тимчасово окупованих територій, Держмолодьжитла та 

Імплементаційного консультанта. 

У вступному слові голова правління Держмолодьжитла Сергій 

Комнатний побажав успіху всім учасникам і учасницям відбору. 

«Менше місяця тому ми збиралися для проведення першого відбору під 

час дії запровадженого указом Президента України воєнного стану, - 

зазначив Сергій Комнатний. – Сьогодні ж відбувається вже наступний етап: 

                                                           
9 Див.:   https://www.minre.gov.ua/news/ipoteka-pid-3-vpershe-z-pochatku-povnomasshtabnoyi-viyny-vidbuvsya-
vidbir-vpo-na-otrymannya 
10 Див.: https://www.molod-kredit.gov.ua/pres-tsentr/novyny/uvaha-zmina-umov-prydbannia-zhytla-za-
prohramoiu-zhytlovi-prymishchennia-dlia-vnutrishno-peremishchenykh-osib   
11 Див.:   https://www.molod-kredit.gov.ua/images/DOCUMENTS/ZhYTLOVI-PROHRAMY/VPO-
KFW/perelik_peremogziv_10_randomu.pdf 
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відберемо 500 сімей, які отримають пільговий кредит на власне житло на 

найбільш вигідних сьогодні в Україні умовах – під 3% річних». 

«Безперечно, ми ані на хвилину не забуваємо, що просто зараз у нашій 

країні триває активна фаза воєнних дій. Це, на жаль, призводить до постійного 

зростання кількості українців, які втратили дах над головою, - зауважив голова 

правління Фонду. – Війна спричинила безпрецедентну для всієї Європи 

гуманітарну кризу. Мільйони українців вимушено покинули свої домівки 

через збройну агресію росії проти нашої країни. Сім мільйонів фактично 

почали життя спочатку в тих регіонах нашої держави, де не вибухають бомби. 

Попереду осінньо-зимовий період, і залишити цих людей на вулиці ми не 

можемо. Потрібні конкретні кроки для вирішення житлового питання 

внутрішньо переміщених осіб, у тому числі можливість придбати власну 

квартиру на доступних умовах. Програма «Житлові приміщення для 

внутрішньо переміщених осіб» є саме таким кроком назустріч запитам 

українських сімей», - заявив очільник Фонду. 

Сергій Комнатний подякував за співпрацю німецьким партнерам. 

Зокрема, фінансове наповнення програми забезпечив Уряд Німеччини, 

надавши відповідний ґрант через Кредитну установу для відбудови KfW. 

Всебічна підтримка проєкту надається з боку Мінрегіону. «Сім’ї, які 

втратили помешкання через військову агресію Росії, мають отримувати 

підтримку держави, у тому числі, через пільгові кредити на покупку житла. 

Одне із джерел такої підтримки – Держмолодьжитло. Фонд уже видав 

кредити понад двом сотням українських сімей і продовжує  реалізовувати 

наступні етапи проєкту», – зазначав Міністр розвитку громад та територій 

України Олексій Чернишов. 

Не пізніше наступного робочого дня після відбору регіональні 

управління Держмолодьжитла повідомлять осіб, які отримали змогу взяти 

кредит на житло, про необхідність подання визначених Порядком документів. 

Перелік таких осіб опубліковано на офіційному вебсайті Держмолодьжитла 

і сайтах його регіональних управлінь. 

Довідка. 

Програму «Житлові приміщення для внутрішньо переміщених осіб» 
реалізують Держмолодьжитло і Міністерство реінтеграції тимчасово 

окупованих територій. Проєкт фінансується за рахунок ґранту Уряду 

Німеччини, наданого в рамках міжурядової угоди через Кредитну установу 

для відбудови KfW, Франкфурт-на-Майні. 

Кредити внутрішньо переміщеним особам надаються на термін до 20 

років під 3% річних, виходячи з нормативної площі житла (21 кв. м загальної 

площі на особу і додатково 10,5 кв. м на сім’ю). 

Об’єктами кредитування можуть бути квартира у багатоквартирному 

житловому будинку чи одноквартирний житловий будинок, прийняті в 

експлуатацію не більше 50 років тому чи реконструйовані не пізніше 25 років 

тому. 
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Зареєструватися для участі у програмі можна через портал державних 

послуг ДІЯ або в регіональних управліннях Держмолодьжитла. 

 

*** 

01.09.2022 

Президент України  Володимир Зеленський 

Офіційне інтернет-представництво 

https://www.president.gov.ua/ru/news/prezident-obgovoriv-z-ministrom-

zakordonnih-sprav-daniyi-pid-77485 

Президент обсудил с министром иностранных дел Дании поддержку 

Украины 

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с 

министром иностранных дел Королевства Дания Йеппе Кофодом. 

Глава государства поблагодарил правительство и Премьер-

министра Дании за политическую, финансовую поддержку, а также за 

поддержку Украины оружием во время войны. 

«Мы благодарны и очень ценим эту помощь. Мы воспринимаем это как 

партнерские и дружеские, теплые отношения между нашими государствами», 

– отметил Владимир Зеленский. 

Президент также выразил благодарность за убежище, которое 

предоставила Дания вынужденно перемещенным украинцам, которые 

покинули свои дома из-за войны… 

В свою очередь министр иностранных дел Дании поприветствовал 

усилия Украины в борьбе за независимость, территориальную целостность и 

демократию. Он подчеркнул, что его страна будет оказывать Украине 

поддержку столько, сколько будет необходимо… 

 

*** 

01.09.2022 

Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву 

https://www.molod-kredit.gov.ua/pres-tsentr/novyny/derzhmolodzhytlo-

pratsiuie-zvituiemo-pro-vydani-za-voienne-lito-kredyty 

ДЕРЖМОЛОДЬЖИТЛО ПРАЦЮЄ! ЗВІТУЄМО ПРО ВИДАНІ ЗА 

ВОЄННЕ ЛІТО КРЕДИТИ. 

…29 кредитів видано за програмою «Житлові приміщення для 

внутрішньо переміщених осіб», що реалізується з коштів ґранту уряду 

Німеччини, наданого через банк KfW. Власне житло придбають учасники цієї 

програми у Києві й області, на Дніпропетровщині, Івано-Франківську, Одесі, 

на Полтавщині. 

Найбільш активним видався серпень, коли вдалося налагодити роботу 

спільного з німецькими партнерами ґрантового проєкту… 
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Місцеве самоврядування 
 

 

29.08.2022 

Вінницька обласна військова адміністрація 

http://www.vin.gov.ua/news/ostanni-novyny/49461-za-mynulu-dobu-na-

vinnychchyni-tranzytom-rozmishcheno-23-osoby 

За минулу добу на Вінниччині транзитом розміщено 23 особи 

За попередню добу у Вінницькій області транзитом розміщено 23 особи, 

з них 4 дітей. 

Біженці перемістилися з Донецької, Запорізької, Херсонської, 

Київської, Луганської, Миколаївської, Дніпропетровської, Одеської, 

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

Слов'янськ, Волноваха, Ізюм, Вишневе тощо. 

Станом на 09:00 29.08.2022 органами соціального захисту 181 701 особі  

видані довідки про взяття на облік як ВПО. 

 

*** 

29.08.2022 

Дніпропетровська обласна державна адміністрація 

ЦНАПи Дніпропетровщини прийняли 10 тис заяв на компенсацію 

витрат за розміщення переселенців 

ЦНАПи регіону прийняли 10 тис заяв по соціальній програмі 

«Прихисток». Найбільше – у центрах надання адміністративних послуг 

Кривого Рогу, Кам’янського, Сурсько-Литовського. Про це розповіли під час 

брифінгу в обласній військовій адміністрації. 

«Прихисток – урядова програма. Її запустили цьогоріч у березні. 

Власники житла, які безкоштовно допоможуть переселенцям із проживанням, 

можуть отримати від держави 450 грн на місяць за кожну прийняту людину. 

Кошти – часткове відшкодування господарям витрат на комунальні послуги», 

– зазначила заступниця директора департаменту цифрової 

трансформації, інформаційних технологій та електронного урядування 

Дніпропетровської ОВА Юлія Кримчак.  

Щоб отримати відшкодування, власнику помешкання потрібно 

звернутися до ЦНАПу. Надати документи на житло, довідки ВПО людей, яких 

прихистив. Далі написати заяву. 

Аби виплати не припинились, господарю щомісяця з 1 до 5 числа 

потрібно звертатися до органів місцевого самоврядування. Зокрема, 

виконкому свого міста, сільської або селищної ради. Вказувати кількість днів 
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та прийнятих на проживання людей. А ще реквізити банківського рахунку, 

куди можна перераховувати кошти. 

Пересвідчитися, чи дійсно власник житла пустив до себе жити 

переселенців може спеціальна комісія від місцевої влади. 

Керівниця ЦНАПу Сурсько-Литовської громади Оксана Рєзнік каже, 

по програмі «Прихисток» прийняли понад 120 заяв. Місцеві надають житло 

родинам із Донецької, Харківської, Одеської, Запорізької областей. 

«Люди активно звертаються із заявами. Адміністратори надають 

послугу дуже швидко», – сказала Оксана Рєзнік.  

Загалом на Дніпропетровщині працює 160 «точок доступу» до 

адмінпослуг. 

З початку війни ЦНАПи області надали більш ніж півмільйона 

адміністративних послуг. Більшість з них – соціальні. Переселенці, зокрема, 

оформлюють матеріальну допомогу та статус ВПО. А ще подають заяви про 

пошкоджене через війну майно. 

Подати заявку на компенсацію можна і на сайті Прихисток12. Там 

потрібно зареєструватися. Потім внести туди інформацію про наявне житло та 

готовність прийняти когось із зони активних бойових дій. 

 

*** 

29.08.2022 

Донецька обласна державна адміністрація 

https://dn.gov.ua/news/fahivci-sluzhbi-zajnyatosti-donechchini-

udoskonalyuyut-mehanizmi-spivrobitnictva 

Задля підтримки переселенців: служба зайнятості Донеччини тісно 

співпрацює з центрами "ЯМаріуполь" 

Підрозділи Донецького обласного центру зайнятості опікуються 

переселенцями з Донеччини, які опинились в різних регіонах нашої країни. 

Окрема увага приділяється і біженцям з Маріуполя 

- Задля підтримки вимушено переміщених маріупольців ми встановили 

міцні партнерські відносини між Маріупольським міським центром 

зайнятості і центрами "ЯМаріуполь", яких в Україні вже відкрито більше 

ніж десять, і їх мережа постійно розширюється - в планах відкриття ще 

чотирьох подібних центрів, -  розповіла… на брифінгу13 директор 

Донецького обласного центру зайнятості Валентина Рибалко. -  Майже 

сто тисяч маріупольців отримують там важливу допомогу з питань 

соціального захисту, працевлаштування, юридичні консультації, медичну, 

психологічну підтримку та інше. Ми шукаємо прийнятні варіанти зайнятості 

для наших клієнтів не тільки у нашому регіоні, а й по всій Україні. 

Також стало відомо, що фахівці Маріупольського міського центру 

зайнятості  провели робочу зустріч з центрами підтримки переселенців 

                                                           
12 Див.:   https://prykhystok.gov.ua/ 
13 Див.:  https://dn.gov.ua/galleries/brifing-doneckoyi-ova-za-uchastyu-valentini-ribalko  
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«ЯМаріуполь», на якій обговорили питання удосконалення комунікаційних 

зв’язків  щодо вирішення питання працевлаштування маріупольців. У ній 

взяли участь представники 11 центрів, що розташовані у Києві, Дніпрі, 

Запоріжжі, Івано-Франківську, Львові, Вінниці, Кропивницькому, Кривому 

Розі, Одесі та інших містах. Фахівці розглянули ситуацію на місцевих ринках 

праці, можливості працевлаштування маріупольців для пришвидшення їх 

соціалізації та інтеграції в громадах. 

Представникам центрів підтримки переселенців «ЯМаріуполь» були 

надані вичерпні відповіді на запитання щодо застосування рекрутингових 

підходів, надані пропозиції щодо комунікації при формуванні запитів у 

пошуку роботи, констатують у Донецькому обласному центрі зайнятості. 

Взаємодія з центрами підтримки переселенців «ЯМаріуполь» надає 

можливість оперативно надавати інформаційно-консультаційні послуги 

відвідувачам центрів, сприяти вирішенню питання працевлаштування. 

Особливу увагу під час зустрічі було приділено легалізації трудових відносин 

та перевагам офіційного працевлаштування. Сторони домовились про 

продовження тісної та системноі співпраці для максимального врахування 

потреб внутрішньо переміщених осіб. 

 

*** 

29.08.2022 

Донецька обласна державна адміністрація 

https://dn.gov.ua/news/strahovij-zahist-vnutrishno-peremishchenih-osib-

za-rahunok-koshtiv-fssu-v-umovah-voyennogo-stanu 

Страховий захист внутрішньо переміщених осіб за рахунок коштів 

ФССУ в умовах воєнного стану 

Одним із пріоритетних напрямів роботи Фонду соціального 

страхування України є страховий захист внутрішньо переміщених осіб. 

З початку військової агресії з боку росії фахівці Фонду почали роботу 

над адаптацією порядків призначення допомог до умов воєнного стану – це 

дозволило ФССУ нарахувати напряму вже понад 19,5 млн гривень лікарняних 

і декретних для евакуйованих працівників. 

З метою захисту прав внутрішньо переміщених осіб було спрощено 

процедуру отримання коштів. Так, якщо працівник евакуювався із зони 

бойових дій і роботодавець не має можливості подати заяву-розрахунок за 

його лікарняним через війну, для отримання допомоги достатньо звернутись у 

відділення Фонду з документами, що посвідчують особу, лікарняним (витяг е-

лікарняного можна миттєво зробити онлайн) та довідкою ВПО. 

Також Фонд соціального страхування України призначає і виплачує 

допомоги напряму застрахованим особам, які не змінювали місце свого 

проживання, однак чиї роботодавці знаходяться на тимчасово окупованій 

території, не можуть гарантувати виплату працівнику отриманих від Фонду 
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коштів. Процедура призначення виплат таким працівникам така ж сама, як і 

для внутрішньо переміщених осіб, однак довідка ВПО не подається. 

Крім того, передбачено можливість отримання допомоги від Фонду в 

разі евакуації працівника за кордон. Детальніше за посиланням14. 

У період воєнного стану працівниці, у яких настає відпустка у зв’язку із 

вагітністю та пологами, мають право на отримання допомоги від Фонду, навіть 

у разі призупинення з нею трудового договору. Роботодавець не може 

відмовити у наданні цієї відпустки, тож після настання 30 тижня вагітності і 

формування відповідного лікарняного роботодавець має призначити допомогу 

по вагітності та пологах за кошти Фонду за стандартною процедурою. 

Фонд також продовжує фінансувати щомісячні страхові виплати для 

потерпілих на виробництві та членів їх родин. Упродовж цього місяця для 

потерпілих Донеччини перераховано понад 230 мільйонів гривень страхових 

виплат за липень. 

Звертаємо увагу, що управління виконавчої дирекції Фонду соціального 

страхування України в Донецькій області виконує свої обов`язки в повному 

обсязі та здійснює фінансування лікарняних працівникам та страхові виплати 

потерпілим на виробництві. З питань надання роз`яснень та отримання виплат 

фахівці управління та його відділень знаходяться на постійному зв`язку за 

телефонами гарячих ліній: 

http://www.fssu.gov.ua/fse/control/don/uk/publish/article/112137. 

 За матеріалами управління виконавчої дирекції Фонду соціального 

страхування України в Донецькій області 

 

*** 

29.08.2022  

Івано-Франківська обласна державна адміністрація 

https://www.if.gov.ua/news/liudmyla-sirko-vziala-uchast-u-naradi-

shchodo-medychnoho-zabezpechennia-pereselentsiv 

Людмила Сірко взяла участь у нараді щодо медичного забезпечення 

переселенців 

Департамент охорони здоров’я ОДА 

Заступниця голови обласної державної адміністрації Людмила Сірко 
та директор департаменту охорони здоров’я ОДА Ігор Дмитренко днями 

взяли участь у онлайн-нараді під головуванням віцепрем’єр-міністра 

України – міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих 

територій України Ірини Верещук з питань координації заходів щодо 

вирішення першочергових питань для внутрішньо переміщених осіб у сфері 

охорони здоров’я. 

Найактуальніше, про що обговорили на онлайн-зустрічі, – забезпечення 

внутрішньо переміщених осіб медикаментами. 

                                                           
14 Див.:   http://www.fssu.gov.ua/fse/control/main/uk/publish/article/981881 
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З цього приводу Міністерству охорони здоров’я України та обласним 

військовим адміністраціям доручено розробити дієвий механізм отримання 

ліків цією категорією осіб, а разом з тим – інфографіку про отримання ліків і 

медичну допомогу ВПО. Водночас перший заступник міністра охорони 

здоров’я України Олександр Комаріда доповів, що внутрішньо перемішені 

люди мають доступ як до медичних послуг, так і до необхідних їм лікарських 

препаратів. 

На нараді говорили й про стан імунізації внутрішньо переміщених осіб. 

Для пожвавлення вакцинальної кампанії серед ВПО було вирішено 

організувати більше виїзних мобільних бригад, аби проводити імунізацію 

безпосередньо в місцях перебування ВПО. За інформацією заступника 

міністра охорони здоров’я України - головного санітарного лікаря України 

Ігоря Кузіна, на сьогодні мобільні бригади зробили понад 14 тис. щеплень. 

Важливо зазначити, що ВПО можуть без жодних труднощів 

провакцинуватися і в пунктах щеплення або діючих центрах масової 

вакцинації населення. 

Закликаємо не нехтувати як рутинною, так і протиковідною імунізацією 

не тільки внутрішньо переміщених осіб, але всіх наших краян, бо в умовах 

воєнного стану загроза спалаху інфекційних захворювань зростає. 

 

*** 

29.08.2022  

Івано-Франківська обласна державна адміністрація 

https://www.if.gov.ua/news/yezupilska-terytorialna-hromada-otrymala-

humanitarnu-dopomohu-dlia-vnutrishno-peremishchenykh-liudei 

Єзупільська територіальна громада отримала гуманітарну допомогу 

для внутрішньо переміщених людей 

Управління інформаційної діяльності та комунікацій з 

громадськістю ОДА 

Голова обласної військової адміністрації Світлана Онищук відвідала 

один із закладів медичної сфери Єзупільської тергромади, де перебувають на 

лікуванні внутрішньо переміщені люди. 

«Сьогодні ми надали гуманітарну допомогу для медичного закладу, який 

прийняв переселенців, котрі втратили свій дім. А це - необхідне для життя 

побутове обладнання, зокрема, бойлери, електричну плитку, пральну машину 

та миючі засоби. Також переселенці отримали продуктові набори, – зауважила 

Світлана Онищук. – Наше основне завдання підтримувати ефективну 

комунікацію з територіальними громадами та реагувати на їхні запити. За час 

повномасштабної війни громади виснажуються, тому наша допомога має бути 

постійною та адресною». 

Світлана Онищук розповіла, що за час війни понад 146 тисяч 

переселенців знайшли прихисток на Прикарпатті. Івано-Франківщина щодня 

приймає внутрішньо переміщених людей, ефективно співпрацюючи із 
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міжнародними партнерами, громадськими організаціями, волонтерами та 

територіальними громадами. Щодня надходять необхідні гуманітарні вантажі 

від наших партнерів задля надання допомоги переселенцям. 

Допомога внутрішньо переміщеним людям, котрі живуть в Єзуполі, 

надійшла завдяки релігійній організації «Релігійна громада церкви Ісуса 

Христа Святих останніх днів» м. Івано-Франківська та Західному 

регіональному управлінню «Маранафа» союзу вільних церков християн 

євангельської віри України. 

Поспілкувавшись із внутрішньо переміщеними людьми, які 

проживають у цій територіальній громаді, очільниця області дізналася про їх 

основні потреби та проблемні питання. 

«Бачу, що потрібно вирішити багато проблемних питань. Зокрема, щодо 

працевлаштування, надання необхідної медичної допомоги та багато інших. 

Одним із найважливіших завдань для нашої області - забезпечення 

внутрішньо переміщених людей необхідним житлом. Задля цього у кожну 

громаду виїжджають мобільні бригади із фахівцями, які допомагають ВПО», 

– додала Світлана Онищук. 

Зазначимо, що у Єзупільській територіальній громаді від початку війни 

проживали 475 внутрішньо переміщених людей, у приватному секторі наразі 

- 200. За час агресії російської федерації в Україні на лікуванні саме у цьому 

закладі перебувало 21 внутрішньо переміщена особа, на даний час – 11 

людей. 

 

*** 

29.08.2022  

Івано-Франківська обласна державна адміністрація 

https://www.if.gov.ua/news/svitlana-onyshchuk-vidvidala-pidpryiemstvo-

iake-relokuvalosia-na-prykarpattia-iz-kharkova 

Світлана Онищук відвідала підприємство, яке релокувалося на 

Прикарпаття із Харкова 

Управління інформаційної діяльності та комунікацій з 

громадськістю ОДА 

Підприємство “Моторімпекс” релокувалося у нашу область із 

Харкова. Ознайомитися із умовами роботи та технологічним процесом 

виробництва на підприємство завітала голова обласної військової 

адміністрації Світлана Онищук. 

“Моторімпекс”  - лідер із продажу гідравліки в Україні. Підприємство 

займається проектуванням та виробництвом гідравлічних, змащувальних та 

пневматичних систем для різноманітної техніки. 

Детальніше про роботу цього підприємства у нашій області можна 

переглянути у відео https://bit.ly/3AUYKHh 

 

*** 
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29.08.2022 

Луганська обласна військово-цивільна адміністрація 

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

hi_mozhut_bezoplatno_proyti_medichniy_oglyad 

Переселенці з Луганщини в Запоріжжі можуть безоплатно пройти 

медичний огляд 

Потрапити на прийом до сімейного лікаря Клініки Святого Миколая та 

пройти попередній медичний огляд можна буде безпосередньо в 

гуманітарному штабі для ВПО з Луганської області. 

У рамках спільного проєкту Волонтерського руху Volunteer Movement 

та UNICEF Ukraine «Мобільні телемедичні бригади» лікарі клініки 

проводитимуть безкоштовний прийом. 

Пройти огляд можна всією родиною в четвер, 1 вересня, з 9:00 до 14:00. 

Адреса штабу: м. Запоріжжя, вул. Сєдова, 5 (каб. 46, 47). 

Записатися можна за тел. 099 402 02 29 або заповнивши гугл-форму 

https://forms.gle/QEF3eQW9DYF1DwJH9    

 

*** 

29.08.2022 

Львівська обласна військова адміністрація 

https://loda.gov.ua/news/38838 

Співпраця з «Червоним хрестом»: відповідний меморандум підписали 

у департаменті охорони здоров’я Львівської ОВА 

Департамент охорони здоров’я 

Меморандум визначає засади функціонування Мобільних Медичних 

Бригад на території Львівської області. 

Від імені сторін меморандум підписали т.в.о. голови Львівської 

обласної організації «Товариство Червоного Хреста» Іван Семерак та 

директор департаменту охорони здоров’я Львівської ОВА Орест Чемерис. 
Метою співпраці є сприяння закладам первинної медико-санітарної 

допомоги в забезпеченні доступності медичної допомоги вразливим верствам 

населення, особам, що постраждали від воєнних дій і мають утруднений 

доступ до діагностики і лікування хвороб загально-терапевтичного профілю, в 

першу чергу, неінфекційних захворювань. 

Мобільні Медичні Бригади у складі лікаря, медичної сестри, психолога 

та водія готуються розпочати роботу в населених пунктах районів Львівської 

області. 

«З початку широкомасштабної російської агресії, яка триває вже пів 

року, до Львівської області прибуває надзвичайно велика кількість 

внутрішньо переміщених осіб з територій, де відбуваються активні бойові дії. 

Багато людей втратили свої помешкання в окупованих регіонах, а дехто 

переживає і втрату рідних. Тому, окрім медичної допомоги, вони потребують 

психологічної підтримки.  
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Доволі часто, у внутрішньо переміщених осіб, як і у постійних 

мешканців Львівської області, спостерігається загострення хронічних 

захворювань на фоні стресу. Утрудненим є також контакт з сімейними 

лікарями та вузькими спеціалістами, до яких пацієнти звикли звертатися до 

війни», - розповіли у департаменті. 

 

*** 

29.08.2022 

Львівська обласна військова адміністрація 

https://loda.gov.ua/news/38841 

На Стрийщині для ВПО організовують безкоштовні курси 

української мови 

Пресслужба ОДА 

Станом на зараз на території Стрийської громади проживають близько 

10 тисяч офіційно зареєстрованих внутрішньо переміщених осіб. З огляду на 

їхні неодноразові звернення, на Стрийщині знову запускають безкоштовні 

курси з розмовної української мови. 

Заняття відбуватимуться упродовж трьох тижнів, щовівторка та 

щосереди, за програмою «Є-мова» спільно з ГО «Український світ». «Є-

мова» – це освітня платформа, яка має на меті створити українськомовний 

культурний простір. 

Навчання проводитимуть фахівці КУ «Центр професійного розвитку 

педагогічних працівників» Стрийської міської ради. 

Початок навчання уже 20 вересня. 

Адреса: Стрий, вул. Бобикевича, 5 (Будинок працівників освіти). 

 

*** 

29.08.2022  

Донецький обласний центр зайнятості 

https://don.dcz.gov.ua/novyna/fahivci-sluzhby-zaynyatosti-donechchyny-

udoskonalyuyut-mehanizmy-spivrobitnyctva 

Фахівці служби зайнятості Донеччини удосконалюють механізми 

співробітництва 

Фахівці Маріупольського міського центру зайнятості  провели 

робочу зустріч з центрами підтримки переселенців «ЯМаріуполь», на якій 

обговорили питання удосконалення комунікаційних зв’язків  щодо вирішення 

питання працевлаштування маріупольців. 

У зустрічі взяли участь представники 11 центрів, що розташовані у 

Києві, Дніпрі, Запоріжжі, Івано-Франківську, Львові, Вінниці, 

Кропивницькому, Кривому Розі, Одесі та інших містах. Фахівці розглянули 

ситуацію на місцевих ринках праці, можливості працевлаштування 

маріупольців для пришвидшення їх соціалізації та інтеграції в громадах. 
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Представникам центрів підтримки переселенців «ЯМаріуполь» були 

надані вичерпні відповіді на запитання щодо застосування рекрутингових 

підходів, надані пропозиції щодо комунікації при формуванні запитів у 

пошуку роботи. 

Взаємодія з центрами підтримки переселенців «ЯМаріуполь» надає 

можливість оперативно надавати інформаційно-консультаційні послуги 

відвідувачам центрів, сприяти вирішенню питання працевлаштування. 

Особливу увагу під час зустрічі було приділено легалізації трудових 

відносин та перевагам офіційного працевлаштування. Сторони домовились 

про продовження тісної та системноі співпраці для максимального врахування 

потреб внутрішньо переміщених осіб… 

 

*** 

29.08.2022  

Івано-Франківський обласний центр зайнятості 

https://ifr.dcz.gov.ua/novyna/do-uvagy-vnutrishno-peremishchenyh-osib-

pidpryyemciv-takozh-vnutrishno-peremishchenyh-osib 

До уваги внутрішньо переміщених осіб-підприємців, а також 

внутрішньо переміщених осіб, які планують відкрити та 

діджиталізувати власну справу 

В межах Програми ООН із відновлення та розбудови миру розпочався 

набір учасників на участь у тренінгах із розвитку навичок електронної 

комерції для внутрішньо переміщених осіб. 

Основна мета навчальної програми – стимулювання, відновлення та 

підтримка діяльності підприємств та підприємців із Донецької, Запорізької, 

Луганської, Херсонської, Сумської, Дніпропетровської та Миколаївської 

областей, які переїхали у Закарпатську, Івано-Франківську та Львівську 

область. 

Програма включає в себе 10 дводенних тренінгів: 

- 3 дводенні тренінги у форматі офлайн. Зокрема, у м.Івано-Франківськ 

тренінг відбудеться 5-6 вересня. 

- 7 дводенних тренінгів у форматі онлайн 26-27, 29-30 вересня, 10-11, 12-

13, 24-25, 27-28 жовтня та 7-8 листопада. 

Учасники можуть самостійно обрати зручний для них формат навчання 

та зареєструватися за посиланням: https://forms.gle/DkqXGAuKeUw69aK7A 

Також організатори забезпечують учасників харчуванням та 

проживанням (за потреби) та компенсують витрати на проїзд в межах області. 

Додаткову інформацію про участь у навчанні можна отримати за 

телефонами та електронною поштою організаторів: (099)5536570, 

(096)5509476, ua.mystudy@gmail.com 

 

*** 
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29.08.2022  

Гірська міська військово-цивільна адміністрація 

Луганська область, Сєвєродонецький район 

https://girska-gromada.gov.ua/news/1661757321/ 

Переселенці з Луганщини в Запоріжжі можуть безоплатно пройти 

медичний огляд 

Потрапити на прийом до сімейного лікаря Клініки Святого Миколая та 

пройти попередній медичний огляд можна буде безпосередньо в 

гуманітарному штабі для ВПО з Луганської області. 

У рамках спільного проєкту Волонтерського руху Volunteer Movement 

та UNICEF Ukraine «Мобільні телемедичні бригади» лікарі клініки 

проводитимуть безкоштовний прийом. 

Пройти огляд можна всією родиною в четвер, 1 вересня, з 9:00 до 14:00. 

Адреса штабу: м. Запоріжжя, вул. Сєдова, 5 (каб. 46, 47). 

Записатися можна за тел. 099 402 02 29 або заповнивши гугл-форму 

https://forms.gle/QEF3eQW9DYF1DwJH9 
 

*** 

29.08.2022  

ДРОГОБИЦЬКА МІСЬКА РАДА 
https://drohobych-rada.gov.ua/%D0%B7%D0%B0-%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D1%83%D0%BB%D0%B8%D0%B9-

%D1%82%D0%B8%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C-

%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D1%96%D0%BD%D0%BD%D1%8F-

%D1%81%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB/ 

За минулий тиждень управління соціального захисту населення 

видало 530 продуктових наборів для ВПО 

Управління соціального захисту населення систематично проводить 

видачу продуктових наборів для внутрішньо переміщених осіб, які 

проживають на базі Дрогобицької громади. 

Протягом 22-26 серпня було видано 530 наборів з гуманітарною 

продуктовою допомогою, яку передала нашій громаді міжнародна 

організація World Central Kitchen. 

Додатково інформуємо про систематичну щотижневу видачу продуктів 

харчування установам Дрогобича, де проживають та харчуються внутрішньо 

переміщені особи, а саме: 

– гуртожиток Дрогобицького механіко-технологічного коледжу; 

– гуртожиток Дрогобицького державного педагогічного університету 

імені Івана Франка; 

– вище професійне училище №19 (для харчування ВПО). 

«Дякуємо усім нашим волонтерам! Щоденна, клопітка та жертовна 

праця кожного на своєму робочому місці наближає нас до перемоги» – 

наголошують в управлінні соціального захисту населення. 

 

*** 
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30.08.2022 

Вінницька обласна військова адміністрація 

http://www.vin.gov.ua/news/ostanni-novyny/49503-serhii-

borzovzavdannia-usikh-orhaniv-ta-sluzhb-iaki-opikuiutsia-pravamy-ditei-

zabezpechyty-kozhnii-dytyni-povnyi-kompleks-posluh-i-pilh-harantovanykh-

derzhavoiu 

Сергій Борзов: Завдання усіх органів та служб, які опікуються 

правами дітей, забезпечити кожній дитині повний комплекс послуг і пільг, 

гарантованих державою 

…Начальник Вінницької обласної військової адміністрації Сергій 

Борзов взяв участь у спільній нараді керівників правоохоронних та інших 

державних органів з питань забезпечення захисту і дотримання прав та 

інтересів неповнолітніх дітей, тимчасово переміщених або евакуйованих із 

зон проведення активних бойових дій. Основна увага учасників наради 

спрямована на  профілактичні заходи для досягнення ефективної взаємодії між 

обласною військовою адміністрацією, правоохоронними та державними 

органами області з питань дотримання прав неповнолітніх. 

Вінниччина прийняла понад 180 тисяч внутрішньо переміщених осіб. 

Це один з  найбільший показників в Україні. 

«Більше 58 тисяч  ВПО – це діти,- зауважив Сергій Борзов,- З них 123 

дитини - з числа дітей сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. 

Вони разом зі своїми законними представниками  розміщені у 32 

територіальних громад області. Серед евакуйованих дітей 22 вихованців з 3 

дитячих будинків сімейного типу». 

Начальник ОВА підкреслив, що діти з числа внутрішньо переміщених 

осіб не залишаються поза увагою  освітньо-виховного процесу. 

Так, заклади дошкільної освіти відвідують 280 дітей з числа 

внутрішньо переміщених осіб.До закладів загальної середньої освіти за 

заявами батьків або законних представників зараховано на навчання з             1 

вересня 3 575 дітей з числа внутрішньо переміщених осіб. До закладів 

спеціальної освіти з числа ВПО зараховано 10 дітей з особливими освітніми 

потребами. 

Учасники наради заслухали виступи: начальника ОВА Сергія Борзова, 

керівника обласної прокуратури Олександра Бутовича, начальника ГУНП 

у Вінницькій області  Івана Іщенка, начальника відділу протидії  

кіберзлочинам у Вінницькій області Олександра Ульяненкова та 

директорки Регіонального центру з надання безоплатної вторинної 

правової допомоги Марини Лукіянової. 

Також до уваги присутніх було надано  інформацію  від керівників 

структурних підрозділів та служб ОВА: заступника керівника обласної 

прокуратури Олександра Смуригіна, начальника служби у справах дітей 

Вінницької обласної військової адміністрації Тетяни Дорош, директора 

департаменту охорони здоров’я та реабілітації ОВА Ольги Задорожної, 

заступник Департаменту соціальної та молодіжної політики ОВА Ірина 
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Коцюбівська, директора Департаменту гуманітарної політики ОВА 

Олександра Мельника. У своїх виступах керівники детально 

охарактеризували напрямки роботи задля забезпечення прав і свобод усіх 

дітей, що проживають на території області. 

Сергій Борзов  акцентував: «Наше спільне завдання зі сторони усіх 

органів та служб, які опікуються правами дітей, аби кожна дитина отримала 

повний комплекс якісних освітніх, медичних, соціальних, юридичних та інших 

послуг і пільг, гарантованих державою». 

З урахуванням обговорення та висловлених на  нараді пропозицій,  було 

прийнято проект постанови,згідно якої керівникам правоохоронних органів 

області, у взаємодії з державними органами, необхідно розробити та провести 

комплекс спільних заходів, спрямованих на надання якісних освітніх послуг 

дітям з числа внутрішньо переміщених осіб. Також рекомендовано вжити 

заходів для забезпечення права внутрішньо переміщених дітей на 

безоплатне та пільгове харчування та організувати психолого-педагогічний 

супровід дітей з числа внутрішньо переміщених осіб у закладах дошкільної 

і середньої освіти. 

Основний принцип спільної ефективної роботи висловив у підсумку 

Начальник ОВА Сергій Борзов: «Незважаючи на те, звідки і куди 

переміщуються діти, поки вони на території Вінницької області,- вони мають 

бути у полі зору усіх органів влади та органів місцевого самоврядування, 

відповідальних за захист прав дітей». 

 

*** 

30.08.2022 

Вінницька обласна військова адміністрація 

http://www.vin.gov.ua/news/ostanni-novyny/49509-na-vinnychchyni-26-

211-vnutrishno-peremishchenykh-osib-otrymaly-medychnu-dopomohu 

На Вінниччині 26 211 внутрішньо переміщених осіб отримали 

медичну допомогу 

На обліку в області перебуває 90 дітей з орфанними захворюваннями. З 

24 лютого у медичних закладах Вінниччини народилися 985 дітей, батьки 

яких мають статус ВПО. 

Також проводиться вакцинація переселенців, як за календарем 

щеплення, так і проти COVID-19. Уже 3463 внутрішньо переміщених особи 

вакцинувалися проти коронавірусної інфекції. 

Про ці та інші питання йшлося під час спільної наради за участю 

керівництва Департаменту охорони здоров'я та реабілітації ОВА, а також 

керівників правоохоронних, інших державних органів області. 

“Хочу зазначити, що медична допомога надається усім мешканцям 

Вінниччини, які її потребують. ВПО звертаються по допомогу до сімейних 

лікарів і вузьких спеціалістів. Первинна ланка медицини активно працює. Уже 
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є ті, хто з нашими лікарями уклали декларації”, - зазначила директорка 

профільного департаменту Ольга Задорожна. 

 

*** 

30.08.2022 

Волинська обласна державна адміністрація 

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

vnutrishnih-pereselenciv/ 

На Волині проживають майже 60 тисяч внутрішніх переселенців 

З початку повномасштабної війни в нашій області розселили 72 тис.218 

внутрішньо-переміщених осіб. 

Наразі на Волині проживають та мають статус ВПО 59 тис.860 людей. 

Це становить 42 тис.119 сімей, у яких 18 тис.408 – діти. 

Слід зазначити, що в області додатково можна розмістити до п’яти 

тисяч вимушено-евакуйованих осіб. Окрім того, наразі триває підготовка ще 

8-ми тисяч місць для можливого розселення переселенців. Більшість з них, 

знаходиться в територіальних громадах, віддалених від обласного центру. 

Допомагаємо та перемагаємо! 

 

*** 

30.08.2022  

Івано-Франківська обласна державна адміністрація 
https://www.if.gov.ua/news/v-ivano-frankivsku-prezentuvaly-vystavku-vtrachenyi-dim-ta-sotsialni-rolyky-pro-

problemy-pereselentsiv?fbclid=IwAR0NgOclla4gwhfrlwqYuC_NMVaK3bMv0hMcXdYGB322UCRQsbNSIMdGRFg 

В Івано-Франківську презентували виставку «Втрачений дім» та 

соціальні ролики про проблеми переселенців 

Управління інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю 

ОДА 

Біль і сльози, реальні історії з життя людей, яких війна змусила 

покинути свої домівки та шукати безпечні місця для життя. Про це йшлося 

сьогодні під час відкриття банерної виставки “Втрачений дім” та 

презентації соціальних роликів про проблеми переселенців. Проєкт 

підготовлений Івано-Франківською обласною організацією «Молода 

Просвіта» при підтримці міжнародної гуманітарної організації CORE 

(Community Organized Relief Effort) ) у рамках проєкту «Простори 

підтримки». 

Захід відбувся в обласному Художньому музею за участю внутрішньо 

переміщених людей, представників влади та ЗМІ. Від імені голови обласної 

державної адміністрації - начальника обласної військової адміністрації 

Світлани Онищук присутніх привітав заступник голови обласної державної 

адміністрації Вадим Созоник. 

«Люди, які переїхали на Прикарпаття, пережили усі жахіття війни: 

обстріли, втрати своїх рідних, домівок, евакуацію. Тут вони знайшли 
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споріднені душі, адже дуже багато людей прихистили у себе вдома тих, кого 

війна позбавила найнеобхіднішого. Волонтери, благодійні організації, органи 

влади спільно роблять усе можливе, щоби забезпечити внутрішньо 

переміщених людей продуктами харчування, одягом, побутовою технікою, а 

найголовніше - комфортним житлом, - зазначив посадовець. - Ми дякуємо 

громадськості та міжнародним донорам за допомогу. Такі проєкти є 

важливими, адже дозволяють спільно вирішувати проблеми наших 

співвітчизників та наближати нашу Перемогу. Слава Україні!». 

Слід зазначити, що на виставці представлені 22 фоторозповіді, які було 

зібрано у 29 громадах Прикарпаття, де комплексно проживають внутрішньо 

переміщені особи. 

«Кожна з цих історій формує загальну картину про те, що переживають 

тисячі людей із тих регіонів, де йдуть бойові дії та прилітають ракети», - 

зазначила керівниця «Молодої Просвіти» Євгенія Бардяк. 

Також у рамках проєкту було знято три соціальних відеоролики, які 

відображають нагальні потреби для внутрішньо переміщених людей. 

Додамо, що акторами у проєкті є внутрішньо переміщені люди, а над 

зйомками працювали відеорежисери Віталій Шевелев та Олексій Рохман, 

фотограф Олександр Плаксін, які є вимушеними переселенцями з 

Луганщини. Виставка експонуватиметься в Івано-Франківському 

краєзнавчому музею до 30 вересня, а соціальні ролики розміщені на офіційній 

сторінці організації у фейсбук https://www.facebook.com/molodaprosvita.if. 

 

*** 

30.08.2022 

Луганська обласна військово-цивільна адміністрація 

http://loga.gov.ua/oda/press/news/32_peremishchenih_z_luganshchini_me

dichnih_zakladi_nevdovzi_zapracyuyut_na_novih 

32 переміщених з Луганщини медичних заклади невдовзі запрацюють 

на нових площах, - Сергій Гайдай на відкриті у Дніпрі поліклініки 

Луганської обласної лікарні 

Начальник Луганської обласної військової адміністрації Сергій 

Гайдай взяв участь в урочистому відкритті консультативної поліклініки 

Луганської обласної клінічної лікарні у Дніпрі. 

До широкомасштабного вторгнення рф лікарня у Сєвєродонецьку мала 

у своєму складі стаціонарні відділення загальної та судинної хірургії, 

ортопедо-травматології, урології та кардіології, надавала консультативно-

діагностичні послуги за 19 напрямками. 

Луганська обласна лікарня, як і 59 лікувально-профілактичних закладів 

області,  втратила місце своєї постійної роботи через військову агресію рф. 

Втім попри всі негаразди, медичний заклад третинної ланки 

евакуювався та розпочинає свою роботу за адресою м.Дніпро, вул. 
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Будівельників, 23. Це приміщення було повністю готове для його 

розташування 

«Нажаль, найбільші та найзапекліші бої тривають на сході країни, сотні 

тисяч людей були вимушені виїхати. Нашою відповідальністю залишається 

піклування про земляків, де б вони не з находились. Саме тому ми сьогодні 

відкриваємо поліклініку обласної лікарні», – сказав Сергій Гайдай. 

В.о. Генерального директора Луганської обласної лікарні Борис 

Загідько прокоментував, що до війни в оснащення закладу 

високотехнологічними медичними апаратами було вкладено понад чверть 

мільярда гривень. Лише завдяки особистій відповідальності працівників 

обласної лікарні, вдалось врятувати найбільш необхідне устаткування. 

У свою чергу очільник області пригадав з якими складностями 

Луганщину було забезпечено апаратами штучної вентиляції легень для 

боротьби з COVID-19. За його словами зараз усе дороговартісне 

медобладнання вивозиться до Луганська та росії. Це є беззаперечним 

свідченням того, що окупанти за вісім років не спромоглися вийти на той 

рівень забезпечення лікарень, яке мала територія області, підконтрольна 

уряду. 

Наразі евакуйований заклад відновлює роботу свого структурного 

підрозділу  «Консультативна поліклініка», що максимально відповідає 

вимогам організації роботи відділень поліклінічного рівня. Місто Дніпро 

стало тимчасовим прихистком для значної частини фахівців і співробітників 

обласної лікарні, а також декількох десятків тисяч вимушених переселенців 

області. 

У поліклініці працює спеціалізований кабінет УЗД усіх органів і систем 

організму, в якому встановлений сучасний італійський апарат високого класу 

MyLab X 5. Він обладнаний набором спеціальних програм для кардіологічних, 

урологічних обстежень та досліджень щитоподібної залози. Цей апарат був 

отриманий від Товариства Червоного хреста і введений в експлуатацію 23 

серпня. 

А вже сьогодні до лікарні завітали представники Благодійного фонду 

«Help for Ukraine», які подарували гінекологічному відділенню апарат 

ультразвукової діагностики, а також спеціалізовані медінструменти. 

За словами лікарів поліклініки, вони будуть раді бачити жителів 

Луганщини та Дніпра, яких готові забезпечити якісними медпослугами. Також 

триває робота з розгортання на базі поліклініки Обласного центру психічного 

здоров’я. Психологічна та психіатрична допомога пацієнтам має надаватись 

десятьма фахівцями, як на особистих прийомах так і під час online-

консультацій. 

Сергій Гайдай повідомив, що наразі ведеться робота по розгортанню 

усіх переміщених закладів, яких на цей час 32, у тому числі дев’ять закладів 

первинної ланки, шість закладів вторинної ланки та 17 закладів обласного 

підпорядкування. 
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Тривають відновлення роботи Луганської обласної дитячої клінічної 

лікарні у місті Лубни Полтавської області. Для укріплення матеріально-

технічної бази закладу очікується отримання від Благодійного фонду «Help 

for Ukraine» гуманітарної допомоги у вигляді 12 багатофункціональних ліжок 

та інших виробів медичного призначення. 

 

*** 

30.08.2022 

Львівська обласна військова адміністрація 

https://loda.gov.ua/news/39000 

До уваги ВПО: для запису в консультативно-координаційні центри 

області потрібно заповнити анкету 

Пресслужба ОДА 

Більше тижня тому в усіх районах Львівщини запрацювали 

консультативно-координаційні центри для внутрішньо переміщених осіб 

та усіх, хто потребує допомоги. Діятимуть вони при районних військових 

адміністраціях з понеділка по п’ятницю з 10:00-17:00 год…. 

При центрах надають юридичну та психологічну допомогу ВПО. 

Допомагають з пошуком роботи. Консультують щодо пенсійного 

забезпечення та соціальних виплат. 

Внутрішньо переміщені особи, які хочуть зареєструватися на 

консультацію, мають заповнити анкету за посиланням: 

https://cutt.ly/mXDsW14 
Перелік центрів та контактні номери телефонів: 

1) Львівський район: 

- м. Перемишляни, вул. Ковча, 4; 

- м. Городок, вул. Майдан Гайдамаків, 6; 

- м. Кам‘янка-Бузька, вул. Незалежності, 27 

 Номер: 067-471-00-83 

2) Стрийський район: м. Стрий, вул. Тараса Шевченка, 59. Номер: 067-

471-01-56 

3) Дрогобицький район: м. Дрогобич, вул. 22 Січня, 28. Номер: 067-

471-02-45 

4) Самбірський район: м. Самбір, вул. Мазепи, 8/2. Номер: 067-471-02-

98 

5) Золочівський район: м. Золочів, вул. Чорновола, 1. Номер: 067-471-

03-29 

6) Червоноградський район: м. Червоноград, вул. Шевченка, 15. 

Номер: 067-471-03-34 

7) Яворівський район: 

- м. Яворів, вул. Шашкевича, 1а; 

- м. Новояворівськ, вул. Січових Стрільців, 4 

Номер: 067-471-03-44 
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*** 

30.08.2022 

Львівська обласна військова адміністрація 

https://loda.gov.ua/news/39014 

На Львівщині пів сотні вимушено переміщених дітей вирушили у 

сплав річкою Дністер 

Пресслужба ОДА  Служба у справах дітей 

Близько 50 дітей, які переселились на Львівщину з територій 

проведення бойових дій, взяли участь у сплаві річкою Дністер. Акцію провели 

в межах ініціативи Львівської ОВА «Літо без тривог». 

…Учасниками стали діти з Миколаївської, Харківської, Луганської, 

Донецької та Херсонської областей. 

Протяжність маршруту с. Розвадів – с. Березина склала 14 кілометрів. 

Упродовж маршруту діти вправлялись у катанні на надувних човнах, де 

капітанами виступили гуртківці Центру творчості дітей та юнацтва Галичини. 

Під час сплаву юні мандрівники зробили перепочинок у селі Надітичі, де мали 

змогу покупатися у теплих водах річки Дністер. Після приїзду на базу дітей 

частували українським борщем. 

Нагадаємо, що «Літо для дітей без тривог» – це ініціатива управління 

туризму та курортів у партнерстві зі Службою у справах дітей. 

«Мета проєкту охопити якомога більшу кількість внутрішньо 

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

проживають на теренах області, аби забезпечити їм активне дозвілля та 

психоемоційну допомогу, а також об’єднати зусилля влади, церкви, бізнесу, 

небайдужих громадян щоби діти могли реалізувати своє право на безтурботне 

дитинство», – зазначив начальник Служби у справах дітей ЛОВА 

Володимир Лис. 

Це не перший такий сплав річкою Дністер. До Дня Незалежності ще 

близько 100 дітей вирушили у такий маршрут для відпочинку. 

Організатори акції: Туристичний клуб «Манівці» , служба  у справах 

дітей ЛОВА за сприяння БФ «New Horizons for Children». 

 

*** 

30.08.2022  

Донецький обласний центр зайнятості 

https://don.dcz.gov.ua/novyna/spivpracya-z-relokovanymy-ustanovamy-

novyy-etap-vzayemodiyi 

Співпраця з релокованими установами: новий етап взаємодії 

Найбільший навчальний заклад міста Слов’янська – Донбаський 

державний педагогічний університет – наразі перемістився в Дніпро. 

Упродовж багатьох років фахівці Слов’янського міського центру 
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зайнятості тісно співпрацювали з ним в напрямках профорієнтації, підбору 

персоналу та продовжують підтримувати цей зв’язок і сьогодні. 

Тож, задля цього фахівці мобільної групи провели першу поза 

Слов’янськом робочу зустріч з очільницею закладу, професоркою Світланою 

Омельченко та начальником відділу кадрів Євгенієм Сіліним. Представники 

вишу розповіли, що частина викладачів та персоналу перемістилась до 

Дніпра, а хтось роз’їхався іншими містами України або переїхав за кордон. 

Незважаючи на це, робота продовжується в дистанційному форматі. 

В свою чергу, фахівці служби зайнятості запропонували свою 

допомогу у підборі необхідного персоналу, ознайомили керівництво ДДПУ з 

професійно-кваліфікаційним складом безробітних, що перебувають на обліку 

в Слов’янському центрі зайнятості та відповідають профілю навчального 

закладу. Були обговорені можливості зустрічі роботодавця з претендентами на 

перспективні вакансії в онлайн та офлайн форматі, якщо виникне така потреба. 

Також в ході бесіди учасники запланували активізувати спільну 

профорієнтаційну діяльність у зв’язку з початком нового навчального року. 

Наостанок сторони домовились про взаємну участь в робочих заходах 

обох організацій, намітили напрямки подальшої співпраці та висловили 

впевненість, що вона неодмінно буде продовжуватись… 

 

*** 

30.08.2022  

Вінницький обласний центр зайнятості 

https://vin.dcz.gov.ua/novyna/konsultaciyi-z-karyernogo-rozvytku-dlya-

pereselenciv 

Консультації з кар`єрного розвитку для переселенців 

Для безробітних переселенців проведуть групові консультації з 

кар`єрного розвитку. Проект реалізують у співпраці Вінницького обласного 

центру зайнятості з ГО «Платформа соціального розвитку «SetUp». 

Учасники консультацій отримають поради з пошуку роботи від рекрутерів, 

пройдуть практичні співбесіди та вдосконалюватимуть навички зі створення 

своїх резюме. Ознайомлять охочих з можливостями отримання мікрогрантів 

для започаткування чи розвитку власної справи. Консультації пройдуть за 

наступним орієнтовним графіком: 

Калинівська районна філія – 1 вересня 

Могилів-Подільська міськрайонна філія – 8 вересня 

Немирівська районна філія – 15 вересня 

Літинська районна філія – 22 вересня 

Тиврівська районна філія – 29 вересня 

Початок консультацій о 10-ій ранку. Тривалість півтори-дві години. 

Зареєструватися на участь можна буде заповнивши онлайн-анкету, посилання 

на яку буде надіслано кожній окремій філії додатково. 



36 
 

 Контактна особа від ГО  «SetUp» - Олег Ходаков. Телефон: 

+380639557288. 

Якщо вам також потрібна робота або працівники, звертайтеся до 

Вінницького міського центру зайнятості або до філій Вінницького 

обласного центру зайнятості. Контакти за посиланням ➡ 

https://cutt.ly/XR3V2MK 
Гарячі лінії Вінницького обласного центру зайнятості 0(432) 55-17-

96, +38 (063) 814-53-38, +38 (050) 195-09-24. 

Телеграм канал Підтримка ДСЗ Вінниця ➡ https://t.me/DCZ_Vinnytsa 

 

*** 

30.08.2022  

Чернівецький обласний центр зайнятості 

https://chn.dcz.gov.ua/novyna/na-bukovyni-za-pracevlashtuvannya-209-

pereselenciv-robotodavci-otrymaly-kompensaciyu 

На Буковині за працевлаштування 209 переселенців роботодавці 

отримали компенсацію 

У Чернівецькій області 84 роботодавці отримали компенсацію витрат з 

оплати праці за працевлаштування 209 внутрішньо переміщених осіб. 

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

на Глибоччині, Кельменеччині, Новоселиччині, Сокирянщині, 

Сторожинеччині та Хотинщині. 

Загалом роботодавці області вже отримали  понад два мільйони гривень 

компенсації. 

Як показала практика, у Чернівецькій області досить успішно працює 

урядова програма відшкодування працедавцям заробітної плати за кожну 

працевлаштовану внутрішньо переміщену особу. Така виплата складає 6500 

гривень упродовж двох місяців. Програма продовжує працювати, прийом заяв 

на отримання компенсації триває, подати документи можна у найближчу 

філію Чернівецького обласного центру зайнятості або через «Портал 

«Дія», - зазначає директорка Чернівецького обласного центру зайнятості 

Любов Кожолянко. 

Роботодавці отримали відшкодування за 83 працевлаштованих 

переселенців, які працюють в оптовій та роздрібній торгівлі, займаються 

ремонтом автотранспортних засобів,  58 – у переробній промисловості, 16 –  у 

транспортному та  складському господарстві, 13 – у сільському господарстві, 

12 – здійснюють діяльність у сфері адміністративного і допоміжного 

обслуговування, 7 – на будівництві,   решта в інших галузях економіки краю… 

 

*** 

30.08.2022 

ДРОГОБИЦЬКА РАЙОННА ВІЙСЬКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ 
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https://drohobych-rda.gov.ua/news/yak-vymusheni-pereselentsi-mozhut-

zapysatys-na-konsultatsiyu-u-konsultatyvno-koordynatsiynyy-tsentr-.html 

Як вимушені переселенці можуть записатись на консультацію у 

консультативно-координаційний центр у Дрогобицькому районі 

У Дрогобицькому районі розпочинає роботу консультативно-

координаційний центр для внутрішньо переміщених осіб та усіх, хто 

потребує допомоги.  

Діятиме він при районній військовій адміністрації з понеділка по 

п’ятницю з 10:00 до 17:00.  

Кожен, хто має таку потребу, може отримати юридичну та психологічну 

допомогу.  

Тут також допоможуть з пошуком роботи, проконсультують стосовно 

пенсійного забезпечення та соціальних виплат. 

Для того, щоб зареєструватись на консультацію, необхідно заповнити 

анкету за посиланням: https://cutt.ly/mXDsW14 

Адреса розміщення консультативно-координаційного центру у 

Дрогобицькому районі: м. Дрогобич, вул. 22 Січня, 28. Номер: 067-471-02-45 

 

*** 

31.08.2022 

Вінницька обласна військова адміністрація 

http://www.vin.gov.ua/news/ostanni-novyny/49517-za-poperedniu-dobu-u-

vinnytskii-oblasti-tranzytom-rozmishcheno-29-osib-z-nykh-10-ditei 

За попередню добу у Вінницькій області транзитом розміщено 29 

осіб, з них 10 дітей 

Біженці перемістились з Донецької, Запорізької, Херсонської, 

Київської, Луганської, Миколаївської, Дніпропетровської, Одеської, 

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

Слов'янськ, Волноваха, Ізюм, Вишневе тощо. 

Станом на 10:00 31.08.2022 органами соціального захисту 181 742 

особам видані довідки про взяття на облік як внутрішньо переміщених 

осіб. 

 

*** 

31.08.2022 

Донецька обласна державна адміністрація 

https://dn.gov.ua/news/shche-61-meshkancya-bahmutskogo-rajonu-

evakujovano-iz-zoni-aktivnih-bojovih-dij 

Ще 61 мешканця Бахмутського району евакуйовано із зони активних 

бойових дій 
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У Бахмутському районі триває евакуація цивільного населення із зони 

активних бойових дій. Так,…31 серпня, евакуйовано ще 61 мешканця 

населених пунктів, які постійно піддаються обстрілам з боку російських 

окупантів.  

Завдяки спільним зусиллям керівництва Бахмутської 

райдержадміністрації, районної військової адміністрації, місцевих 

військових адміністрацій, співробітників поліції,  ДСНС, благодійних 

організацій та волонтерів у районі організовано безкоштовну евакуацію 

громадян до Покровська та Дніпра з подальшою пересадкою на евакуаційні 

потяги, які прямують до Кіровоградської та Львівської областей.  

Нагадуємо! У громадах Бахмутського району працюють «гарячі лінії»  

з питань евакуації:  

Бахмутська міська територіальна громада:  095 498 76 15; 

Часовоярська міська територіальна громада: 099 712  03  59; 

Соледарська  міська територіальна громада: 095 385 60 71;   

 050 776 68 62;  066 928 34 20; 

Сіверська міська територіальна громада: 095 246 79 20;   

 066 183 92 19; 

Торецька міська територіальна громада: 099 601 94 91; 

Світлодарська міська територіальна громада: 093 729 58 70; 

Званівська сільська територіальна громада: 095 502 47 48;   

 095 430 62 19. 

ЕВАКУАЦІЯ  РЯТУЄ  ЖИТТЯ! 

 

 

 

*** 

31.08.2022  

Івано-Франківська обласна державна адміністрація 

https://www.if.gov.ua/news/uriad-optymizuvav-prohramu-prykhystok 

Уряд оптимізував програму «Прихисток» 

Кабінет Міністрів України прийняв проект постанови, який з               1 

вересня запроваджує цифровізацію процесів, пов’язаних з виплатою 

компенсації за тимчасове розміщення внутрішньо переміщених осіб у межах 

програми «Прихисток». Зокрема, прийняття заяви на отримання компенсації, 

внесення даних про розміщених переселенців відбуватиметься через 

інформаційно-аналітичну систему. 

Про це повідомив Міністр розвитку громад та територій України 

Олексій Чернишов. 

«Впровадження такої інформаційно-аналітичної системи для посадових 

осіб дозволить відслідковувати реалізацію програми «Прихисток» онлайн та 

оптимізувати всі її процеси: від прийняття заяв громадян на компенсацію за 
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тимчасове розміщення ВПО — до збору, обробки та формування звітів для 

виплат. Також завдяки цифровізації зменшиться паперове навантаження на 

органи місцевого самоврядування та військові адміністрації», — зазначив 

Олексій Чернишов. 
Також проектом постанови передбачена можливість отримання 

компенсації власниками майна віком до 18 років. Зокрема, їх батьки чи 

опікуни можуть подавати заяви на компенсацію витрат, що пов’язані з 

безоплатним тимчасовим розміщенням ВПО. 

Зазначимо, що за домовленістю Мінрегіону з донорами з вересня 

передбачається виплата компенсації всім заявникам за рахунок фінансової 

допомоги від міжнародних організацій. Задля забезпечення відповідних 

виплат громадянам, які у серпні цього року розмістили ВПО з числа вразливих 

категорій, проектом постанови передбачено окремі форми збору даних (заяв, 

узагальнених переліків та інформації)… 

 

*** 

31.08.2022 

Луганська обласна військово-цивільна адміністрація 

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

dannya_gumanitarnoyi_dopomogi_pereselencyam_z 

У Хмельницькому запрацював Центр надання гуманітарної допомоги 

переселенцям з Луганщини 

Його діяльність координує Гірська міська військово-цивільна 

адміністрація, але за допомогою може звернутися кожен житель Луганщини, 

якщо мешкає на Хмельниччині і йому встановлено статус ВПО. 

Центр надання гуманітарної допомоги розташовано у 

Хмельницькому, по вулиці Кам’янецька, 122 (у будівлі Хмельницької 

районної державної адміністрації). 

Графік роботи: з понеділка по п’ятницю з 9:00 до 13:00. 

У Центрі можна також зареєструватися на отримання гуманітарної 

допомоги поштовим зв’язком. А ще – залишити заявку на вирішення інших 

потреб. 

+38 (063) 350 62 54 – телефон «гарячої лінії» Гірської МВЦА для ВПО. 

Гугл-форма для заповнення: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScBz_a9UszAFVTmY7gFLwrUYvz7

7isL... 
Також із понеділка по п'ятницю з 9:00 до 15:00 продовжують працювати 

номери «гарячої лінії» ВЦА: 

 

+38 (067) 077 24 68 – для реєстрації пошкоджених, зруйнованих об'єктів 

житлового фонду та об'єктів комунальної власності; 

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

допомоги та юридичних консультацій; 
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+38 (096) 053 98 04 – для консультацій із загальних питань (також для 

реєстрації ВПО). 

 

*** 

31.08.2022 

Львівська обласна військова адміністрація 

https://loda.gov.ua/news/39220 

Підготовка до опалювального сезону, стан об’єктів, які 

постраждали через ракетні удари та житло для ВПО: підсумки літа на 

Львівщині 

Про ключові події в області розповів начальник Львівської ОВА 

Максим Козицький… 

Житло для ВПО 

«Ми планували до кінця літа переселити усіх ВПО зі шкіл у гуртожики 

або інші місця, які більш придатні для проживання за заклади освіти. Станом 

на сьогодні у 66 закладах загальної середньої, дошкільної та позашкільної 

освіти проживає 1773 людини. Місцевій владі дали доручення найближчим 

часом знайти для вимушених переселенців альтернативні місця для 

проживання.  

Крім того, у межах Програми реалізації пріоритетних 

інфраструктурних проєктів у Львівській області ремонтуємо 25 об’єктів у 

20 територіальних громадах. Це дозволить створити близько 2700 місць для 

проживання ВПО», — повідомив Максим Козицький… 

 

 

*** 

31.08.2022 

Львівська обласна військова адміністрація 

https://loda.gov.ua/news/39129 

Триває виплата компенсації власникам житла в області, які 

прийняли переселенців 

Департамент паливно-енергетичного комплексу, енергоефективності 

та житлово-комунального господарства 

На Львівщині у червні в приватному житловому секторі розмістили     17 

094 внутрішньо переміщені особи. 

Інформують у департаменті паливно-енергетичного комплексу, 

енергоефективності та житлово-комунального господарства Львівської 

ОВА. 

Загальний обсяг компенсації власникам житлових приміщень 

приватного житлового фонду, які безоплатно розміщували в цих приміщеннях 

внутрішньо переміщених осіб, за червень складає 7 млн грн.   

Також, департамент подав заявки на фінансування у липні: 
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-      з резервного фонду держбюджету – 1 824 080,23 грн;                

-     за рахунок міжнародних донорських організацій (Норвезька рада у 

справах біженців в Україні) – 4 799 452,42 грн. 

«Просимо власників житла, що прийняли вимушених переселенців, 

відповідальніше ставитись до подання документів для отримання 

компенсації»,- наголосили у департаменті паливно-енергетичного 

комплексу, енергоефективності та житлово-комунального господарства 

Львівської ОВА. 

Нагадаємо, що на Львівщині у травні в приватному житловому секторі 

розмістили 24 268 внутрішньо переміщених осіб. Загальний обсяг 

компенсації власникам житлових приміщень приватного житлового фонду, які 

безоплатно розміщували в цих приміщеннях внутрішньо переміщених осіб, 

за травень цього року склав 9, 7 млн грн.   

 

*** 

31.08.2022 

Львівська обласна військова адміністрація 

https://loda.gov.ua/news/39159 

На Львівщині створюють умови для проживання працівників 

релокованих підприємств 

Департамент економічної політики 

У приміщенні гуртожитку Миколаївського професійного ліцею 

облаштували умови для розміщення 55 внутрішньо переміщених осіб. 

У 20 кімнатах недіючого 5 поверху гуртожитку провели внутрішні 

оздоблювальні роботи, заміну необхідних комунікацій, монтаж обладнання, 

облаштування меблями та побутовою технікою. 

Створили додаткові місця для проживання ВПО у межах обласної 

Програми реалізації пріоритетних інфраструктурних проєктів у 

Львівській області. На ремонт спрямували 1,7 млн грн обласного бюджету.  

Відновлені кімнати облаштували меблями та побутовою технікою 

необхідною для проживання завдяки донорським організаціям. Так, допомогу 

надали ІТ компанія EPAM Україна, World Vision International, ГО «ГІ 

Допоможемо Разом», Польський готельний холдинг за сприяння Головного 

управління Національної соціальної сервісної служби у Львівській області. 

«Львівська область має сприятливі умови для релокації бізнесу, адже 

сьогодні на її територію релокувалося вже понад 200 підприємств, а це – 

більше 5 тисяч працівників, - зазначив перший заступник начальника 

Львівської ОВА Андрій Годик. Підприємства, які офіційно перереєстрували 

свою господарську діяльність на території області й сплачують податки до 

обласного бюджету, отримують відповідну підтримку у межах обласних 

програм». 

Відтак, окрім безповоротної фінансової допомоги (100 тис грн) та 

допомоги на закупівлю обладнання (500 тис грн), обласна військова 
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адміністрація також сприяє створенню зареєстрованим на території 

Львівської області підприємствам належних умов для проживання їх 

працівників. 

«Відновлення повноцінної роботи переміщених підприємств вимагає 

значних зусиль та капіталовкладень. Саме тому ми допомагаємо релокованим 

підприємствам не лише відновлювати свої виробничі процеси, а й піклуємося 

про забезпечення евакуйованих працівників даних підприємств житлом, - 

зазначив директор департаменту економічної політики 

облдержадміністрації Степан Куйбіда. 

Додамо, що загалом у межах Програми реалізації пріоритетних 

інфраструктурних проєктів у Львівській області запланували 

відремонтувати 25 об’єктів, що створить майже 3 тисячі додаткових місць для 

проживання ВПО та працівників релокованих підприємств. Загальний обсяг 

фінансування з обласного бюджету складає 157,3 млн грн. 

 

*** 

31.08.2022 

Львівська обласна військова адміністрація 

https://loda.gov.ua/news/39103 

На Львівщину евакуювали ще майже 250 осіб 

Пресслужба ОДА 

В область щодня приїжджають українці, які змушені покинути власні 

домівки через воєнні дії. 

За минулу добу на Львівщині не було повітряних тривог. Про це у 

зведенні за добу повідомив15  начальник Львівської ОВА Максим Козицький. 

«Це завдяки нашим захисникам та захисницям на всіх фронтах», - 

наголосив очільник області. 

Також як поінформував начальник ЛОВА двома евакуаційними 

потягами зі зони бойових дій у Львів прибули ще 243 особи. 

До Перемишля зі Львівщини чотирма потягами вирушили 695 людей. 

За кордон через пункти пропуску у Львівській області виїхали              19 

тисяч 823 особи. Повернулися – 23 тисячі 218 громадян нашої держави… 

 

*** 

31.08.2022  

Донецький обласний центр зайнятості 

https://don.dcz.gov.ua/novyna/sluzhba-zaynyatosti-donechchyny-

prodovzhuye-spivpracyu-z-relokovanymy-robotodavcyamy 

Служба зайнятості Донеччини продовжує співпрацю з 

релокованими роботодавцями 
                                                           
15 Див.:   
https://www.facebook.com/maks.kozytskyy/posts/pfbid02fLde2Yb52GFHJPejheCxJHvfZwpQnYStdw4RhWSZ4QTv
Art8PyKcGfFFfjKbttkol 
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Співпраця з роботодавцями є одним з пріоритетних завдань служби 

зайнятості, адже саме вони підтримують економіку нашої держави і 

створюють робочі місця, щоби навіть в складні часи українці мали змогу 

стабільно працювати в тилу. 

Так, фахівцями відділу взаємодії з роботодавцями Слов'янського 

міського центру зайнятості було проведено робочу зустріч із фізичною 

особою-підприємцем Ольгою Соцькою, яка в мирному Слов’янську займалась 

виробництвом та торгівлею жіночим одягом… Після зруйнування власної 

домівки жінка переїхала до Києва – мегаполісу великих можливостей. Не 

дивлячись на звичні для приїжджих труднощі, вона змогла зібратись з силами 

та повторити свій успіх – і на сьогоднішній день в столиці працюють вже два 

її магазини. 

У ході зустрічі підприємиця ознайомилась із порядком надання 

роботодавцю компенсації витрат на оплату праці за працевлаштування 

внутрішньо переміщених осіб внаслідок проведення бойових дій під час 

воєнного стану в Україні, перевагами надання компенсації роботодавцям 

витрат у розмірі єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне 

страхування та іншими актуальними послугами Державної служби 

зайнятості. 

Особливо зацікавила пані Ольгу інформація про надання мікрогрантів 

на створення або розвиток власного бізнесу, оскільки в найближчому 

майбутньому вона планує створювати нові робочі місця. За пошуком 

працівників, за її запевненнями, обов’язково звернеться до спеціалістів 

Слов'янського центру зайнятості. Загалом, учасники зустрічі вирішили 

підтримувати тісний контакт і не забувати один про одного… 

 

*** 

31.08.2022  

Тернопільський обласний центр зайнятості 

https://ter.dcz.gov.ua/novyna/mayzhe-3-mln-grn-kompensaciy-vzhe-

otrymaly-robotodavci-ternopilshchyny-za-pracevlashtuvannya 

Майже 3 млн грн компенсацій вже отримали роботодавці 

Тернопільщини за працевлаштування переселенців 

У службі зайнятості Тернопільщини триває прийом документів від 

роботодавців на виплату 6500 грн на місяць компенсації за працевлаштування 

нового працівника із числа вимушених переселенців. 

Станом на 31 серпня 2022 року 153 роботодавці звернулися до служби 

зайнятості області за такою компенсацією на працевлаштування              265 

переселенців. Уже профінансовано 2,7 млн грн. 

Роботодавці, які працевлаштували внутрішньо переміщених осіб, 

можуть безпосередньо звернутися до підрозділу служби зайнятості, 

розташованого за їх місцезнаходженням, або подати відповідну заяву через 

«Портал Дія». 
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Нагадаємо, що загальна тривалість надання такої компенсації - два 

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

впродовж 30 календарних днів після його закінчення. На зазначену 

компенсацію мають право роботодавці, крім тих, які є бюджетними 

установами чи фондами загальнообов’язкового державного соціального 

страхування. 

Шановні роботодавці! Якщо Ви працевлаштували переселенців - 

чекаємо Вас у місцевих підрозділах служби зайнятості Тернопільщини для 

подачі відповідних документів… 

 

*** 

31.08.2022 

Володимир 

Офіційний сайт міста 

https://volodymyrrada.gov.ua/do-uvagy-vnutrishno-peremishhenyh-osib/ 

До уваги внутрішньо переміщених осіб 

З метою підтримки людей, які змушені були покинути свої домівки,   1-

го вересня у приміщенні Центру культурних послуг (РБК) буде проведено 

видачу дитячого харчування для дітей віком від 0 до 3-х років. Запрошуємо 

охочих з 11.00 до 16.00 години. 

 

*** 

31.08.2022  

Гірська міська військово-цивільна адміністрація 

Луганська область, Сєвєродонецький район 

https://girska-gromada.gov.ua/news/1661946999/ 

У Хмельницькому запрацював Центр надання гуманітарної допомоги 

переселенцям з Луганщини 

Його діяльність координує Гірська міська військово-цивільна 

адміністрація, але за допомогою може звернутися кожен житель Луганщини, 

якщо мешкає на Хмельниччині і йому встановлено статус ВПО. 

Центр надання гуманітарної допомоги розташовано у 

Хмельницькому, по вулиці Кам’янецька, 122 (у будівлі Хмельницької 

районної державної адміністрації). 

Графік роботи: з понеділка по п’ятницю з 9:00 до 13:00. 

У Центрі можна також зареєструватися на отримання гуманітарної 

допомоги поштовим зв’язком. А ще – залишити заявку на вирішення інших 

потреб. 

+38 (063) 350 62 54 – телефон «гарячої лінії» Гірської МВЦА для ВПО. 

Гугл-форма для заповнення: https://forms.gle/7seEU1dqmgbBVMgK8 

Також із понеділка по п'ятницю з 9:00 до 15:00 продовжують працювати 

номери «гарячої лінії» ВЦА: 
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+38 (067) 077 24 68 – для реєстрації пошкоджених, зруйнованих об'єктів 

житлового фонду та об'єктів комунальної власності; 

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

допомоги та юридичних консультацій; 

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

реєстрації ВПО). 

 

*** 

31.08.2022 

Долинська міська рада 

Офіційний сайт 

https://dolyna.if.ua/novyny/pereselentsi-aktyvno-vlyvaiutsia-v-zhyttia-

hromady/ 

Переселенці активно вливаються в життя громади 

Ідеї, пропозиції, проблемні питання під час зустрічі з міським головою 

Іваном ДИРІВИМ обговорили керівник ГВО «Громадянський корпус в 

Луганській області» Олена СТЕЦЕНКО та заступник голови громадської 

організації людей з інвалідністю Покровського району Донецької області 

Інна ОРЛОВА. 

�Левова частка питань стосувалась сприяння у вирішенні наболілих 

питань. Озвучили найпоширеніші проблеми у сфері соціальних інтересів, 

зокрема пенсійного забезпечення, доплат (статус жителів гірського населеного 

пункту), реабілітації дітей-інвалідів за кошти з держбюджету. 

�Особливий акцент – питання житла для внутрішньо переміщених осіб 

взимку, можливостей не задіяних приміщень. Йшлося й про потреби 

оздоровлення дітей, які приїхали із зони бойових дій. 

�Також представники ВПО цікавились наданням юридичної 

допомоги, зокрема працевлаштування за трудовими договорами, якщо нема 

звільнення за попереднім місцем роботи, іншими питаннями юридичного 

характеру. Принагідно нагадаємо, що правову консультацію переселенці 

можуть отримати за номером тел. 0968038396 з 13.00 до 16.00 год. у робочі дні 

та в Долинському бюро правової допомоги, яке працює за адресою:      м. 

Долина, вул. Б.Хмельницького, 2а, тел. 2-51-99. 

�Переселенці активно вливаються в життя громади, мають багато 

проєктів і планів культурного, духовного, просвітницького напрямів. 

Приємно, що відмічають «на відмінно» роботу колективів ЦНАПу, а також 

краєзнавчого музею «Бойківщина» Тетяни і Омеляна Антоновичів. 

✔�Для інформування переселенців про події, зустрічі та інші заходи 

відділом інформаційної політики та зв’язків з громадськістю міської ради 
створена група у Вайбері «Переселенці Долинщини» ( запрошення за 

посиланням: 

https://invite.viber.com/?g=RLlwGno2Lk81iYKsxtR5axGnM6XOCCjw ). 
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�Відтак, з міським головою погодили оптимальний формат зустрічей. 

Для повсякчасного зворотнього зв’язку Іван ДИРІВ надалі зустрічатиметься 

у визначені дні прийому з представниками ВПО всіх фронтових областей. 

Вони доноситимуть основні меседжі від своїх співвітчизників, для того, щоб 

спільно вирішувати наболілі проблеми. Відповідно – такі зустрічі будуть 

корисними та результативними. 

 

*** 

01.09.2022 

Вінницька обласна військова адміністрація 

http://www.vin.gov.ua/news/ostanni-novyny/49535-za-poperedniu-dobu-u-

vinnytskii-oblasti-tranzytom-rozmishcheno-18-osib-z-nykh-2-ditei 

За попередню добу у Вінницькій області транзитом розміщено 18 

осіб, з них 2 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 09:00 01.09.2022 органами соціального захисту 181 787 

особам видані довідки про взяття на облік як внутрішньо переміщених 

осіб. 

 

*** 

01.09.2022 

Волинська обласна державна адміністрація 

https://voladm.gov.ua/new/mayzhe-200-vnutrishnih-pereselenciv-znayshli-

prihistok-na-volini/ 

Майже 200 внутрішніх переселенців знайшли прихисток на Волині 

З початку повномасштабної війни 72 тис. 416 вимушено-евакуйованих 

осіб розселили в нашій області. З них 198 – за минулих два дні. 

Статус ВПО мають 59 тис. 860 людей. Це становить 42 тис. 119 сімей, 

у яких 18 тис. 408 – діти. 

Серед внутрішньо-переміщених осіб: 

2 192 осіб з інвалідністю, 

7 611 пенсіонерів, 

69 багатодітних сімей, 

10 сімей батьків-одинаків. 

Наразі можна додатково розмістити до п’яти тисяч внутрішніх 

переселенців. Також в області триває підготовка ще 8-ми тисяч місць для 

можливого розселення людей. 
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*** 

01.09.2022 

Донецька обласна державна адміністрація 

https://dn.gov.ua/news/policejski-donechchini-vzhe-evakuyuvali-6500-ditej 

Поліцейські Донеччини евакуювали 6500 дітей 

За місяць поліція вивезла з-під обстрілів понад 1900 багатодітних сімей 

і родин, що опинилися в складних обставинах. Усі діти отримали житло в 

більш безпечних регіонах України або за кордоном та можливість навчатися.  

Операція з порятунку дітей триває на Донеччині з 25 липня та проводиться у 

співпраці з Донецькою ОВА, волонтерами. Організують виїзд сімей 

ювенальні поліцейські. Вони ж надалі тримають зв'язок із родинами та 

продовжують консультувати й допомагати. Перш за все це стосується 

багатодітних родин, дитячих будинків сімейного типу, опікунських та 

прийомних сімей або таких, що опинилися в складних життєвих обставинах. 

Проте звернутися до правоохоронців за допомогою в евакуації може кожен, 

повідомляє відділ комунікації поліції Донецької області. 

Днями поліція вивезла дві родини, у кожній з яких виховуються четверо 

дітей.  Батьки чотирьох донечок залишили рідне Селидове, аби надати дітям 

можливість повноцінно жити й розвиватися. В умовах щоденних обстрілів, за 

відсутності електрики, води, опалення шанс на це є тільки за межами 

Донеччини. У цьому впевнена й сім’я з селища Північне, що біля Торецька – 

однієї з найгарячіших точок області… 

На новому місці родинам надається житло, соціальна допомога, робота 

– все необхідне для того, аби перезимувати в нормальних умовах. З початку 

рятувальної операції убезпечено понад 6500 дітей. Зараз на підконтрольній 

Україні території Донеччини залишаються мешкати 36 тисяч дітей, виїхали з 

області – 142 тисячі. 

Евакуювати людей з населених пунктів біля лінії фронту стає все 

складніше, а кожен виїзд пов’язаний з великим ризиком. Поліція закликає 

батьків і опікунів врятувати життя дітей та евакуюватися, поки є така 

можливість. 

 

*** 

01.09.2022 

Донецька обласна державна адміністрація 

https://dn.gov.ua/news/do-uvagi-vnutrishno-peremishchenih-osib-yaki-

podali-zayavu-na-otrimannya-dopomogi-na-prozhivannya-cherez-dodatok-diya-

do-30-kvitnya-2022-ta-ne-otrimali-yiyi 

До уваги внутрішньо переміщених осіб, які подали заяву на 

отримання допомоги на проживання через додаток Дія до 30 квітня 2022 

та не отримали її 

Департамент соціального захисту населення облдержадміністрації 
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Внутрішньо переміщені особи, які подали заяву на отримання 

допомоги на проживання через додаток Дія до 30 квітня 2022 та не 

отримали її, можуть повторно подати заяву на виплату до 1 жовтня 2022 

року 

До 1 жовтня триває прийом повторних заяв на виплати від ВПО. 

Внутрішньо переміщені особи, які до 30 квітня 2022 року подали заяву 

засобами Єдиного державного вебпорталу електронних послуг, зокрема з 

використанням мобільного додатку Порталу Дія, та яка не була повністю 

сформована, у зв’язку з чим внутрішньо переміщені особи не отримали 

допомогу на проживання. 

Для цього внутрішньо переміщеній особі необхідно до 1 жовтня 

поточного року звернутися особисто до органу соціального захисту населення 

та подати відповідну заяву. Або надіслати таку заяву засобами поштового 

звязку. 

При цьому, в заяві необхідно зазначити, зокрема номер банківського 

рахунка (за стандартом IBAN) або персональні дані одержувача, та 

підтвердити факт подання через Дію попередньої заяви, що була ще навесні 

(наприклад скріншот). 

Протягом 10 днів з надходження заяви буде призначена допомога. 
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Відповідні зміни 19 серпня поточного року внесені Урядом до Порядку 

надання допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам, 

затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 березня 2022 

№ 332. 

За матеріалами Департаменту соціального захисту населення 

облдержадміністрації 

 

*** 

01.09.2022 

Донецька обласна державна адміністрація 

https://dn.gov.ua/galleries/blizko-pivtisyachi-naplichnikiv-otrimali-diti-

pereselenci-u-chernivcyah 

Близько півтисячі наплічників отримали діти-переселенці у 

Чернівцях 

Діти-переселенці з Донеччини, Луганщини та інших регіонів України 

отримали учнівські набори до школи. Майже півтисячі наплічників роздали у 

Чернівцях. Більше про це - далі у відео. 

 

 

 

 

*** 

01.09.2022  

Івано-Франківська обласна державна адміністрація 
https://www.if.gov.ua/news/vnutrishno-peremishcheni-liudy-kotri-prozhyvaiut-u-

solotvynskii-terytorialnii-hromadi-otrymaly-neobkhidnu-humanitarnu-dopomohu 

Внутрішньо переміщені люди, котрі проживають у Солотвинській 

територіальній громаді, отримали необхідну гуманітарну допомогу 

Управління інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю 

ОДА 

Мільйони українців стали жертвами повномасштабного військового 

вторгнення росії на територію незалежної та вільної України. Люди із тих 

областей, де ведуться активні бойові дії змушені були переселитися у тилові 

регіони України. Від початку повномасштабної війни Івано-Франківщина 

прийняла понад 146 тисяч внутрішньо переміщених людей. Задля цього 

обласна військова адміністрація налагодила ефективну співпрацю з 

міжнародними партнерами, громадськими організаціями, волонтерами та 

територіальними громадами. 
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Про це розповіла голова обласної військової адміністрації Світлана 

Онищук, відвідавши Солотвинську територіальної громаду, де проживають 

640 внутрішньо переміщених людей, з яких 198 - діти.  

Очільниця області поспілкувалася із переселенцями, яких заселили у 

приміщення колишнього освітнього закладу села Раковець та зустрілася із 

внутрішньо переміщеними людьми із селища Солотвин, дізналася про їх 

основні потреби та проблемні питання. 

«Щодня внутрішньо переміщені люди знаходять прихисток на 

Прикарпатті. Упродовж останнього місяця 165 біженців переїхали у нашу 

область. Голови територіальних громад забезпечують їх житлом. Однак ці 

житлові об’єкти необхідно зручно облаштувати. Наше основне завдання 

підтримувати ефективну комунікацію з територіальними громадами та 

реагувати на їхні запити. За час повномасштабної війни громади 

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

наголосила Світлана Онищук. - Сьогодні ми також надали необхідну 

гуманітарну допомогу для переселенців, котрі втратили свій дім. А це – 

необхідні  для життя продуктові, гігієнічні набори та постільна білизна».  

Від міжнародних партнерів та благодійних фондів на Івано-

Франківщину надходять необхідні гуманітарні вантажі для переселенців. 

«Одним із найважливіших завдань для нашої області – допомагати 

внутрішньо переміщеним людям. Потрібно забезпечувати їх житлом, також 

медичною, соціальною, гуманітарною допомогами, якісною освітою тощо. 

Зрештою допомагати їм вирішувати багато інших питань. Задля цього у кожну 

громаду виїжджають мобільні бригади із фахівцями, які проводять важливу 

роботу», - розповіла очільниця області.  

Зазначимо, що у будинку культури селища Солотвин Світлана Онищук 

ознайомилась із творчими та патріотичними роботами внутрішньо 

переміщених людей. Також вони організовують цікаві художні заняття, 

сучасні дитячі хореографічні гуртки та майстер-класи із лялькарства. 

 

*** 

01.09.2022 

Львівська обласна військова адміністрація 

https://loda.gov.ua/news/39351 

Львівська ОВА та Торгово-промислова палата України посилять 

співпрацю для підтримки бізнесу 

Департамент економічної політики 

Зокрема йдеться про збільшення експорту та сприяння релокованим 

підприємствам. 

Про перспективи і можливості експорту, релокацію бізнесу, привабливе 

інвестиційне «обличчя» області говорили… під час зустрічі начальника 

Львівської ОВА Максима Козицького із Президентом торгово-промислової 

палати України Геннадієм Чижиковим. 
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Як розповів Геннадій Чижиков, фокус роботи Торгово-промислової 

палати сьогодні спрямований на підтримку малого і середнього бізнесу, а 

також збільшення українськими підприємцями експорту за кордон. Важливою 

частиною роботи, у зв’язку із бойовими діями на території України, є 

підтримка тих торгово-промислових палат та їхніх працівників, які є на 

окупованих територіях та територіях, які зазнають щоденних атак зі сторони 

росії. 

Президент торгово-промислової палати України зазначив, що 

Львівщина була і залишається флагманом економічних процесів в частині 

підтримки і стимуляції бізнесу орієнтованого на експорт. В планах Торгово-

промислової палати – організація двох гібридних форумів: малий бізнес під 

час війни та експорт під час війни. 

Як зазначив Максим Козицький, станом на сьогодні на територію 

Львівщини релокувались понад дві сотні підприємств, з них запустили 

роботу – 138. 

«Якщо бізнес сюди переїхав і працює тут не від безвиході, а справді з 

комфортом, значить ми робимо правильні речі. І ми хочемо далі працювати у 

цьому напрямі», – наголосив очільник області. 

Також він зупинився на Програмі підтримки бізнесу, яку ЛОВА 

запровадила на час дії воєнного стану, щоб підтримати бізнес, зокрема – 

релокований.   
«Програма працює через три інструменти:  безповоротну фінансову 

допомогу релокованим виробничим підприємствам, ваучерну підтримку на 

маркетингові послуги або послуги сертифікації, безповоротну фінансову 

допомога на закупівлю обладнання в окремих виробничих галузях. І сьогодні 

маємо результати: 22  релоковані підприємства вже  отримали фінансову 

підтримку в розмірі від 100 до 500 тис. грн від Львівської ОВА», – розповів 

очільник області. 
Як зазначив керівник департаменту економічної політики ЛОВА 

Степан Куйбіда, зараз є конкретні запити від релокованих підприємств 

щодо їхньої подальшої економічної діяльності. Так, для закриття цих 

запитів, а також налагодження співпраці між релокованим та місцевим 

бізнесом на Львівщині восени планують провести Форум партнерства. 

Проговорили сторони і питання налагодження міжнародних контактів. 

Тут Геннадій Чижиков відзначив Львівщину як провідну область в Україні… 

 

*** 

01.09.2022 

Львівська обласна військова адміністрація 

https://loda.gov.ua/news/39290 

Релоковані підприємства на Львівщині створили майже 5 тисяч 

робочих місць 

Пресслужба ОДА 
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З початку повномасштабної війни на Львівщину релокувались 205 

підприємств. Вони створили майже 5 тисяч робочих місць. 

Про це… 1 вересня, під час пресконференції «Пів року війни: фронт  і 

тил» повідомив начальник Львівської обласної військової адміністрації 

Максим Козицький. 
 «Майже тисячу заявок ми отримали щодо релокації підприємств на 

Львівщину.  Підприємства, які переїхали, працюють у таких галузях як: 

машинобудування, легка промисловість, металообробка, будівництво,  

медицина, торгівля тощо. Це виробництва з Донецької, Харківської,  

Київської, Запорізької, Чернігівської, Миколаївської, Одеської областей.  

Хороша тенденція, що не тільки багато підприємств хоче релокуватись в 

область, але й маємо 25 підприємств, які готові назад переїхати в області, де 

вони первинно працювали», – зазначив очільник області. 

Максим Козицький додав, що фахівці департаменту економічної 

політики розробили обласну програму підтримки релокованого бізнесу, 

залучили  іноземні компанії. Програма працює через три інструменти: 

безповоротна фінансова допомога релокованим виробничим підприємствам, 

ваучерна підтримка на маркетингові послуги або послуги сертифікації, 

безповоротна фінансова допомога на закупівлю обладнання в окремих 

виробничих галузях. 

 «Так, безповоротна фінансова допомога виробничим підприємствам, 

які релокувались, становить 100 тис. гривень за умови, що підприємство 

перереєструється на території Львівської області. Також підприємство 

отримає додаткових 100 тис. грн, якщо створить не менше ніж 20 нових 

робочих місць», – наголосив Максим Козицький. 

 Для підтримки мікро- та малого бізнесу, а також експортерів Львівської 

області на час воєнного стану передбачена ваучерна підтримка: не більше 50 

тис. грн на маркетингові ваучери; не більше 80 тис. грн на ваучери для 

сертифікації продукції.  

Третє завдання покликане підтримати підприємства Львівської області в 

галузі харчової, легкої, машинобудівної промисловості. Таким підприємствам 

також можуть надавати безповоротну фінансову допомогу у розмірі не більше 

500 тис. грн на закупівлю обладнання. 

 «19 релокованих підприємств вже отримали фінансову підтримку в 

розмірі 100 тис. грн від Львівської ОВА. 2 релокованих підприємства 

отримали фінансову підтримку в розмірі 500 тис. грн від Львівської ОВА.  Ми 

створили відділ підтримки інвестицій, який допомагає людям, які готові 

інвестувати. Розробили каталог земельних ділянок,  а також недобудов та 

закинутих підприємств, його можна використати для релокації бізнесу. Ми 

готові приймати релоковані підприємства і надалі,  тому що якщо буде ріст 

економіки, зможемо відновлювати українську державу. Важливо давати 

людям можливість працювати і будувати майбутнє в Україні», – наголосив 

Максим Козицький. 
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*** 

01.09.2022  

Донецький обласний центр зайнятості 

https://don.dcz.gov.ua/novyna/relokovanyh-pidpryyemciv-zi-slovyanska-

konsultuyut-u-kyyevi 

Релокованих підприємців зі Слов’янська консультують у Києві 

З великої кількості підприємців Слов’янська поки лише небагатьом 

вдалося продовжити свою справу або відкрити нову, виїхавши на безпечну 

територію. Серед таких – Віталій Ретунський. З недавнього часу відвідувачі 

ТРЦ «Дитячий світ», що на вулиці Малишка в Києві, можуть поласувати 

смачною кавою у павільйоні «Joke coffee». 

Для фахівців Слов’янського міського центру зайнятості 

підтримувати постійний контакт зі своїми клієнтами-роботодавцями і 

продовжувати співпрацювати з ними навіть в умовах евакуації – задача 

пріоритетна і водночас приємна. Тому в серпні мобільна група побувала в 

гостях у фізичної особи-підприємця Віталія Ретунського, щоб поділитись 

важливою інформацією та заразом почастуватися кавою «з нотками 

Слов’янщини». 

Під час розмови обговорили багато питань, які стосувались послуг 

служби зайнятості роботодавцям. Особливу зацікавленість у пана Віталія 

викликала можливість отримати фінансові бонуси у вигляді грантів або 

компенсацій для подальшого розвитку/покращення своєї діяльності. Тому 

фахівці центру зайнятості ознайомили підприємця з актуальними 

програмами з надання грантів від держави та міжнародних організацій, 

порядком отримання компенсації витрат на оплату праці при 

працевлаштуванні внутрішньо переміщених осіб. 

А дізнавшись про те, що в майбутньому пан Віталій планує розширити 

свій бізнес, фахівці мобільної групи запропонували йому ще й допомогу в 

підборі персоналу. І відразу поближче познайомили підприємця з професійно-

кваліфікаційним складом безробітних, які перебувають на обліку в 

Слов’янському центрі зайнятості та наразі проживають в столиці… 

 

*** 

01.09.2022  

Закарпатський обласний центр зайнятості 

https://zak.dcz.gov.ua/novyna/obiznanist-u-sferi-zaynyatosti-shlyah-do-

vyrishennya-pytannya-pracevlashtuvannya 

Обізнаність у сфері зайнятості – шлях до вирішення питання 

працевлаштування 

Роботодавці та населення об’єднаних територіальних громад, у тому 

числі внутрішньо переміщені особи, мають можливість отримати 
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інформаційну та консультаційну підтримку служби зайнятості на території 

населеного пункту, де вони проживають, зберігши при цьому свій час та гроші. 

Для цього у службі зайнятості діє спеціальний формат надання послуг 

– виїзний захід в ОТГ, відвідавши який ви отримаєте інформацію про: 

стан ринку праці та актуальні вакансії; 

спектр послуг служби зайнятості; 

нові форми та методи роботи СЗ; 

можливості працевлаштування, в т. ч. на роботи тимчасового характеру; 

послуги з професійного навчання; 

порядок отримання компенсації витрат на оплату праці за 

працевлаштування внутрішньо переміщених осіб; 

умови надання мікрогрантів на створення або розвиток власного бізнесу; 

новації законодавства про зайнятість населення; 

інші соціальні послуги. 

З анонсами виїзних заходів в ОТГ можна ознайомитися на сторінці 

Закарпатського ОЦЗ у мережі Фейсбук 

https://www.facebook.com/govermentZakarpatOCZ/ та на сайті ОЦЗ 

https://zak.dcz.gov.ua/ … 

 

 

 

*** 

01.09.2022  

Івано-Франківський обласний центр зайнятості 

https://ifr.dcz.gov.ua/novyna/3550-osib-z-chysla-vpo-zvernulysya-do-

oblasnoyi-sluzhby-zaynyatosti-vprodovzh-sichnya-serpnya 

3550 осіб з числа ВПО звернулися до обласної служби зайнятості 

впродовж січня - серпня 2022 року 

За період з січня по серпень 2022 року до Івано-Франківської обласної 

служби зайнятості за допомогою в працевлаштуванні звернулося 3550 осіб 

з числа внутрішньо переміщених, з яких 1590 осіб отримали статус 

безробітного. З них за направленням служби зайнятості 703 особи були 

працевлаштовані. 

Наразі продовжують пошук роботи 710 внутрішньо переміщених осіб, 

які перебувають на обліку в обласній службі зайнятості. 

Консультації з питань пошуку роботи та реєстрації в службі зайнятості 

ви можете отримати на офіційному телеграм-акаунті Івано-Франківської 

обласної служби зайнятості https://t.me/DCZ_IF , а також за номером 

телефону гарячої лінії обласної служби зайнятості – 066-655-40-33 

 

*** 
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01.09.2022  

Львівський обласний центр зайнятості 

https://lviv.dcz.gov.ua/novyna/dlya-pereselenciv-poslugy-z-

pracevlashtuvannya-ta-psyhologichnyy-suprovid 

Для переселенців – послуги з працевлаштування та психологічний 

супровід 

Упродовж наступних шести місяців ГО «Центр зайнятості Вільних 

людей» (ЦЗВЛ) буде виконавцем проєкту «Розширення можливостей для 

працевлаштування ВПО у Львівській та Закарпатській областях». Він 

створить нові можливості працевлаштування для людей, які вимушено 

евакуювалися на захід України і тепер шукають роботу у Львівській області. 

Серед активностей, якими можуть скористатися внутрішньо 

переміщені особи безпосередньо у регіоні свого проживання: 

індивідуальні та групові консультації за вузькими темами щодо 

кар’єрного розвитку; 

індивідуальні та групові психологічні консультації; 

вебінари, спрямовані на вдосконалення навичок пошуку роботи та 

підвищення впевненості у собі. 

Реєстрація на безкоштовні індивідуальні психологічні та кар’єрні 

консультації – за посиланням https://bit.ly/3KDBFw3. 

Реєстрація на безкоштовну індивідуальну кар’єрну консультацію – за 

посиланням https://bit.ly/3KJHBne. 

Реєстрація на безкоштовну психологічну консультацію – за посиланням 

https://bit.ly/3Q5e6NB. 

Під час консультацій переселенці зможуть: 

пропрацювати індивідуальний психологічний, або кар’єрний запит;  

дізнатися, де шукати та як знайти роботу за спеціальністю у регіоні 

проживання;  

дізнатися про особливості ринку праці регіону, в якому перебуваєте, 

його актуальні вакансії, а також про вимоги роботодавців;  

отримати інструменти для ефективного пошуку роботи;  

зрозуміти свої сильні сторони, як їх правильно прописати в резюме та 

презентувати роботодавцю;  

дізнатися про можливості перекваліфікації та актуальні сфери.  

Консультації з питань зайнятості надаються на офіційному телеграм-

каналі Львівської обласної служби зайнятості @DCZ_Lviv 

(https://t.me/DCZ_Lviv) або у телефонному режимі за номерами: (032)245 05 

45, +380966825183. 

 

*** 

01.09.2022  

Київський міський центр зайнятості 
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https://kie.dcz.gov.ua/novyna/02-veresnya-2022-roku-kyyivskyy-miskyy-

centr-zaynyatosti-zaproshuye-na-konsultaciyu-dlya 

02 вересня 2022 року Київський міський центр зайнятості запрошує 

на консультацію для внутрішньо переміщених осіб 

02 вересня 2022 року Київський міський центр зайнятості запрошує 

на консультацію для внутрішньо переміщених осіб. 

Ви отримаєте можливість проконсультуватися щодо пільг, 

працевлаштування, а також отримати юридичну та психологічну допомогу. 

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

Володимирська, 51-Б. 

Консультуватимуть спеціалісти: 

- Київського міського центру зайнятості; 

- Головне управління Пенсійного фонду України в місті Києві; 

-  Департамент суспільних комунікацій КМДА ; 

- Правобережний київський місцевий центр з надання БВПД; 

- Київської міської організації Товариства Червоного Хреста України; 

- Київського міського Центру гендерної рівності, запобігання та 

протидії насильству; 

- КНП Центр комунікації. 

Вхід вільний! 

 

 

*** 

01.09.2022 

Володимир 

Офіційний сайт міста 

https://volodymyrrada.gov.ua/pereselenczi-gromady-prodovzhuyut-

otrymuvaty-dopomogu-vid-yunisef/ 

Переселенці громади продовжують отримувати допомогу від 

ЮНІСЕФ 

Продовжується видача продуктових коробок від Дитячого Фонду ООН 

(ЮНІСЕФ)  та Асоціації міст України. Допомога переселенцям 

здійснюється у межах 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”. 

Таку допомогу, загальна вартість якої понад 1,5 мільйона гривень, 

отримають 2 тисячі внутрішньо переміщених осіб, а також сім’ї загиблих 

військовослужбовців завдяки участі Володимирської громади в ініціативі 

“Громади, дружні до дітей та молоді”. 

Видача продуктових коробок проводиться щоденно з 10.00 до 13.00. 
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*** 

01.09.2022 

Долинська міська рада 

Офіційний сайт 

https://dolyna.if.ua/novyny/informatsiya-z-operatyvnoho-shtabu-miskoho-

holovy-01-veresnia-2022-roku/ 

ІНФОРМАЦІЯ З ОПЕРАТИВНОГО ШТАБУ МІСЬКОГО ГОЛОВИ – 

01 вересня 2022 року 

ВИМУШЕНІ  ПЕРЕСЕЛЕНЦІ 

Надаємо прихисток в громаді жінок, дітей, людей старшого віку. Не 

приймаємо військовозобов’язаних чоловіків від 18 до 60 років. 

Всіх прибулих просимо реєструватися для отримання статусу  

внутрішньо  переміщених осіб в Центрі надання адміністративних послуг 

Долинської міської ради за адресою: м. Долина, вул. М. Грушевського, 18, 

телефон: (03477) 2-50-53. 

Графік роботи ЦНАП: 

Понеділок: 9:00 – 16:00  

Середа: 9:00 – 16:00 

Четвер: 9:00 – 20:00 

П’ятниця: 8:00 – 15:00 

Субота: 8:00 – 15:00 

Від початку війни  наша громада прихистила понад 5000 вимушених 

переселенців.Станом на 30 серпня зареєстровано 3925 осіб.  Сім’ям з числа 

ВПО  видають продуктові набори, дитяче харчування та памперси. За минулу  

добу 20 сімей отримали  продуктові набори, 2 сім’ї – ковдри, подушки, постіль, 

дитяче харчування та засоби гігієни. 

ПУНКТ ПРИЙОМУ ДОПОМОГИ 

Гуманітарний штаб допомоги Долинської міської ради продовжує 

працювати та допомагати, передаємо для потреб Захисників все необхідне що 

можемо. 

Від початку війни наша команда працює інтенсивно у декількох 

напрямках: допомога військовим та медикаментозне забезпечення, допомога 

евакуйованим до громади особам, гуманітарна допомога на схід, арт-терапія 

та робота з дітьми. 

Наше завдання – оперативно і вчасно реагувати на всі запити. 

ДЯКУЄМО, ЩО В ЦЕЙ СКЛАДНИЙ ЧАС МИ ЄДИНІ ЯК НІКОЛИ. ЦЕ 

ДУЖЕ ВАЖЛИВО, І НАША ГРОМАДА, БЕЗ СУМНІВУ, – ЯСКРАВИЙ 

ЦЬОМУ ПРИКЛАД. 

ТРИВАЄ ЗБІР КОШТІВ 

Для безготівкових благодійних пожертвувань з допомоги людям, які 

постраждали від російської агресії або беруть участь у боротьбі з російським 

окупантом організація «Благодійний Фонд Майдану»  відкрила рахунки: 
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https://bit.ly/3Km0R8p 

Щиро дякуємо! Про всі кошти та їх використання буде згодом 

докладний звіт… 

Всю працю і зусилля спрямовуємо для перемоги. 

Слава Україні та її Збройним Силам! 

 

*** 

02.09.2022 

Вінницька обласна військова адміністрація 

http://www.vin.gov.ua/news/ostanni-novyny/49561-za-mynulu-dobu-na-

vinnychchyni-tranzytom-rozmishcheno-26-osib 

За минулу добу на Вінниччині транзитом розміщено 26 осіб 

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

них 11 дітей, 1 маломобільна особа. 

Біженці перемістилися з Донецької, Запорізької, Херсонської, 

Київської, Луганської, Миколаївської, Дніпропетровської, Одеської, 

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

Слов'янськ, Волноваха, Ізюм, Вишневе тощо. 

Станом на 10:00 02.09.2022 органами соціального захисту 181 745 

особам видані довідки про взяття на облік як ВПО. 

 

*** 

02.09.2022 

Волинська обласна державна адміністрація 

https://voladm.gov.ua/new/26-vnutrishnih-pereselenciv-znayshli-prihistok-

na-volini-minuloyi-dobi/ 

26 внутрішніх переселенців знайшли прихисток на Волині минулої 

доби 

Вчора 26 внутрішніх переселенців знайшли прихисток на Волині 

Загалом в нашій області розселили 72 тис. 442 внутрішньо-переміщені 

особи. З них 26 людей – минулої доби. 

Слід зазначити, що на Волині проживають та мають статус ВПО      59 

тис. 860 вимушено-евакуйованих осіб. Це становить 42 тис. 119 сімей у яких 

18 тис. 408 – діти. 

В області можна додатково розмістити до 5-ти тисяч внутрішніх 

переселенців. Також зараз готують ще 8 тисяч місць для можливого 

розселення людей. Більшість місць знаходиться в територіальних громадах, 

віддалених від обласного центру. 

 

*** 
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02.09.2022 

Донецька обласна державна адміністрація 

https://dn.gov.ua/news/evakuyujsya-vchasno-z-donechchini-shchodobi-

viyizhdzhayut-500-meshkanciv-sogodni-chergovij-evakopotyag-na-

kirovogradshchinu 

Евакуюйся вчасно: з Донеччини щодоби виїжджають 500 мешканців, 

сьогодні черговий евакопотяг на Кіровоградщину 

Триває евакуація цивільних мешканців Донеччини у більш безпечні 

області країни.  Обов`язкова евакуація продовжується по всій області, але в 

першу чергу це прифронтові населені пункти.  

В середньому по 500 людей на добу евакуюють з області по основним 

ключовим напрямкам, по розробленим логістичним маршрутам. Люди 

розуміють, куди вони їдуть, в які умови, їм надається всіляка допомога і в 

Кіровоградській області, і в інших регіонах. Про це повідомив  в ефірі 

національного телемарафону  начальник Донецької обласної військової 

адміністрації Павло Кириленко.  

Нагадаємо, безкоштовна евакуація у Кіровоградську область, яка 

здійснюється з початку серпня спеціальним поїздом з Покровська до 

Олександрії та  Кропивницького, продовжується і у вересні.  Потяг з 

Покровська відправлятиметься по парних днях (розклад наведено в 

інфографіці нижче). Найближчий евакорейс… 2 вересня. 
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*** 

02.09.2022 

Донецька обласна державна адміністрація 

https://dn.gov.ua/news/ryatuvalniki-dopomagayut-meshkancyam-

donechchini-na-vsih-etapah-evakuaciyi 

Рятувальники допомагають мешканцям Донеччини на всіх етапах 

евакуації 

На території Донеччини триває обов'язкова евакуація. За минулу добу із 

зони активних бойових дій рятувальниками проведена евакуація 10 осіб з 

Покровського, Бахмутського та Краматорського районів, повідомляє Головне 

управління ДСНС у Донецькій області. Також особовим складом Головного 

управління під час евакуації в Покровському районі надана допомога 305 

людям, з них 33 дитини та 20 осіб з обмеженими фізичними можливостями. 

Відповідно, до процесу евакуації жителів Донеччини залучені і 

співробітники ДСНС у інших областях. Так,…1 вересня, у Хмельницькому 

рятувальники зустріли черговий евакуаційний потяг із мешканцями нашого 

краю, які змушені були залишити свої домівки через війну та шукати 

прихистку у громадах цієї області. Фахівці ДСНС і тут допомогли вийти з 

потяга, перенести речі, дістатись автомобіля швидкої, а також надали 

психологічну допомогу. 

 

*** 

02.09.2022 

Донецька обласна державна адміністрація 

https://dn.gov.ua/news/fahivci-sluzhbi-zajnyatosti-donechchini-

pospilkuvalisya-z-predstavnikami-nacionalnogo-aviacijnogo-universitetu 

Фахівці служби зайнятості Донеччини поспілкувалися з 

представниками Національного авіаційного університету 

Слов'янський фаховий коледж Національного авіаційного 

університету – потужний політехнічний вищий навчальний заклад сходу 

України, що завжди користувався популярністю серед місцевої та 

іногородньої молоді. Прекрасний робочий тандем склався у взаємовідносинах 

між коледжем і Слов’янським міським центром зайнятості. У виші 

безробітні проходять професійне навчання та знаходять бажані робочі місця, 

а його колектив і студенти беруть активну участь у різноманітних заходах 

служби зайнятості. 

Навіть тепер, після переміщення СФКНАУ до Кропивницького, 

центр зайнятості тримає із закладом постійний зв’язок. Так, в серпні фахівці 

мобільної групи зустрілись з представниками коледжу на чолі з                 в.о. 

начальника Тетяною Лисак на території Льотної академії Національного 

авіаційного університету, де поки дислокується виш. 
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Під час бесіди були обговорені актуальні питання щодо організації 

навчального процесу на 2023-й навчальний рік, можливого прийому на роботу 

працівників та змін в законодавстві про зайнятість населення. Оскільки 

військові дії наклали відбиток не тільки на загальну діяльність СФКНАУ, а й 

на кадровий потенціал (певна кількість співробітників звільнилась впродовж 

останніх місяців), особливу увагу фахівці служби зайнятості звернули на 

процедуру підбору персоналу в нинішніх реаліях та оновлення форми 

звітності 3-ПН «Інформація про попит на робочу силу (вакансії)». 

Представники коледжу також радо сприйняли запрошення до участі в 

ярмарках вакансій, презентаціях роботодавця та тематичних онлайн-

семінарах, найближчий з яких планується провести спільно з 

представниками Пенсійного фонду України в Донецькій області та 

інспекції з праці. 

Наостанок сторони обмінялись своїм баченням подальшої 

профорієнтаційної роботи з молоддю та висловили впевненість, що ніякі 

непередбачувані події не завадять перевіреній роками злагодженій співпраці. 

За матеріалами Донецької обласної служби зайнятості 

 

*** 

02.09.2022  

Івано-Франківська обласна державна адміністрація 

https://www.if.gov.ua/news/svitlana-onyshchuk-shche-odyn-iz-sotsialnykh-

zakladiv-oblasti-stane-prykhystkom-dlia-sta-vnutrishno-peremishchenykh-liudei 

Світлана Онищук: Ще один із соціальних закладів області стане 

прихистком для ста внутрішньо переміщених людей 

Управління інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю 

ОДА 

Голова обласної державної адміністрації – начальник обласної 

військової адміністрації Світлана Онищук відвідала обласний пластовий 

вишкільний центр  Івано-Франківської обласної ради, який спеціалізується на 

військово-спортивній підготовці. На даний час у цьому закладі проживають 17 

внутрішньо переміщених людей  із Харківської, Луганської та Запорізької 

областей. Тут створені зручні та комфортні умови для них. 

«Пластовий центр прийняв 17 внутрішньо переміщених людей.  

Центр розміщено у 8 будівлях,  з яких два на 70 та 30 осіб. Переконана, що тут 

можна буде прийняти більше переселенців. За додаткового фінансування із 

обласного бюджету ми можемо поселити тут понад 100 осіб», - розповіла 

Світлана Онищук. 
Також посадовця зауважила, що саме тут створені зручні умови для 

онлайн-навчання  дітей. Центр облаштований комп’ютерними класами , які 

обладнані інтернетом. 
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«Нам надзвичайно важливо в умовах військового стану забезпечити 

функціонування цього центру для внутрішньо переміщених людей», - 

наголосила очільниця області. 

Додамо, що цей центр був заснований на базі Солотвинської санаторної 

школи для дітей зі специфічними легеневими захворюваннями. За час 

існування закладу були проведені  таборові вишколи, таборування та 

патріотичні пластові заходи. Враховуючи ситуацію, яка склалася в Україні, 

роль пластового центру зараз надзвичайно важлива. По закінченню війни росії 

проти України центр розвиватиметься, що  дасть змогу виховувати справжніх 

патріотів та захисників нашої держави. 

 

*** 

02.09.2022  

Івано-Франківська обласна державна адміністрація 

https://www.if.gov.ua/news/liudmyla-sirko-na-ivano-frankivshchyni-

oblashtovuiut-komfortne-zhytlo-dlia-vnutrishno-peremishchenykh-liudei 

Людмила Сірко: На Івано-Франківщині облаштовують комфортне 

житло для внутрішньо переміщених людей 

Управління інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю 

ОДА 

За допомогою громадських, міжнародних організацій, благодійних 

фондів, волонтерів та соціальних партнерів ми вирішуємо  багато проблемних 

питань щодо захисту та підтримки українців, які приїхали на Прикарпаття 

з інших регіонів нашої країни, де проходять активні бойові дії. На Івано-

Франківщині облаштовують зручне житло для внутрішньо переміщених 

людей. Про це розповіла заступник голови обласної державної 

адміністрації Людмила Сірко під час зустрічі з представниками 

громадської організації «Металаб» в одному із соціальних закладів м. Івано-

Франківська, де проживатимуть переселенці.  

«На Прикарпатті належним чином організовано роботу щодо 

забезпечення житлом внутрішньо переміщених людей. Ми побували на 

одному із об’єктів, де працюють  міжнародні донори. Вони організували 

проведення необхідних  ремонтних робіт. Фінансування здійснюється за 

рахунок коштів благодійників. Переселенці, які майбутньому проживатимуть 

у даному закладі, своїми руками також виконують ремонтні роботи», - 

розповіла Людмила Сірко. 

Зауважувалося, що велику кількість переселенців прийняли  школи та 

інші навчальні заклади. Щоби забезпечити їх житлом перед початком 

навчального року облаштовують інші соціальні приміщення - 

переплановають, ремонтують їх та, відповідно,  створюють усі умови для 

зручного проживання.  

Людмила Сірко разом із представниками громадської організації 

«Металаб» оглянули будівлю, де проживатимуть внутрішньо переміщені 
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люди. Додамо, що у двоповерховій споруді, яка складається із трьох блоків, 

облаштована  кухня та їдальня. Тут планується  створити також і  соціальну 

їдальню. Довкола будівлі є і відпочинкова територія. Перший поверх буде 

пристосовано для людей з інвалідністю. 

Йшлося на зустрічі про обслуговування відремонтованих об’єктів, де 

проживають внутрішньо переміщені особи, а також залучення студентів 

професійно-технічних закладів освіти задля співпраці із міжнародними 

організаціями задля допомоги внутрішньо переміщеним людям. Зокрема, у 

кухарських, будівельних, швейних та інших необхідних напрямках. 

Окремо обговорено організацію різноманітних гуртків та майстер-класів 

для дітей переселенців. 

 

*** 

02.09.2022 

Луганська обласна військово-цивільна адміністрація 

http://loga.gov.ua/oda/press/news/iz_3_veresnya_v_ivano_frankivsku_pere

selencyam_luganshchini_vidavatimut_gumanitarni 

Із 3 вересня в Івано-Франківську переселенцям Луганщини 

видаватимуть гуманітарні гігієнічні набори 

Від завтра Координаційний центр надання допомоги внутрішньо 

переміщеним особам Луганщини в Івано-Франківській області починає 

видачу гуманітарних базових гігієнічних наборів. 

Набори видаватимуться із розрахунку один пакунок на одного-двох 

членів родини ВПО. 
Тобто, якщо до складу родини входять три-чотири особи – їм видадуть 

два набори і т. д. 

Реєстрація або попередній запис не потрібні. 

Умови отримання: мати адресу реєстрації місця проживання – Луганська 

область, адресу проживання ВПО – Івано-Франківська область, мати з собою 

паспорт, ідентифікаційний код, довідку ВПО заявника та членів родини 

(оригінали). 

Для уникнення скупчення людей видача гігієнічних наборів буде 

відбуватиметься протягом вересня 2022 року щоденно відповідно до графіку 

роботи Координаційного центру. 

Отримання необхідно зробити особисто – це є однією з вимог донора. 

Гігієнічні набори направлятися поштою не будуть. 

Контакти Координаційного центру надання допомоги внутрішньо 

переміщеним особам Луганщини в Івано-Франківській області: 

м. Івано-Франківськ, вул. В’ячеслава Чорновола, будівля № 128 

(приміщення стадіону «Рух»). 

Телефон +380990161724 

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

02.09.2022 

Луганська обласна військово-цивільна адміністрація 

http://loga.gov.ua/oda/press/news/blizko_3_000_pereselenciv_otrimali_dop

omogu_u_serpni_u_gumanitarnih_shtabah_girskoyi 

Близько 3 000 переселенців отримали допомогу у серпні у 

гуманітарних штабах Гірської громади 

Протягом минулого місяця працювали чотири Центри надання 

гуманітарної допомоги, якими опікується Гірська міська військово-цивільна 

адміністрація. 

Допомога надавалася як безпосередньо у хабах, так і адресно – була 

направлена до багатьох областей України через АТ «Укрпошта» та ТОВ «Нова 

пошта». 

Слід зазначити, що продуктові набори отримали не лише жителі Гірської 

громади, але й переселенці з Лисичанська, Рубіжного, Попасної, 

Сєвєродонецька. 

Як вже повідомлялося, на цьому тижні відкрито ще один гуманітарний 

штаб Гірської міської ВЦА, а точніше – Центр надання гуманітарної 

допомоги переселенцям з Луганщини у Хмельницькому. 
Він працює з 9:00 до 13:00 щодня, крім вихідних та святкових днів, за 

адресою: вулиця Кам’янецька, 122. 

Також продовжують роботу й інші гуманітарні штаби – у Богданівці 

Дніпропетровської області, Корсунь-Шевченківському Черкаської області, 

Полтаві та Києві. 

Нагадуємо телефони «гарячих ліній»: із загальних питань (+38 063 350 

62 54, +38 096 053 98 04), правових і юридичних консультацій (+38 097 694 40 

96, +380 95 142 75 70) та з реєстрації пошкодженого або зруйнованого майна 

(+38 067 077 24 68). 

Щоденно у хабах та через телефони «гарячих ліній» отримують 

консультації в середньому до 60 осіб. Загалом за серпень до Гірської ВЦА 

звернулося 1 045 осіб, з них 379 – мешканці інших громад Луганської області. 

Вони шукали вирішення питань щодо відновлення документів, 

оформлення статусу ВПО, надання пакету документів на отримання 

матеріально-грошової допомоги з коштів місцевого бюджету Гірської 

громади, допомоги в складанні заяви до суду про встановлення факту смерті 

на тимчасово окупованій території, відновлення документів про право 

власності на житло, підтвердження трудового стажу, отримання витягу про 

реєстрацію місця проживання, становлення на облік для отримання 

тимчасового житла для ВПО, отримання допомоги на поховання за родича, 

який помер на окупованій території тощо. 

 

 

*** 
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02.09.2022 

Луганська обласна військово-цивільна адміністрація 

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

l_navchayut_distanciyno_2_313_ditey 

П’ять евакуйованих із Рубіжного шкіл навчають дистанційно 2 313 

дітей 

Заклади освіти Рубіжанської міської громади розпочали роботу у новому 

навчальному році в онлайн форматі. 

Уроки проводитимуть 147 педагогів п’яти закладів освіти громади – 

гімназій № 1 та № 4, загальноосвітньої школи № 3, спеціалізованої школи № 

10, Рубіжанського ліцею. 

Дистанційно навчатимуться 2 313 хлопців та дівчат, в тому числі й ті, 

що мешкають на тимчасово окупованій території України та за кордоном. 

Слід зазначити, що 108 учнів обрали різні профілі у десятих класах 

Рубіжанського ліцею, 36 першокласників розпочали навчання у 

спеціалізованій школі № 10. 

 

*** 

02.09.2022 

Луганська обласна військово-цивільна адміністрація 

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

rni_shtabi_dlya_pereselenciv_v_zaporizhzhi_obuhovi 

Лисичанська громада курує гуманітарні штаби для переселенців в 

Запоріжжі, Обухові, Полтаві та Дніпрі 

Функціонують чотири стаціонарні пункти видачі гуманітарної допомоги 

гуманітарного штабу Лисичанської міської військової адміністрації: 

- м. Дніпро, пр. Дмитра Яворницького, 81; 

- м. Полтава, вул. Європейська, 66; 

- м. Запоріжжя, вул. Сєдова, 5 (каб. 46, 47); 

- м. Обухів, вул. Київська, 12. 

Телефон Call-центру – 095 655 86 06 (для надання консультацій, 

прийому звернень громадян – ВПО Лисичанської територіальної громади). 

Для отримання гуманітарної допомоги особисто або засобами 

поштового зв’язку, зокрема «Укрпошта Експрес», необхідно заповнити гугл-

форму «Реєстраційна форма для вимушено переміщених осіб Лисичанської 

міської територіальної громади, які потребують гуманітарної допомоги»: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd1r_PlDY2qeNReXDSp_qd0

cYNo0x5q... 

 

 

*** 

02.09.2022 
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Львівська обласна військова адміністрація 

https://loda.gov.ua/news/39409 

Юлія Лапутіна ознайомилася з роботою осередків допомоги 

військовим та ВПО на Львівщині 

Зараз міністерка у справах ветеранів перебуває з офіційним візитом у 

Львівській області. 

…2 вересня, Юлія Лапутіна відвідала Центр допомоги врятованим, 

Офіс підтримки родин військовослужбовців та обласний гуманітарний 

штаб. 

Міністерка поспілкувалася з працівниками осередків та розповіла про 

напрацювання уряду щодо допомоги військовослужбовцям, їхнім родинам та 

людям, які постраждали від війни, втративши рідних. 

Як розповіли працівники Центру допомоги врятованим, переважно 

люди звертаються  до них, коли розгублені і не знають, що робити через події 

війни (втрату житла та рідних, переїзд). У центрі відвідувачів консультують 

психолог, соціальний працівник, спеціаліст з ведення випадку та ін. 

Таку першу локацію створили міжнародні благодійники у Запоріжжі, 

потім в Дніпрі. Центри створювалися для людей, які постраждали від різних 

форм насильства, проте первинну допомогу тут можуть отримати всі, хто її 

потребує (консультація, необхідні контакти). Юлія Лапутіна зазначила, що 

досвід Львівщини у допомозі переселенцям є цінним і він буде корисним для 

інших регіонів України, особливо деокупованих. Зокрема, зараз починається 

відновлення Бородянки у Київській області… 

 

*** 

02.09.2022  

Полтавська обласна військова адміністрація 

https://www.adm-pl.gov.ua/news/napravlyaiemo-v-gromadi-poltavshchini-

gumanitarnu-dopomogu-dlya-pereselenciv-dmitro-lunin 

«НАПРАВЛЯЄМО В ГРОМАДИ ПОЛТАВЩИНИ ГУМАНІТАРНУ 

ДОПОМОГУ ДЛЯ ПЕРЕСЕЛЕНЦІВ», – ДМИТРО ЛУНІН 

У громади Полтавщини передали гуманітарну допомогу для 

переселенців. Це 4,7 тис. ковдр, 1,4 тис. матраців, 2 тис. подушок і 1,5 тис. 

кухонних наборів. 

Про це повідомив начальник Полтавської обласної військової 

адміністрації Дмитро Лунін.    

«Направляємо в громади Полтавщини гуманітарну допомогу для 

переселенців. Її отримали від Управління Верховного комісара ООН у 

справах біженців (УВКБ ООН). Вона дуже важлива, бо готуємося приймати 

евакуйованих людей з областей, де відбуваються бойові дії», – зауважив 

Дмитро Лунін. 
Видавати речі вже почали. Насамперед їх отримують заклади освіти, в 

яких наразі проживають і будуть розміщувати ВПО. 
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Представник штабу гуманітарної допомоги населенню Полтавської 

області  Ірина Шерстюк, розповіла, що видачу речей вже розпочали 

відповідно до заявок громад.  Першочергово гуманітарну допомогу 

отримують заклади освіти, в яких розміщені та будуть розміщувати 

внутрішньо переміщених осіб. 

«Це перша поставка гуманітарної допомоги такого плану, очікуємо інші 

поставки. Потреби фактично зростають щодня, необхідні ліжка та інші речі 

побутового характеру», – сказала Інна Шерстюк. 

Приїхала отримати допомогу начальник обласного оздоровчого табору 

«Еколог» Тетяна Неменуща. Наразі в закладі розмістили 146 переселенців. 

«Нині маємо проблему в електротоварах, адже у нас люди харчуються 

самостійно. Всі холодильники та морозильні камери віддали в користування, 

але на таку кількість людей цього мало. Не вистачає електрочайників та 

пральних машин. Адже люди їхали без нічого й обживаються на новому місці, 

– сказала Тетяна Неменуща. – Все, що отримали сьогодні, а це – ковдри, 

матраци, посуд, ковдри, – конче необхідне. Готуємося приймати ще людей і 

плануємо їх селити в спортзалі». 

Комірник Полтавської спеціальної загальноосвітньої школи-

інтернату для глухих дітей Катерина Тимошенко розповіла, що в закладі 

проживає близько 90 внутрішньо переміщених осіб та майже 100 учнів. 

«Гуманітарна допомога дуже допомагає в нашій роботі. Тому що, все 

,чого не вистачає, потрібно шукати й купувати. Ми сьогодні отримали ковдри, 

кухонні набори: каструлі, сковорідки миски та чашки. Наразі підготували 

місця ще для 40 переселенців, попереду, мабуть, важкий опалювальний 

осінньо-зимовий період, тому така гуманітарна допомога дуже важлива», – 

сказала Катерина Тимошенко. 

«Від УВКБ ООН різнопланова допомога надходить регулярно протягом 

останніх трьох місяців. Дякуємо за підтримку. Все буде Україна!», – 

підкреслив Дмитро Лунін. 

 

*** 

02.09.2022  

Тернопільський обласний центр зайнятості 

https://ter.dcz.gov.ua/novyna/mayzhe-300-pereselenciv-teper-

pracyuvatymut-na-ternopilshchyni 

Майже 300 переселенців тепер працюватимуть на Тернопільщині 

За останні 8 місяців 2022 року до районних філій Тернопільської 

обласного центру зайнятості та Тернопільського міськрайонного центру 

зайнятості звернулись більше 1,6 тис. внутрішньо переміщених осіб з 

регіонів України, де ведуться бойові дії, з них 1,4 тис. отримали статус 

безробітного. 
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За скеруванням служби зайнятості області майже 300 переселенців 

працевлаштовані, здебільшого у сфері торгівлі, переробної промисловості, 

охорони здоров’я. 

На 01 вересня 2022 року кар’єрні радники служби зайнятості 

Тернопільщини продовжують пошук прийнятних місць праці для 573 

внутрішньо переміщених осіб зі статусом безробітного. 

Серед них найбільше працівників торгівлі – 101; 42 директора та 

керівника підприємств чи підрозділів, 39 бухгалтерів та економістів; 35 

менеджерів, 20 медсестер і 6 лікарів, 24 освітянина (вчителів, вихователів, 

викладачів, тренерів, доцентів), 18 інженерів, 17 водіїв та машиністів, 14 

кухарів, кондитерів і пекарів. 

Є й фахівці рідкісних професій: виноградар, хімік, аналітик з 

дослідження товарного ринку, машиніст екструдера, рибовод, друкар, 

художник, геодезист, майстер гірничий, староста, мерчендайзер, архіваріус. 

Шановні роботодавці! Якщо Ви можете запропонувати роботу 

переселенцям, зверніться у місцевий підрозділ служби зайнятості. Можна 

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

опублікована і рекрутери почнуть підбір кандидатів. 

Спільними зусиллями допоможемо знайти роботу переселенцям! 

Довідки можна отримати за телефоном "гарячої лінії" Тернопільського 

обласного центру зайнятості - 0635765756 або у місцевому центрі 

зайнятості. 

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

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

vid-sluzhby-zaynyatosti-0 

Працюємо на благо України та українців! 

Відділ організаційно-інформаційної роботи та архівної справи 

Тернопільського обласного центру зайнятості (тел. 23-49-77) 

 

*** 

02.09.2022  

Хмельницький обласний центр зайнятості 

https://khm.dcz.gov.ua/novyna/na-dopomogu-robotodavcyam 

На допомогу роботодавцям 

Запрошуємо до співпраці роботодавців релокованих підприємств та 

місцевих підприємців, що продовжують свою діяльність в умовах воєнного 

стану. Пропонуємо скористатися комплексом послуг, а саме: 

- розмістити свою вакансію онлайн або при зустрічі з фахівцем центру 

зайнятості: 

Телеграм-канал «Робота зараз: Державна служба зайнятості» 

https://t.me/worknowdcz; 

Електронний кабінет роботодавця  https://khm.dcz.gov.ua/cabinet. 
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- повідомити службу зайнятості про потребу у кадрах через форму № 3-

ПН https://is.gd/2ulGlR; 

- знайти кваліфікованих працівників https://cutt.ly/OCuzkrZ; 

- отримати мікрогрант до 250 тисяч гривень на створення або розвиток 

власного бізнесу https://cutt.ly/UCuhO5H; 

- отримати компенсацію витрат на оплату праці працевлаштованої 

внутрішньо переміщеної особи у розмірі 6500 грн https://cutt.ly/kCuji1r; 

- скористатися допомогою по частковому безробіттю через зупинення 

(скорочення) виробництва https://cutt.ly/UCuktn2. 

За більш детальною інформацією звертайтеся за телефонами: (0382) 79-

57-40 або (096) 045-60-10, (093) 027-05-11. 

Телеграм-чат «Підтримка ДСЗ Хмельницький» 

https://t.me/Pidtrimka_DCZ_Khmelnitsky. 

 

 

ОГЛЯД ПУБЛІКАЦІЙ ЗМІ 

Центральні 
 

29.08.2022  

Портал “Громадський Простір” 

https://www.prostir.ua/?focus=yak-ternopil-pryjnyav-tysyachi-

pereselentsiv-istoriji-pidtrymky-pid-chas-vijny 

Як Тернопіль прийняв тисячі переселенців: історії підтримки під час 

війни 

З перших днів повномасштабної війни Тернопіль став прихистком для 

понад 39 тисяч людей, які рятуються від війни, а сама область — для близько 

90 тисяч. Швидка реакція, координація та організованість між волонтерами, 

місцевою владою та містянами допомогли справитися в перші тижні війни із 

нереальним напливом людей, які прибували евакуаційними поїздами. У 

перший день війни за лічені години у місті десятки навчальних закладів міста 

перетворилися на тимчасові центри для ВПО. Сьогодні на тривалий період у 

Тернопільській громаді залишилися більш як 27 тисяч вимушених 

переселенців. 

Як у місті сформувався волонтерський рух, хто сьогодні допомагає 

вимушеним переселенцям, а також про неймовірні історії порятунку та 

допомоги у найважчі моменти — Громадському Простору розповіли 

волонтери та мешканці одного із центрів тимчасового проживання для ВПО 

у Тернополі.  

Люди приїжджали майже без нічого: історія координаторки 

тимчасового центру для ВПО   
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 Любов Вовчак — волонтерка та координаторка гуртожитку 

Тернопільського училища ресторанного сервісу і торгівлі, який став центром 

тимчасового проживання вимушених переселенців. Сьогодні тут в 

основному живуть жінки з дітьми, люди з інвалідністю та люди похилого віку. 

Від початку війни навчальний заклад прихистив близько 600 людей з різних 

областей України. Сьогодні тут проживають 100 людей, яким зараз немає куди 

повертатися. Вони залишаються тут, і як кажуть — «до перемоги!» 

24 лютого о 7 ранку ми отримали інформацію про те, щоб за дві години 

звільнити гуртожиток та підготувати його для розміщення внутрішньо 

переміщених осіб, а 25 лютого вночі до нас вже почали заїжджати люди з 

Києва. 

У перші дні було страшно та важко, люди приїжджали майже без нічого 

— хто в чому був, хто що встиг взяти. Але наші люди активно згуртувалися — 

привозили одяг, засоби гігієни, продукти харчування. Відгукнулося дуже 

багато містян. Вночі, коли прибували евакуаційні поїзди, багато тернополян 

волонтерили — приїжджали машинами та безкоштовно розвозили людей по 

гуманітарних пунктах допомоги та розселення. 

З волонтерами Гуманітарного штабу ми одразу відпрацювали схему: 

вони зустрічають людей на вокзалі, дають їм направлення та повідомляють 

нас, що до нас їдуть люди на поселення.   

Історії людей, яким немає куди повертатися, різні, але всі однакові 

— про потребу в допомозі  

Живе у нас жінка з Мар’їнки, Донецької області, яка два місяці була в 

підвалі під обстрілами. Приїхала ледь жива. Їй допомогли виїхати волонтери 

та наші ЗСУ. Мала з собою лише маленьку сумочку, але каже: «добре, що 

жива». Сьогодні в неї немає нічого — ні будинку, ні рідних. Їй 73 роки, і вона 

не має куди повертатися.  

Маємо тут і бабусю з дідусем із Харкова, які пережили Другу світову 

війну. Їх вивезла дочка… Вони приїхали до нас 3 березня, приїхали в чому 

були… Зять та внук залишилися воювати у Харкові. Дідусь деякий час пробув 

у нас, але у нього з’явилися проблеми з пам’яттю… Дочка почала просити про 

допомогу…Спільними зусиллями ми організували лікування у нашій 

психоневрологічній лікарні, а згодом прилаштували його у геріатричний центр 

в області.   

У травні приїхала сім’я із Херсонщини, у якої вдома побували орки — 

жінка посивіла після цього. Виїхали через дочку, якій 16 років. Вони бачили, 

які звірства там робили росіяни…   

Є люди з Маріуполя… 

Живе у нас і чоловік з Попасної, який один виховує сина. Приїхали без 

жодних засобів для існування. У дитини є розлад аутичного спектру…   

Сьогодні робота — це головна потреба для переселенців. Люди більш-

менш всім забезпечені, окрім роботи.   

Бізнес та громадський сектор допомагають долати гуманітарну 

кризу 
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Хочу сказати, що у Тернополі маємо велику підтримку від місцевих та 

міжнародних неурядових організацій. Приємно, що в такий важкий час є 

організації, які готові прийти на допомогу та роблять це від щирого серця. 

Допомагає Товариство Червоного Хреста України. Через управління освіти 

ортопедичними матрацами-розкладачками нас забезпечив Німецький 

Червоний Хрест — у наш гуртожиток привезли 136 ліжок. Психологічну 

допомогу ВПО та засоби гігієни за індивідуальними потребами надає чеська 

організація «Люди в біді». Тернопільська ГО «Відродження нації» 

консультує щодо правової допомоги та допомагає засобами гігієни. 

Представництво гуманітарної організації Medair у Тернополі надало 

переселенцям, які у нас проживають, постільну білизну, подушки, ковдри, 

рушники тощо.  

Маємо і підтримку від бізнесу. В організації харчування нам допомагає наш 

тернопільський завод «Молокія». З перших днів керівництво відгукнулося на 

прохання про благодійну допомогу для ВПО.  

Також нас підтримують місцеві блогер(к)и, наприклад, Юля Василина, 

яка у своїй перукарні безкоштовно стриже діток. З її допомогою ми отримали 

безкоштовно дві пральні машинки — блогерка звернулася до підписників, 

люди відгукнулися. А ще Юля Василина організовує подарунки та солодощі 

на всі дні народження дітей переселенців. 

Зараз у закладі знаходиться 20 дітей. Ми систематично проводимо для 

них заходи, щоб вони відволікалися. Щотижня до нас приходить аніматор, яка 

з ними активно займається. Водимо діток на майстер-класи, наприклад, 

ходили у заклад «Добра піца», де дітей вчили готувати піцу. Схожі заходи 

організовував і ресторан «Оскар», а також наш навчальний заклад — із 

квестами, частуваннями та розвагами. 

Гуманітарна допомога від польських волонтерів   

Коли розпочалася війна, в Тернопіль приїхало молоде подружжя із 

Польщі — Паоліна та Каміл Конарскі. Самі вони із міста Гдиня, що на 

півночі країни, а це близько 1400 кілометрів від нас. Вони не знали, куди саме 

їдуть та кому саме допомагатимуть, але вирішили зробити все, що зможуть. 6 

березня вони вже були у Тернопільському гуманітарному штабі. Перший 

раз, коли вони до нас приїхали, то привезли медикаменти для військових, 

дитяче харчування та засоби гігієни. В перші дні цього було дуже мало. Так 

склалася доля, що вони потрапили у наш гуртожиток — тут вони побачили, як 

все відбувається, скільки людей до нас прибуває та що вони потребують. З 

того часу вони вісім разів приїжджали у Тернопіль та привозили різні види 

допомоги і для ВПО, і для Збройних Сил. Подружжя також їздило у Львівську 

та Вінницьку області, які прихистили велику кількість переселенців.  

Паоліна та Каміл — це люди доброї волі та душі. Каміл, який працює 

рятувальником у Польщі, розповідав: ми не могли інакше,…дружина мене 

підтримала. У Польщі молода пара організувала збір гуманітарної допомоги, і 

люди відгукнулися. Щоразу, коли вони приїжджали, то спілкувалися з 

людьми, знайомилися з містом — і щоразу вони все більше надихалися. 
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Коли зустрічаєш таких свідомих та добрих людей, то легше працюється, 

хочеться далі допомагати. Підтримка — має дуже велике значення.  

 «Дякую всім, хто не втомлюється. Війна не закінчилася». Історія 

волонтера із Харкова 

Володимир — переселенець із Харкова, який сьогодні заново 

відбудовує своє життя та волонтерить для Гуманітарного штабу у 

Тернополі. Його дружина Вікторія вже вдруге переселенка. Перший раз 

довелося виїхати через окупацію Криму, а тепер — залишити Харків.   

…24 лютого нас розбудили звуки — це було о 5 годині, 8 хвилині. Було 

темно, але ми побачили заграву на північ від Салтівки. Ми зрозуміли, що це 

росія… що почалася війна.  

Приїхали на Тернопільщину, бо тут живе моя родина по батьку. Коли ми 

сюди переїхали, я десь тиждень сидів у новинах, а потім зрозумів, що можу 

зійти з розуму, якщо не буду щось робити. Так я знайшов Гуманітарний 

штаб у Тернополі. Прийшов та сказав — хочу вам допомагати.   

У Харкові мій бізнес просто згорів за три-чотири тижні. Перед тим, як 

згорів торговий центр Барабашово, згорів центр біля метро Героїв праці — там 

у мене був бізнес, автозапчастини. У бізнесі я втратив усе. Але в Тернополі 

добрі люди допомогли і мені, і дружині знайти роботу. Мене запросив до себе 

на роботу приватний підприємець, який також волонтерить. Працюю тут 

офіційно. 

У Штабі я перебував постійно — якраз тоді йшли евакуаційний 

Харківський, Київський транспорт. Ми цілодобово працювали, не покидаючи 

гуманітарний штаб… 

У перший період до нас на штаб приходило багато людей, щоб 

допомогти. Коли я ставав на облік у військкоматі, то запрошував хлопців до 

нас волонтерити — як водіями, так і просто занести продукти тощо. Наш штаб 

працює цілодобово, тому там завжди мають залишатися хоча б дві людини.   

Зазвичай ми моніторимо, коли прибувають евакуаційні потяги, щоб 

підготуватися. Якось був день, коли прибув евакуаційний з Харкова, а потім 

одразу із Києва… Зараз ситуація зовсім інша — вже всі поселені, 

централізовано всіх годують, всі обігріті, мають прихисток.  

Я вірю в перемогу. Ми досить організовані — люди просто приходять, 

щоб допомогти… я дякую всім, хто не втомлюється. Війна не закінчилася. 

Людям треба допомагати… 

 

*** 

30.08.2022 

LB.ua 

https://lb.ua/society/2022/08/30/527909_medzakladah_kiivshchini_pratsyu

yut.html 

У медзакладах Київщини працюють більше 100 медиків-переселенців 
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Медики з районів, де зараз ведуться бойові дії, працюють майже в 50 

медзакладах Київської області. 

Олександр Кравченко 

До медичних закладів Київської області працевлаштували 116 лікарів, 

медсестер та фельдшерів з регіонів України, де ведуться бойові дії.  
Про це повідомила пресслужба Київської ОВА16.  

“через війну чимало медиків змушені були залишати свій дім і роботу. 

Проте навіть змінивши основне місце праці, вони продовжують лікувати та 

рятувати життя людей”, - повідомили в Київській ОВА. 

Зазначається, що в 49 медичних закладах області працевлаштовано 77 

лікарів, а також 39 медичних сестер та фельдшерів.  

Нагадаємо, 11 медзакладів із Харківщини (Барвінкового) та Луганщини 

(Сєвєродонецька, Рубіжного, Старобільська, Лисичанська) тепер працюють у 

Дніпропетровській області. 

 

*** 

30.08.2022  

ESPRESO.TV 

https://zahid.espreso.tv/22-epizodi-vtechi-vid-viyni-u-frankivsku-pokazali-

istorii-pereselentsiv-pro-vtracheniy-dim 

22 епізоди втечі від війни: у Франківську показали історії 

переселенців про втрачений дім 

В Івано-Франківську презентували виставку "Втрачений дім" та 

соціальні ролики про проблеми переселенців 

Про це повідомила Івано-Франківська ОВА17, передає "Еспресо.Захід". 

На виставці представлені 22 фоторозповіді, які було зібрано у 29 

громадах Прикарпаття, де комплексно проживають внутрішньо переміщені 

особи. 

"Кожна з цих історій формує загальну картину про те, що переживають 

тисячі людей із тих регіонів, де йдуть бойові дії та прилітають ракети", - 

зазначила керівниця "Молодої Просвіти" Євгенія Бардяк. 

Також у рамках проєкту було знято три соціальних відеоролики, які 

відображають нагальні потреби для внутрішньо переміщених людей. 

Акторами у проєкті є внутрішньо переміщені люди, а над зйомками 

працювали відеорежисери Віталій Шевелев та Олексій Рохман, фотограф 

Олександр Плаксін, які є вимушеними переселенцями з Луганщини. 

Виставка експонуватиметься в Івано-Франківському краєзнавчому музею до 

                                                           
16 Див.:  https://t.me/kyivoda/5609   
17 Див.:   https://www.if.gov.ua/news/v-ivano-frankivsku-prezentuvaly-vystavku-vtrachenyi-dim-ta-sotsialni-
rolyky-pro-problemy-
pereselentsiv?fbclid=IwAR0NgOclla4gwhfrlwqYuC_NMVaK3bMv0hMcXdYGB322UCRQsbNSIMdGRFg 



75 
 

30 вересня, а соціальні ролики розміщені18 на офіційній сторінці організації у 

фейсбуці… 

 

*** 

30.08.2022  

Слово і Діло 

https://www.slovoidilo.ua/2022/08/30/novyna/suspilstvo/oxochyx-nadaty-

prytulok-vpo-ta-otrymaty-kompensacziyu-znyaly-vikovi-obmezhennya 

Для охочих надати притулок ВПО та отримати компенсацію зняли 

вікові обмеження 

Уряд зняв вікові обмеження для бажаючих надати притулок 

внутрішнім переселенцям і розширив перелік осіб, які зможуть отримати 

компенсацію. 

Про це повідомило Міністерство з питань реінтеграції тимчасово 

окупованих територій. 

…Кабмін вніс зміни до Порядку компенсації видатків на тимчасове 

розміщення внутрішньо переміщених осіб. Тепер це може зробити будь-

який громадянин України. 

Крім того, уряд розширив список осіб, які зможуть отримати 

компенсацію, а також запровадив інформаційно-аналітичну систему, яка 

значно прискорить фінансування та опрацювання заяв на отримання 

компенсації. 

«Хочу подякувати Товариству Червоного Хреста України, яке за 

домовленістю з нашим урядом планують фінансувати повний обсяг витрат на 

компенсацію за розміщення ВПО. Це дозволить заощадити суттєві суми у 

держбюджеті (з березня по липень ОККУ виплатило вже понад 110 млн грн). 

Крім того, ведуться переговори щодо підвищення розміру компенсації на 

опалювальний період вдвічі - близько 900 грн/місяць на одну особу», - 

зазначила віце-прем'єр Ірина Верещук. 

Нагадаємо, програма «Прихисток» запрацювала наприкінці березня. За 

її умовами, власники житла, які безкоштовно допоможуть переселенцям із 

проживанням, зможуть отримати від держави близько 450 грн на місяць за 

кожну прийняту людину, незалежно від віку, для компенсації витрат на 

комунальні послуги… 

 

*** 

31.08.2022 
                                                           
18 Див.:  
https://www.facebook.com/molodaprosvita.if/posts/pfbid02dDSmxsohBRkVUxweWe2f4J16T7ftVu1Ju3JuNnSpAU
1Ap3nwJeexc2JuGAsU9zy7l?__cft__[0]=AZWZ5GLoVVjlvQAllaTJV11Auj_8hSOfHF7gVeEFMibC_zWZ4k2cVFF5dF9U
VDGokSr5T6ZNyYI_2b2eUZdrXEZXc84xTJqbhrzd1XHZlwmd05DFmtxIb_S-
QdZbdfFdUg6r6JTYroEpwMvRwuNYuslBFPYc6S69GRBCVvvKpjpdR_7WPOUVJYSCdiTuaATdmLnYl5AQo1m3NriTaXh
_Eopg&__tn__=%2CO%2CP-R 
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OBOZREVATEL 

https://news.obozrevatel.com/ukr/society/pereselentsi-u-kievi-otrimati-

novu-partiyu-dopomogi-vid-fondu-rinata-ahmetova.htm 

Переселенці в Києві отримають нову партію допомоги від Фонду 

Ріната Ахметова 

Марія Шевчук 

2,4 тисячі наборів із засобами гігієни отримав від Фонду Ріната 

Ахметова столичний центр підтримки переселенців "Я – Маріуполь". 

За час функціонування київського центру "Я – Маріуполь" у хабі вже 

встигли зареєструватися майже 12 тисяч переселенців.  

Маріупольці, які звертаються в центр, можуть отримати там всебічну 

допомогу: від гуманітарної та психологічної підтримки до медичної допомоги 

та юридичних консультацій.  

Днями Фонд Ріната Ахметова, який є партнером проєкту, передав до 

хабу "Я – Маріуполь" у Києві чергову партію гуманітарної допомоги. 

Йдеться про 2,4 тисячі гігієнічних наборів… 

Допомога надається в рамках програми "Рінат Ахметов – Порятунок 

життів"… 

 
 

Регіональні 
 

29.08.2022 

Вичерпно 

https://vycherpno.ck.ua/pereselenczi-doluchylysya-do-prybyrannya-aleyi-

u-cherkaskomu-parku-foto/ 

Переселенці долучилися до прибирання алеї у черкаському парку 

(ФОТО) 

Днями переселенці зі східних регіонів країни, для яких Черкаси стали 

другою домівкою, долучилися до облагородження алеї в парку «Сосновий 

бір», де пізніше планують висадити дерева. У такий спосіб вони висловили 

свою вдячність Черкасам за теплий прийом. 

Пізніше цю алею перейменують на честь переселенців, таким чином 

ознаменувавши єдність України. 

Ініціаторами акції виступили благодійний фонд Олега Арсенюка та БФ 

“За Луганщину”. 

“Сьогодні відбувся перший етап – це прибирання алеї, а наприкінці 

вересня на ній висадять дерева. До акції долучилися внутрішньо переміщені 

особи з Луганщини, Донеччини, які не тільки зробили гарну справу, але й 

поспілкувалися між собою, почули корисну інформацію й отримали соціальну 

підтримку”, – наголосив очільник благодійного фонду, народний депутат 

України Олег Арсенюк. 
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Два благодійні фонди співпрацюють з початку повномасштабної агресії 

росії проти України. 

– Благодійний фонд “За Луганщину” працює ще з 2014 року, проте 

після 24 лютого цього року людей, які потребують допомоги, стало дуже 

багато. Тож наразі наше основне завдання докласти максимум зусиль, щоб 

забезпечити всім необхідним малозахищені верстви населення, допомогти їм 

адаптуватися на новому місці. У свою чергу люди, які приїхали з інших 

регіонів, такими акціями показують, що вони вдячні, що їх тут тепло зустріли. 

Ми всі українці, тому маємо допомагати один одному, – відзначив народний 

депутат України Сергій Козир. 

Окрім того, відзначив представник БФ “За Луганщину” Максим 

Моісеєв, усі переселенці, які прийшли на суботник, отримали продуктові 

набори. 

– Я вже в Черкасах чотири місяці. Мені дуже подобається це місто, 

проте, звісно, хочеться додому. Сьогодні ж прийшли віддячити черкасцям за 

прихисток і поспілкуватися між собою, – розповіла Віра Іванівна, яка 

приїхала в Черкаси із Сєвєродонецька. 

Зауважимо, з початку активних бойових дій у Черкасах знайшли 

прихисток майже 50 тисяч внутрішньо переміщених осіб. Із перших днів війни 

в місті функціонує й допомагає переселенцям адаптуватися на новому місті 

Гуманітарний центр ЧМР. 

“Ми готові й надалі приймати стільки внутрішньо переміщених осіб, 

скільки потрібно, – відзначив міський голова Анатолій Бондаренко. – І 

докладати всіх зусиль, аби вони почувалися як вдома, бо це жителі нашої 

країни. І основне наше завдання сьогодні – бути об’єднаними.  Бо війна – одна 

для всіх, незалежно від того, на якій території живеш. Потрібно докласти всіх 

зусиль, аби здолати окупанта». 

Наразі міська влада веде перемовини із Кабінетом Міністрів про 

будівництво мікрорайону для переселенців на території полігону, де би змогли 

оселитися  близько 30 000 людей. Також планують переобладнати кілька 

будівель для облаштування в них тимчасового житла. 

 

 

 

*** 

29.08.2022  

18000 

https://18000.com.ua/strichka-novin/u-gumanitarnomu-centri-cherkas-

vidayut-odyag-pereselencyam/ 

У Гуманітарному центрі Черкас видають одяг переселенцям 



78 
 

Переселенці в Черкасах можуть безкоштовно отримати одяг. Видають 

його у Гуманітарному центрі. 

Про це повідомили19 в пресслужбі закладу. 

Одяг можна обрати на всі сезони для дорослих і дітей. Зазначають, що 

речі в чудовому стані. Та якщо одяг не матиме попиту, його передадуть в 

райони області, де є потреба. 

Нагадаємо, Гуманітарний центр працює за адресою вул. Благовісна, 

170 в будні з 9:00 до 18:00 години.  Телефон для довідок – 0983431646… 

 

*** 

30.08.2022 

Рівненські новини 

https://www.rivnenews.com.ua/2022/08/30/za-mynulu-dobu-na-

rivnenshchynu-pryikhaly-146-pereselentsiv/ 

За минулу добу на Рівненщину приїхали 146 переселенців 

За минулу добу на Рівненщину приїхали 146 переселенців. Із них 126 

людей залишилися проживати на тривалий час. Це переважно жителі Сходу, 

які змушені тікати від війни. Чимало з них – із дітьми. Більшість новоприбулих 

зупинилися у Рівненському районі (75 людей). 

“Загалом із початку повномасштабної війни область прийняла 77196 

осіб. Із них на Рівненщині залишилися 49093 переселенці. На Рівненщині 

дбають про те, щоб забезпечити внутрішньо переміщених осіб житлом та 

речами першої необхідності. Соціальний та гуманітарний фронт, безперечно, 

пріоритетні. Водночас не менш важливо, щоб переселенці могли 

інтегруватися в життя громади. Тож ми працюємо і над цим”, – прокоментував 

начальник Рівненської ОВА Віталій Коваль. 
Тим часом із початком опалювального сезону на Рівненщині очікують 

на нову хвилю внутрішньо-переміщених осіб, які підлягають обов’язковій 

евакуації. Щоб прийняти їх, розгортають додаткові місця для розміщення. 

Разом із тим прийняти людей, які змушені тікати від війни, готові і 

родини місцевих жителів. Так, на сайті prykhystok.gov.ua можна отримати 

інформацію бажаючим надати помешкання та тим, хто його шукає. Наразі, за 

його даними, в нашому регіоні налічується 2300 вільних місць, які пропонують 

жителі Рівненщини. 

Також при ОВА продовжує діяти «гаряча лінія» для розміщення 

переміщених осіб. Якщо вам потрібне тимчасове житло у Рівненській області, 

то телефонуйте за номерами: 098-505-83-25, 097-008-81-91. 

 

*** 

30.08.2022 

МЕДІА-ХАБ «ТВОЄ МІСТО» 

                                                           
19 Див.:   https://www.facebook.com/chmr.help/photos/a.108147568491434/156767303629460/ 
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https://tvoemisto.tv/news/u_lvovi_zapratsyuvav_gumanitarnyy_hab_dlya_p

ereselentsiv_z_luganshchyny_136643.html 

У ЛЬВОВІ ЗАПРАЦЮВАВ ГУМАНІТАРНИЙ ХАБ ДЛЯ 

ПЕРЕСЕЛЕНЦІВ З ЛУГАНЩИНИ 

У хабі надаватимуть гуманітарну допомогу. Також переселенців 

консультуватимуть фахівці міського центру зайнятості. 

У Львові створили гуманітарний хаб для внутрішньо переміщених 

осіб «Луганщина моя». Тут переселенці з Луганської області, які 

проживають у Львові, можуть отримати гуманітарну допомогу та безкоштовні 

юридичні послуги. 

Хаб розташований на вул. Рудненській, 10 в приміщенні сервісного 

центру на базі Львівського протезного заводу «Львівське КЕПЗПіП». У 

Львівській міськраді також повідомили, що кожного четверга з 13:00 до 15:00 

год фахівці Львівського міського центру зайнятості надаватимуть 

відвідувачам хабу консультації з питань зайнятості. Зокрема, розповідатимуть 

про перспективи працевлаштування в різних галузях економіки, 

ознайомлюватимуть з переліком вільних робочих місць і вакантних посад, 

можливостями професійного навчання та відкриття власної справи, а також 

надаватимуть послуги з профорієнтації тощо. 

Як повідомляв у програмі «Тема тижня» на  ;Tvoemisto.tv голова 

Луганської ОВА Сергій Гайдай, такі штаби для допомоги мешканцям 

Луганщини вирішили відкрити у кожному регіоні, де тимчасово перебувають 

евакуйовані луганці. Але не для конкретних громад, бо від цього коефіцієнт 

корисної дії буде мінімальний, а для усіх вимушено переміщених мешканців. 

«Домовилися, що в кожному місті відкриватимемо по одному-два 

штаби-центри залежно від кількості зареєстрованих внутрішньо 

переміщених осіб. Для прикладу, в Києві таких доведеться відкрити не один і 

не два. У Львові штабом опікується Старобільська громада, але він 

обслуговуватиме всіх жителів області, незважаючи на те, звідки вони – із 

Сєвєродонецька, Новопскова чи Троїцького», – зазначив Сергій Гайдай. 

Допомагати також просять львів’ян, які можуть приносити у хаб те, на 

що мають можливість – починаючи від якихось речей  і закінчуючи 

гуманітарними продуктовими наборами чи наборами найпотрібніших ліків. 

 

 

*** 

30.08.2022  

БукІнфо 

https://bukinfo.com.ua/chernivci/u-cherniveckiy-shkoli-3-popry-pochatok-

ochnogo-navchannya-zhytymut-vymusheni-pereselenci 

У Чернівецькій школі №3, попри початок очного навчання, 

житимуть вимушені переселенці 
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У Чернівецькій школі №3, попри початок очного навчання, житимуть 

вимушені переселенці. Там облаштували прихисток для понад пів сотні 

людей. У приміщенні є вбиральні, душові кабіни, пральня та невелика їдальня. 

Про це Суспільному20 сказала директорка школи Галина Фурдига. 

За її словами, на першому поверсі школи були кабінети, які не 

використовували для навчання. Діти вчитимуться з другого по четвертий 

поверхи, на першому житимуть люди з інших регіонів. Входи у закладі різні. 

"… Діти мають вчитися. Однак ми говоримо про те, що є необхідність 

допомогти. У дітей має бути емпатія, вони мають розуміти чужу біду", — каже 

директорка. 
За словами менеджера прихистку Володимира Антонюка, 

переселенці зможуть проживати у школі три місяці. Наразі у прихистку 

перебуває приблизно 40 людей, можуть прийняти ще 20. 

Щоб заселитися у прихисток, потрібно зареєструватися21. 

Ремонт у школі почали проводити навесні. Гроші на облаштування 

приміщення надали організації з Німеччини та Данії, також організація 

Kolping International. Ремонт коштує приблизно мільйон гривень. 

Проєкт "Дах для переселенців" ініціювала директорка школи №3 

Галина Фурдига та організація "Справа Кольпінга в Україні". Раніше тут 

облаштували соціальну їдальню та пральню. 

 

*** 

31.08.2022 

Варіанти 

https://varianty.lviv.ua/90118-na-lvivshchyni-za-dobu-pryinialy-ponad-

240-pereselentsiv 

На Львівщині за добу прийняли понад 240 переселенців 

…повідомив голова Львівської ОВА Максим Козицький на своїй 

сторінці у Фейсбуці22. 

 

За останню добу до Львівської області двома евакуаційними поїздами 

прибули 243 вимушених переселенців. 

"Двома евакуаційними потягами зі зони бойових дій у Львів прибули ще 

243 особи. До Перемишля зі Львівщини чотирма потягами вирушили 695 

людей" – написав Козицький. 

За його словами, пункти пропуску на виїзд у Львівській області 

перетнули  19 тисяч 823 особи. Натомість повернулися – 23 тисячі 218 

українців… 

                                                           
20 Див.:   https://suspilne.media/276178-povinni-rozumiti-bidu-insih-v-odnij-zi-skil-cernivciv-vidnovlat-navcanna-
ta-zitimut-pereselenci/ 
21 Див.:   https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScISdyZmfSzQwgWFCj7_WV-
SuYQU1Vt0NkG7DWJTEQKQG33Og/viewform 
22 Див.:   https://uk-ua.facebook.com/kozytskyy.maksym.official/posts/483938893740685 
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Зазначимо, станом на 1 серпня на території Львівської області офіційно 

зареєструвалися 245 тисяч внутрішньо переміщених українців. З них майже 

75 тисяч – це діти. 

Нагадаємо, на підтримку переселенців у Львівській області 

передбачили 78 мільйонів гривень. ГО та установам Львівщини виплачують 

30 гривень за розміщення переселенців впродовж одного дня. 

Станом на кінець червня, як повідомляли новини Варіанти, з початку 

повномасштабного вторгнення РФ понад 12 мільйонів українців стали 

вимушеними переселенцями. 
 

*** 

31.08.2022 

Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія 

Кондратюка» 

https://nupp.edu.ua/news/volonteri-politekhniki-dopomogli-dityam-

vimushenikh-pereselentsiv-zibratis-do-shkoli.html 

Волонтери політехніки допомогли дітям вимушених переселенців 

зібратись до школи 

Волонтерський штаб Полтавської політехніки з самого початку 

війни підтримує внутрішньо перемішених осіб, які проживають на території 

нашого студентського містечка. Перед початком нового навчального року 

школярі-переселенці написали список потреб і була оголошена акція 

«Волонтери збирають до школи». Знайшлись благодійники, які допомогли 

придбати необхідне дітям канцелярське приладдя, волонтери підготували 

іменні пакунки і діти отримали їх до Дня знань. 

«1 вересня, вся наша країна святкуватиме День знань. На жаль, через 

воєнну агресію росії в Україні не кожна дитина може піти до своєї рідної 

школи в рідному місті чи селі. 

Студентство підтримує гасло «освіта і наука попри війну». Розуміємо, 

наскільки важливо в умовах воєнного стану забезпечити право кожної дитини 

на якісну освіту. Тож напередодні свята Волонтерський штаб Полтавської 

політехніки організував акцію для діток з родин вимушених переселенців 

«Волонтери збирають до школи». Проведення акції та придбання 

канцелярських наборів для кожного школяра-переселенця відповідно до їх 

потреб стало можливим завдяки небайдужим людям, справжнім патріотам 

своєї країни», – зазначив засновник Волонтерського штабу Полтавської 

політехніки Артем Лоік. 

Подяками від Волонтерського штабу Полтавської політехніки за 

ініціативність, небайдужість, активну громадську позицію, матеріальну 

підтримку, сприяння наближенню Перемоги України та участь у акції 

«Волонтери збирають до школи» відзначені Тетяна Чорнозьомова, 

Володимир Дубровський, Каріна Чорнозьомова, Олексій Чайчук, Яків 

Канцедал. 
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Ректор Національного університету «Полтавська політехніка імені 

Юрія Кондратюка», професор Володимир Онищенко завітав на зустріч зі 

школярами і привітав з новим навчальним роком, побажавши миру, цікавих 

уроків без тривог, наполегливості та успіхів у навчанні. 

«Шановні діти, вас чекає те, що ви хотіли отримати для вдалого початку 

нового навчального року. Беріть подарунки і сміливо крокуйте країною знань! 

Зі святом Першого вересня вас! Вам завжди раді у Полтавській політехніці!» 

– побажала Президент студентського парламенту Людмила Билим… 

Медіа-центр Національного університету 

«Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка» 

 

*** 

01.09.2022 

Трибун 

https://tribun.com.ua/94926-gumanitarna-dopomoga-vazhliva-

informatsija-dlja-pereselentsiv-z-lisichanska 

Гуманітарна допомога: важлива інформація для переселенців з 

Лисичанська 

 

 
 

Із 1 вересня реєстрація переселенців із Лисичанська для отримання 

гуманітарної допомоги особисто або засобами поштового зв’язку, зокрема 

"Укрпошта Експрес", буде відбуватися за Гугл-формою "Реєстраційна 
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форма для вимушено переміщених осіб Лисичанської міської 

територіальної громади, які потребують гуманітарної допомоги"23. Про 

це повідомляє прес-служба ЛОВА. 

Під час видачі гуманітарної допомоги буде враховуватись реєстрація 

заявників, яка відбувалася до створення Гугл-форми. Вся інформація, яка 

надавалася заявниками до 1 вересня, дійсна. 

Першочергово допомога надаватиметься ВПО, які ще жодного разу не 

отримували  допомогу в гуманітарному штабі Лисичанської міської 

військової адміністрації. 

 

*** 

01.09.2022 

Газета Місто 

https://misto.vn.ua/misto/vinnicya-prixistila-ponad-42-tisyachi-

pereselenciv/ 

Вінниця прихистила понад 42 тисячі переселенців 

З перших днів війни Вінниця стала другою домівкою для українців з 

різних регіонів України. Офіційно як ВПО у громаді зареєструвались понад 

42 тисячі людей. Які напрями підтримки внутрішніх переселенців наразі є 

пріоритетними, міський голова Сергій Моргунов розповів в інтерв’ю виданню 

«Na Парижі». 

Вінниця з 24 лютого стала прихистком для багатьох родин, які 

вимушені були залишити свої домівки через повномасштабне російське 

вторгнення. З такими викликами стикнулись органи місцевого 

самоврядування по всій Україні. 

«Територіальні громади, мабуть, перші, хто взяв на себе виклик щодо 

забезпечення ночівлею, харчуванням, а для тих, хто вирішив залишитись, – ще 

й житлом», – каже Сергій Моргунов. 

Аби підтримати внутрішньо переміщених осіб та забезпечити їх усім 

необхідним, було створено Міжрегіональний координаційний 

гуманітарний штаб. Він працює за трьома напрямами: отримання 

гуманітарної допомоги від різних організацій та волонтерів; допомога 

внутрішньо переміщеним особам, які зареєструвались у Вінниці та області; 

а також – економічний напрямок. 

Місто також заручилось підтримкою міжнародних організацій. 

«Вінниця, мабуть, першою серед громад почала співпрацювати зі 

Всесвітньою продовольчою програмою ООН, завдяки чому переселенці, 

окрім державної підтримки, отримували додаткові кошти протягом трьох 

місяців», – каже міський голова Сергій Моргунов. 

«Лише через наш хаб пройшло близько 1000 тонн продуктів, а ще 1170 

тонн суто швейцарської допомоги. Спочатку відчувалась потреба в одязі, адже 

                                                           
23 Див.:    
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на початку весни люди тікали у чому були. З цим допомагали наші друзі у 

Польщі, Чехії, Словаччині та інших країнах Європи. Переселенці у Вінниці 

могли обрати собі все потрібне у центрі речей. Зараз це питання вже не 

настільки актуальне», – каже Сергій Моргунов. А от потреби у засобах гігієни 

та медикаментах для прифронтових міст та переміщених осіб залишаються 

актуальними. 

Війна досить серйозно вплинула і на економічну стабільність в країні. 

Проте можливості працевлаштування у громаді є, але роботодавці зазначають, 

що заповнити вакансії не так просто. «Нині проблемою є те, що далеко не всі 

з переселенців шукають роботу. І про це теж треба говорити. На ринку праці є 

пропозиції, звичайно не з такими зарплатами як у Донецькій області», – 

говорить міський голова. 

Якщо ми зацікавлені у стабільній життєдіяльності громади, то від усіх 

вимагається згуртуватися, підкреслив очільник громади. 

 

 

 

 

*** 

01.09.2022  

Сєвєродонецьк онлайн 

https://sd.ua/news/15973 

Переселенці, які не отримали допомогу, можуть подати заявку 

повторно 

Відсьогодні до 1 жовтня ВПО, які подавались на отримання грошової 

допомоги від держави через додаток “Дія” та не отримали її, можуть повторно 

подати заявку. Про це повідомила Луганська ОВА. 

Для цього потрібно до 1 жовтня прийти особисто до органу соцзахисту 

та написати ще одну заяву. Або ж надіслати таку заяву поштою. При цьому 

треба зазначити, зокрема, номер банківського рахунка (за стандартом IBAN) 

або персональних даних одержувача, та підтвердити факт подання через “Дію” 

попередньої заяви, що була ще навесні (наприклад скріншот). Протягом 10 

днів з надходження заяви буде призначена допомога. 

До того ж, з 1 вересня, переселенці з Лисичанська можуть подавати 

завки на отримання гуманітарної допомоги поштою через гугл-форму24. 

                                                           
24 Див.:   
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd1r_PlDY2qeNReXDSp_qd0cYNo0x5q_um_mntwv5cjkkQJSg/viewfor
m?fbclid=IwAR2gJfHiSk7y2Rdc0afF0mnikfhu4vLNS3pZaWwYQCalpQT4pVYz3YGSP5s 
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Як зазначили в міській ВЦА, під час видачі гуманітарної допомоги буде 

враховуватись реєстрація заявників, яка відбувалася до створення гугл-форми. 

Вся інформація, яка надавалася заявниками до 1 вересня, дійсна. 

Першочергово допомога надаватиметься переселенцям, які ще жодного 

разу не отримували допомогу в гуманітарному штабі Лисичанської міської 

військової адміністрації… 

 

*** 

01.09.2022 

ДніпроTV 

https://dnipro.tv/news-dnipro/dity-pereselentsi-rozvazhylysia-v-

motuzkovomu-parku-dnipra/ 

Діти-переселенці розважилися в мотузковому парку Дніпра 

Повернути малечі дитинство. Фонд «PEREMOGA» влаштував       

дітям-переселенцям дозвілля, щоб відволікти від тривожних думок. 

Відпочинок у мотузковому парку малеча оцінила. 

Рома – переселенець з Лисичанська. Зараз він з сім’єю живе у 

волонтерському центрі. До Дніпра виїхали 28-го березня. Від початку 

вторгнення, каже хлопець, йому було не до розваг. Сьогодні ж чи не вперше 

зміг відволіктися від війни… 

Дозвілля для дітей-переселенців влаштували у межах проєкту «Blago 

Day». Фонд організовує безкоштовні розважальні та освітні програми 

щотижня. 

Валерія, волонтерка, координаторка проєктів благодійного фонду 

«PEREMOGA»: «Ми з командою запровадили цей проект для того, щоб 

розвивати дітей, їх емоційний стан, підтримувати їх у період війни. Це заходи, 

які йдуть кожного дня з понеділка по п’ятницю. Кожного дня це різні локації, 

різні активності. Це і мотузковий парк, як ви можете сьогодні бачити, це 

басейни, кулінарні майстер-класи, планетарій, кінотеатр». 

Набирають групи до тридцяти дітей. Локації підбирають таким чином, 

щоб цікаво було і підліткам, і малечі. 

Анастасія, волонтерка, переселенка з Краматорська: «Місяць, грубо 

кажучи, в ув’язненні. Ми забили вікна OSB, сиділи в темряві весь час при 

електричному світлі, перебіжками виходили в магазини. І в такому режимі ми 

прожили сорок днів у Краматорську. Звичайно, приїхавши сюди, побачивши 

взагалі, що життя вирує, дитина довгий час все одно була досить затиснутою, 

закритою в собі. Спочатку його треба було підштовхувати на якісь заходи, а 

зараз він із радістю». 

Волонтери мріють допомогти кожній дитині почути шкільний дзвоник 

та знов стати до навчання офлайн. 

Анастасія Єрак, директорка та співзасновниця благодійного фонду 

«PEREMOGA»: «Наразі ми у пошуках партнерів, освітніх закладів, можливо, 

дитячих центрів розвитку або просто викладачів. Будь-кого, хто допоможе нам 
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розвивати та навчати діточок, особливо тих, які наразі не мають змоги піти до 

школи». 

Освітні та розважальні заходи волонтери влаштовують регулярно. 

Детальніше про них можна дізнатися на сторінках фонду в соцмережах. 

 

*** 

01.09.2022 

mistaUA 
https://mistaua.com/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8/%D0%95%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B

E%D0%BC%D1%96%D0%BA%D0%B0/%D0%BD%D0%B0-

%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B0%D0%BD%D1%89%D0%B8%D0%BD%D1%96-

%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%86%D1%96/209681/?setcity=845 

Бережани, Тернопільська область 

На Бережанщині переселенці працевлаштовуються здебільшого у 

сферах торгівлі, переробної промисловості. 

За останні 7 місяців 2022 року до Бережанської районної філії 

Тернопільського обласного центру зайнятості звернулось 67 внутрішньо 

переміщених осіб з регіонів України, де ведуться бойові дії, з них 57 осіб 

отримали статус безробітного. 

За скеруванням служби зайнятості області 10 осіб працевлаштовані. 

Найбільше у сфері торгівлі, переробної промисловості. 

На 25 серпня 2022 року кар’єрні радники служби зайнятості 

продовжують пошук прийнятних місць праці для 40 внутрішньо 

переміщених осіб зі статусом безробітного. 

Шановні роботодавці! Якщо Ви можете запропонувати роботу 

переселенцям, зверніться у місцевий підрозділ служби зайнятості. Можна 

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

опублікована і рекрутери почнуть підбір кандидатів. 

Спільними зусиллями допоможемо знайти роботу переселенцям! 

Довідки можна отримати за телефоном "гарячої лінії" Тернопільського 

обласного центру зайнятості - 6575675360 або у Бережанській районній 

філії Тернопільського ОЦЗ за телефоном "гарячої лінії" 1352284530 

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

https://ter.dcz.gov.ua/novyna/robotodavcyam-ta-shu... 
Працюємо на благо України та українців! 

Заступник директора – начальник відділу 

працевлаштування населення Галина ЛЕХНЯК 

 

*** 

02.09.2022 

Трибун 

https://tribun.com.ua/94951-jak-otrimati-dovidku-pereselentsja-bez-

propiski-na-nebezpechnij-teritorii 
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Як отримати довідку переселенця без прописки на небезпечній 

території 

Довідку ВПО можна отримати навіть за відсутності реєстрації на тих 

територіях, де тривають бойові дії або які знаходяться в тимчасовій окупації. 

Про це повідомили в Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово 

окупованих територій. 

Так, відсутність такої реєстрації не може бути підставою для відмови у 

видачі довідки ВПО. 

У разі відсутності в паспорті позначки про реєстрацію на території, де 

тривають активні бойові дії, які перебувають в окупації чи блокуванні, людина 

може надати інші документи та матеріали, які підтверджують її проживання 

там: 

військовий квиток; 

трудова книжка; 

документ, який підтверджує право власності на майно; 

документи про освіту; 

довідка з місця навчання; 

рішення органів влади про влаштування дитини до дитячого закладу, у 

прийомну родину, будинок сімейного типу, встановлення опіки чи піклування; 

медичні документи; 

фотографії, відеозаписи тощо. 

Зазначається, що Мінреінтеграції вже надіслало листи обласним 

військовим адміністраціям з відповідними роз’ясненнями. Якщо у реєстрації 

все ж відмовляють, потрібно повідомити про це на «гарячі лінії» 

Мінреінеграції чи уповноваженого з питань ВПО: 15-48; 066-813-62-39. 

 

*** 

02.09.2022 

Трибун 

https://tribun.com.ua/94946-v-ivano-frankivsku-pereselentsjam-z-

luganschini-vidavatimut-gumanitarni-gigienichni-nabori 

В Івано-Франківську переселенцям з Луганщини видаватимуть 

гуманітарні гігієнічні набори 

Від завтра Координаційний центр надання допомоги внутрішньо 

переміщеним особам з Луганщини в Івано-Франківській області починає 

видачу гуманітарних базових гігієнічних наборів. Про це повідоомляє прес-

служба ЛОВА. 

Набори видаватимуться із розрахунку один пакунок на одного-двох 

членів родини ВПО. Тобто, якщо до складу родини входять три-чотири особи 

– їм видадуть два набори і т. д. 

Реєстрація або попередній запис не потрібні. 

Умови отримання: мати адресу реєстрації місця проживання – Луганська 

область, адресу проживання ВПО – Івано-Франківська область, мати з собою 
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паспорт, ідентифікаційний код, довідку ВПО заявника та членів родини 

(оригінали). 

Для уникнення скупчення людей видача гігієнічних наборів буде 

відбуватиметься протягом вересня 2022 року щоденно відповідно до графіку 

роботи Координаційного центру. 

Отримання необхідно зробити особисто – це є однією з вимог донора. 

Гігієнічні набори направлятися поштою не будуть. 

Контакти Координаційного центру надання допомоги внутрішньо 

переміщеним особам Луганщини в Івано-Франківській області: 
м. Івано-Франківськ, вул. В’ячеслава Чорновола, будівля № 128 

(приміщення стадіону "Рух"). 

Телефон +380990161724 

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

 

 

 

*** 

02.09.2022  

6262.com.ua - Сайт міста Слов'янськ 

https://www.6262.com.ua/news/3454273/ak-pereselenci-z-sela-sidorove-

vlastuvalis-u-poltavskoi-oblasti-foto 

Як переселенці з села Сидорове влаштувались у Полтавської області 

(фото) 

Переселенців зі Святогірської громади прийняла Оболонська громада 

на Полтавщині. 

На початку серпня до жителів Святогірської громади завітав Борис 

Пустовойтов - голова Оболонської сільської територіальної громади 

Кременчуцького району Полтавської області, щоб особисто запросити до 

своєї громади жителів прифронтових населених пунктів Святогір’я. 

Про це повідомляє25 пресслужба Святогірської міської військової 

адміністрації у Фейсбук. 

Скористалася запрошенням родина пані Наталії з села Сидорове 

Святогірської громади. 

«Хоч і їхали на запрошення самого сільського голови, але все одно дуже 

переживали, родина в мене велика – четверо дорослих та двоє маленьких 

онуків – одному дванадцять, другому ще й двох років немає, - каже Наталія. 

                                                           
25 Див.:   
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid0vcYh7WpJuf5oLb68mTYe8FzQWyzofQSGn63BhfJcS8
9CuurdKekButEDWBzyDX7kl&id=101891868577857    
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Як розповідає пані Наталя, зустріли родину дуже добре. В 

довгострокове користування надали будинок, необхідні меблі, харчові 

продукти, оформили соціальні виплати. 

Окрім того, обіцяли забезпечити паливом на зиму. 

В Оболонській громаді наразі 750 переселенців, влада та місцеві 

допомагають кожному. 

"У селі, де ми оселилися, є три магазини, дуже гарний та чистий пляж. 

Дуже переживаємо за родичів, які лишаються у Сидорове, телефонуємо їм, 

переконуємо не боятися, переїжджати до нас. Поки думають». - каже Наталя. 

 

*** 

02.09.2022 

Сайт міста Шепетівка 

https://shepetivka.com.ua/novyny/podii/11071-shepetivski-riatuvalnyky-

provely-dlia-pereselentsiv-aktsiiu-zapobihty-vriatuvaty-dopomohty.html 

Шепетівські рятувальники провели для переселенців акцію 

"Запобігти. Врятувати. Допомогти" 

Пожежно-рятувальна техніка, захисне спорядження рятувальників, 

пожежно-технічне обладнання – все, що допомагає бійцям у гасінні пожеж, 

ліквідації наслідків надзвичайних подій, дорожньо транспортних пригод, 

рятуванні людей 2 вересня було в розпорядженні дітлахів та вимушено 

переміщених осіб. Шепетівські рятувальники провели громадську акцію 

«Запобігти. Врятувати. Допомогти» у Шепетівському коледжі ПДАТУ. 

Крім демонстрації свого озброєння надзвичайники нагадали дітям 

правила безпечної поведінки у побуті, в разі користування електро- та 

газовими приладами , користування первиними засобами пожежогасіння, 

розповіли, як діяти при виявленні небезпечних та вибухонебезпечних 

предметів, на діях при сигналі «Тривога». 

Для того, щоб інформація засвоїлась краще, рятувальники 

розповсюдили серед учасників акції тематичні пам’ятки з корисними 

рекомендаціями, що допоможуть убезпечити життя кожного. 

Шепетівське районне управління ГУ ДСНС України у Хмельницькій 

області 

 

 

Міжнародні та вітчизняні державні чи недержавні 

организації 
 

27.08.2022  

Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих 

територій України 
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https://minre.gov.ua/news/blagodiynyky-nadaly-gumdopomogu-

pereselencyam-z-tot 

Благодійники надали гумдопомогу переселенцям з ТОТ 

За сприяння Мінреінтеграції внутрішньо переміщені українці з ТОТ, 

яких прихистив Кривий Ріг, отримали масштабну гуманітарну допомогу. 

Наприкінці тижня Благодійний фонд «Адвентистське Агентство 

Допомоги та Розвитку в Україні «ADRA Ukraine» доправив вантажівку з 

понад 10 тоннами продуктів харчування та гігієнічних товарів. 

Допомогу отримав виконавчий комітет Новокаховської міської ради, 

що перемістився з Нової Каховки Херсонської області. Вона буде направлена 

на забезпечення щоденних потреб ВПО. 

 

 

 

 

*** 

29.08.2022 

UNICEF Ukraine 
https://www.unicef.org/ukraine/%D1%96%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%97/%D1%82%D1%80%D1%96%

D0%B9%D1%86%D1%8F-%D0%B7-%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%97-

%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B4%D0%B8-

%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D1%94-%D0%B4%D1%96%D1%82%D1%8F%D0%BC-

%D0%B7%D0%BD%D0%BE%D0%B2-%D1%83%D1%81%D0%BC%D1%96%D1%85%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%8F 

Трійця з ромської громади допомагає дітям знов усміхатися 

Переселенці Ігор, Ельвіра та Родіон під час війни організовують 

дозвілля для дітей у таборі «Ромашка». 

Ігорю Антоненку 21 рік, його сестрі Ельвірі ― 20, вони переїхали до 

Харкова з Луганська після 2014 року.  В лютому повномасштабна війна не 

стала для родини несподіванкою, втім уже вдруге змусила тікати з-під 

обстрілів… 

Третьому учаснику команди Родіону Христову 21 рік, він студент із 

Харкова. З початком війни його велика родина також була змушена покинути 

рідний дім та переїхати до Ужгорода. Втім, хлопець певен, що на новому місці 

вони знайшли стимул розвивати волонтерський рух, представляти ромську 

національність та боротися за майбутнє дітей, яким у житті не пощастило.  

Переїхавши до Ужгорода, команда зрозуміла, що не може просто сидіти, 

потрібно діяти. Ідея дитячого табору виникла невипадково: друзі помітили, що 

діти, які вимушено переїхали, тяжко переживають зміни, сильно хочуть 

додому. Місцевим дітям також бракувало батьківської уваги через загальне 

занепокоєння. 

 

Довідка UNICEF Youth Award  

Ігор Антоненко, 21 рік 
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Луганськ, Харків 

Номінація:  

Волонтери-переселенці  

Суть волонтерства:  

Інтеграція ВПО у приймальну громаду в Закарпатті  

Організація чи проєкт:  

Upshift 

 

Так у Закарпатті з’явився дитячий табір «Ромашка», де діти й підлітки 

почали займатися спортом, позбуватися стресу, вчилися взаємодіяти одне з 

одним та мали змогу просто поговорити з тими, хто їх почує і зрозуміє.  

«Наш табір ― це про цілковиту довіру. Доволі швидко вдається 

завоювати довіру дитини, яка розгублена і налякана, допомогти їй вийти з 

цього стану, дозволити відчути радощі дитинства попри все. Діти ― наше 

майбутнє, і ми разом з ЮНІСЕФ допомагаємо розвивати в них щось добре і 

світле», ― розповідає Ігор. 

 

Довідка UNICEF Youth Award  

Ельвіра Антоненко, 20 років  

Луганськ, Харків 

Номінація:  

Волонтери-переселенці  

Суть волонтерства:  

Інтеграція ВПО у приймальну громаду в Закарпатті  

Організація чи проєкт:  

Upshift 

 

Проєкт об’єднав ромів та українців, внутрішньо переміщених осіб та 

місцевих дітей від 6 до 14 років. Всі мали різні інтереси та захоплення, але 

команді вдалося за короткий час допомогти дітям забути про жахи війни та 

вимушене переселення. 
«Наш табір об’єднав дітей ромської національності та українців. Ми 

показали, що немає поганих націй. З самого дитинства я хотів довести всім, 

що роми ― гарні люди, такі ж як і всі. Наш табір став ще одним доказом, що 

стереотипи, якими жило суспільство, вже не працюють», ― наголошує Родіон. 

 

Довідка UNICEF Youth Award  

Родіон Христов, 21 рік  

Харків 

Номінація:  

Волонтери-переселенці  

Суть волонтерства:  

Інтеграція ВПО у приймальну громаду в Закарпатті  

Організація чи проєкт:  
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Upshift 

 

Загалом табір «Ромашка» відвідали понад 60 дітей. Але Ігор, Ельвіра та 

Родіон переконані, що цей проєкт ― лише перша сходинка в подальшій 

волонтерській діяльності. Завдяки ЮНІСЕФ у волонтерів є спортивне 

знаряддя, а це значить, що дітей та підлітків можна й надалі залучати до занять 

волейболом, футболом та боксом. 

 

*** 

29.08.2022 

Львівська обласна військова адміністрація 

https://loda.gov.ua/news/38877 

Переселенці Яворівщини зможуть отримати грошову допомогу від 

Благодійного фонду «Право на захист» 

Пресслужба ОДА 

Йдеться про 2220 грн на особу на місяць упродовж 3-х місяців! 

У п’ятницю, 2 вересня, у Яворові працюватиме мобільна бригада 

Благодійного фонду «Право на захист». Волонтери збиратимуть дані для 

надання фінансової допомоги переселенцям від Управління Верховного 

комісара ООН у справах біженців. Йдеться про 2220 грн на особу на місяць 

упродовж 3-х місяців! 

Адреса: вулиця І.Франка,10 (КМЦ «Сокіл»). Працюватиме мобільна 

бригада з 10:00 до 17:00 год. 

Подати заявку можуть внутрішньо переміщені особи ВПО, які 

належать до таких категорій вразливості: 

«неповні сім’ї» з 1 або більше дітьми віком до 18 років або з особами 

похилого віку (старше 55 років) на утриманні; 

родина, що складається з однієї самотньої людини 55+ років або з 

кількох осіб похилого віку, а також родини, де дітей молодше 18 років (одного 

чи більше) виховують особи похилого віку; 

родини, в яких є одна або кілька осіб з особливими потребами 

(інвалідність, хронічні захворювання, т.п.) 

прийомні сім’ї, які опікуються дітьми без супроводу та дітьми, 

розлученими з батьками (документально підтверджені). 

Інформація, яку необхідно буде надати: 

ПІБ згідно з документом, що посвідчує особу; 

місце та дата народження, номер телефону (на який вам надійде СМС 

про надходження коштів!); 

податковий номер (необхідний для виплати допомоги); 

свідоцтво про народження дітей; 

номер банківської картки (необхідний для виплати допомоги). Картки 

«єПідтримка» не підходять. 

Гаряча лінія УВКБ ООН: 0800 307 711 
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*** 

29.08.2022  

Благодійний фонд «Право на захист» 

https://r2p.org.ua/u-vinnyczi-projshla-zustrich-predstavnykiv-upravlinnya-

verhovnogo-komisara-oon-u-spravah-bizhencziv-ta-bf-pravo-na-zahyst/ 

У Вінниці пройшла зустріч представників Управління Верховного 

комісара ООН у справах біженців та БФ “Право на захист” 

Наші колеги з Вінницького офісу БФ «Право на захист» зустрілися з 

партнерами – представниками Управління Верховного комісара ООН у 

справах біженців (УВКБ). Разом вони відвідали один з найбільших 

гуртожитків у Вінниці, що з початку повномасштабного російського 

вторгнення прийняв понад 4000 людей. 

Під час візиту колеги поспілкувалися з родинами переселенців, які вже 

тривалий час живуть в гуртожитку та намагаються адаптуватись до нових 

умов існування. 

Родина пані Ольги евакуювалися з Харкова під час обстрілів у 

березні…Важка дорога тривала чотири дні. Все через нестачу палива, затори 

та психологічний шок… 

«Завдяки грошовій допомозі, на яку мене зареєструвала мобільна 

бригада фонду, ми мали можливість придбати необхідні на перший час речі: 

їжу, одяг, медикаменти. Я дуже вдячна УВКБ ООН за цю першу необхідну 

грошову підтримку та швидкий відгук на проблеми переселенців» – Ольга, 

бенефіціар. 

Інша родина харків’ян: мати, донька та 2 коти, також евакуювалися в 

час найзапекліших боїв.. Зараз вже родина почувається в безпеці, турботі, 

постійній допомозі, завдяки турботі наших колег. 

«Жінка звернулась до нас за роз’ясненням щодо процедури оформлення 

довідки ВПО, адресної допомоги, – розповідає старша юристка Ірина 

Ніколенко та пам’ятає важкий психологічний стан жінки під час першого 

звернення. – Продовжували супроводжувати родину й надалі, бо адресну 

допомогу вчасно родина не отримувала, а реєстрація на грошову допомогу від 

УВКБ ООН допомогла вижити. Зараз сім’я вже трохи адаптувалась…Люди 

самі почали збирати гуманітарну допомогу для вразливих мешканців 

Харкова». 

Раді зустрічі з партнерами та можливості спільно допомагати 

переселенцям вирішувати їх проблеми! 

 

*** 

29.08.2022  

КиївВлада 
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https://kievvlast.com.ua/news/v-obuhivskij-gromadi-kiivshhini-

pereselentsi-mozhut-otrimati-dopomogu-vid-oon 

В Обухівській громаді Київщини переселенці можуть отримати 

допомогу від ООН 

Олександр Попов 

В Обухівському районі Київської області внутрішні переселенці 

можуть отримати грошову допомогу від УВКБ ООН. Заявки від потребуючих  

допомоги приймаються від … 29 серпня та по 2 вересня. 

Про це, як передає KВ, йдеться в повідомленні26 Обухівської міської 

ради.  

Згідно повідомлення, в Обухові за адресою вул. Миру, 10а в дитячому 

садочку "Веселка" із 10:00 до 17:00 працюватиме мобільна бригада 

Благодійного фонду “Право на захист” зі збору даних на отримання 

фінансової допомоги переселенцям від УВКБ ООН. 

У міськраді нагадали, що допомога складає 2220 гривень на особу на 

місяць протягом 3-х місяців. 

Подати заявку можуть внутрішньо переміщені особи Київщини, які 

належать до таких категорій вразливості: 

"неповні сім’ї" з 2 або більше дітьми віком до 18 років або з особами 

похилого віку (старше 60 років) на утриманні; 

родина, що складається з однієї самотньої людини 60+ років або з 

кількох осіб похилого віку, а також родини, де дітей молодше 18 років (одного 

чи більше) виховують особи похилого віку; 

родини, в яких є одна або кілька осіб з особливими потребами 

(інвалідність, хронічні захворювання, т.п.); 

прийомні сім’ї, які опікуються дітьми без супроводу та дітьми, 

розлученими з батьками (документально підтверджені). 

Інформація, яку необхідно надати: 

ПІБ згідно з документом, що посвідчує особу; 

місце та дата народження, номер телефону (на який вам надійде СМС 

про надходження коштів!); 

податковий номер (необхідний для виплати допомоги); 

свідоцтво про народження дітей (якщо є); 

номер банківської картки (необхідний для виплати допомоги). У 

міськраді попередили, що картки “єПідтримка” не підходять; 

будь-які документи, що підтверджують приналежність до категорії 

вразливості (довідки, витяги тощо). 

Для збору даних мають бути присутні всі члени родини. Для сімей, 

членами яких є маломобільні люди, допускається реєстрація за оригіналами 

документів за умови надання медичної довідки, що підтверджує їхній стан… 

                                                           
26 Див.:   
https://www.facebook.com/obukhivrada/posts/pfbid037czALuu7XfBVHzMNStazWGab6SM6bmfNA5SRvzLbobbV4
ZYmiWQgCNyfadU1VgUpl 
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*** 

30.08.2022 

Вінницька обласна військова адміністрація 

http://www.vin.gov.ua/news/ostanni-novyny/49491-na-vinnychchyni-

prokhodiat-navchannia-z-upravlinnia-tsentramy-rozmishchennia-vpo-i-

zabezpechennia-efektyvnoho-zadovolennia-ikh-potreb 

 

На Вінниччині проходять навчання з управління центрами 

розміщення ВПО і забезпечення ефективного задоволення їх потреб 

У Вінниці 29-30 серпня проходить тренінг з управління центрами 

розміщення ВПО та координації їх діяльності. 

Вінниччина продовжує приймати переселенців з різних областей 

України, понад 180 тисяч з них перебувають на постійному проживанні у всіх 

без винятку громадах області. Тренінг, що організовує програма СССМ (Camp 

Coordination and Camp Management) Міжнародної Організації з Міграції 

(МОМ) має на меті забезпечити ефективне управління центрами розміщення 

переселенців і забезпечення ефективного задоволення їх потреб. 

Від імені Начальника обласної військової адміністрації Сергія 

Борзова, його заступник Андрій Кавунець подякував МОМ за ефективну 

співпрацю, що розпочалась фактично в перші дні повномасштабного 

вторгнення російської федерації в Україну, і наразі поширюється практично 

на всю територію області «Підтримку отримали вже 60 територіальних 

громад,- зазначив Андрій Кавунець.- Звернувся до представників МОМ та 

організацій-партнерів щодо необхідності адаптації існуючих програм 

підтримки під українські реалії – адже станом на сьогодні 98,4% вимушених 

переселенців проживають в приватних домогосподарствах, а не в центрах 

масового розміщення ВПО. Такі домогосподарства часто – будинки, в яких 

роками ніхто не проживав і які потребують ремонтів, особливо напередодні 

старту опалювального сезону. Тому запуск нових програм підтримки 

проживання ВПО в приватних будинках – вкрай необхідна і потребує 

особливої уваги міжнародних гуманітарних інституцій. Вінницька ОВА і 

надалі готова надавати МОМ всебічну підтримку в реалізації заходів з 

забезпечення потреб ВПО та представників інших вразливих категорій 

населення». 

Координаторка Вінницького регіонального офісу МОМ Юлія 

Сибірянська зазначила, що серед проектів, які реалізує МОМ у Вінницькій 

області є: 

- Проект з виплати нецільової грошової допомоги (CASH), в 

результаті реалізації якого майже 10 тис ВПО у 12 громадах області було 

виплачено фінансову допомогу; 

- Проект з ремонтів діючих та потенційних центрів колективного 

розміщення ВПО (SHELTER), підготовки центрів до осінньо-зимового 
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періоду. Наразі ми закінчили ремонтні роботи або поліпшення у 3 центрах, 

найближчим часом плануємо розпочати ремонтні роботи ще в 6 центрах, та 

наші інженери продовжують оцінювати потреби в ремонтах в інших центрах 

із найбільшою кількістю ВПО та вразливих категорій громадян; 

- Проект із забезпечення доступу до чистої води, гігієни (WASH), 

яким на сьогодні було встановлено 5 очисних систем, роздано 40 пральних та 

40 сушильних машинок, фінансується ремонт санітарних приміщень, роздано 

майже 2000 гігієнічних наборів для домогосподарств та 70 гігієнічних наборів 

для установ. В процесі закупівлі очисних хімікатів для Вінницького міського 

водоканалу; 

- Проект захисту вразливого населення (Protection) - з початку 

ескалації війни, Програма спрямувала свою діяльність на допомогу найбільш 

вразливим категоріям з числа ВПО та надала індивідуальну допомогу 

більше як 3000 ВПО у Вінницькій області, в першу чергу тих, хто потрапляв 

в ситуації з торгівлі людьми, експлуатації, насильства тощо. Консультації з 

цих питань надаються через гарячу лінію 527; 

- Проект з роздачі непродовольчої гуманітарної допомоги (NFI). За 

менш ніж 6 місяців своєї діяльності Вінницький хаб через своїх партнерів 

надав допомогу 60 громадам області та колективним центрам міста; 

- Програми HEALTH та MHPSS (надання психологічної допомоги), 

для реалізації яких будуть запущені мобільні клініки, передбачається надання 

медикаментів для колективних центрів та лікарень, проведення відповідних 

тренінгів та сесій. Працює гаряча лінія емоційної підтримки МОМ 0 800 211 

444 безкоштовно та конфіденційно надає психологічну допомогу. 

- Програма по управлінню центрами колективного розміщення 

ВПО (CCCM) та оцінки міграційних процесів в країні (DTM). 

В рамках програми СССМ на Вінниччині МОМ разом з своїми 

партнерами провела оцінку 111 центрів колективного розміщення ВПО у 

місті та області. Основним критерієм відбору центрів для оцінки була 

мінімальна кількість місць для розміщення ВПО – не менше 30 осіб 

(проживають наразі або потенційно можуть проживати). 

«За результатами оцінки, МОМ відбере близько 30 центрів, яким 

організація буде надавати комплексну підтримку як твердими, так і м’якими 

проектами, зокрема ремонти та обладнання приміщень, надання 

непродовольчої гуманітарної допомоги, допомога із підготовкою до осінньо-

зимового періоду, надання медичної, психологічної, консультаційної 

допомоги ВПО, а також програмами із залучення ВПО в «життя» центру та 

приймаючої громади»,- підкреслив Андрій Кавунець. 

 

*** 

30.08.2022 

Львівська обласна військова адміністрація 

https://loda.gov.ua/news/39007 
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У Львівській ОВА виокремили напрями подальшої співпраці з ООН 

для підтримки вимушених переселенців 

Департамент економічної політики  Департамент соціального захисту 

населення  Пресслужба ОДА 

У Львівській ОВА провели координаційну онлайн-зустріч з 

представниками Управління координації гуманітарних справ ООН.  

… 30 серпня, під час зустрічі обговорили питання розміщення на теренах 

Львівщини внутрішньо переміщених осіб та підготовку до навчального року. 

За інформацією департаменту соціального захисту, зараз на 

Львівщині офіційно проживають майже 250 тисяч ВПО. З цієї кількості      89 

тисяч – чоловіки, 160 тисяч – жінки, понад 75 тисяч – діти. Це близько 120 

тисяч ВПО працездатного віку, 10 тисяч людей мають інвалідність та    32 

тисячі – це пенсіонери. 

«Кількість людей, які прибувають до Львова евакуаційними 

потягами. зростає. Попереду холодний осінній період, а тому є велика 

ймовірність повторної хвилі евакуацій на Львівщину. Постає потреба пошуку 

додаткових ліжкомісць. Зовсім нещодавно в кожному районі області офіційно 

запрацювали консультативно-координаційні центри, в яких надають 

допомогу усім, хто цього потребує, в тому числі вимушеним переселенцям. 

Закликаємо наших міжнародних партнерів долучатися до співпраці», – 

зазначила радниця начальника Львівської ОВА Галина Бордун. 

На Львівщині затвердили нову обласну Програму реалізації 

пріоритетних інфраструктурних проєктів у Львівській області. В межах 

програми запланували відремонтувати 25 закладів у 20 громадах області та 

створити майже 2700 місць для ВПО. Для цього з обласного бюджету 

передбачили понад 150 млн грн. 

«Після повномасштабного вторгнення росії саме Львівська область 

прихистила чи не найбільшу кількість вимушених переселенців. Постало 

питання швидкого пошуку й облаштування житла для цих людей. Львівська 

ОВА за підтримки багатьох міжнародних благодійників почала розгортали 

спальні місця для тимчасового перебування ВПО. Зараз ми працюємо у трьох 

напрямах забезпечення переселенців альтернативними місцями для 

проживання. Йдеться про переобладнання наявних гуртожитків під житло, 

будівництво нових об’єктів, наприклад, модульних будиночків чи викуп 

готового житла. За належної фінансової підтримки область може забезпечити 

житлом від 20 до 50 тисяч переселенців», – зауважив заступник директора 

департаменту економічної політики Вадим Табакера. 

Щодо початку навчального процесу в області, то близько 60% шкіл на 

Львівщині готові до очного навчання. До 1 вересня педагогічні ради та 

батьківські колективи визначаються щодо форми навчання дітей. На вибір 

впливає наявність у закладі освіти укриття. Якщо батьки вважають, що наявне 

укриття у школі не є безпечним, вони можуть написати заяву і обрати для 

дитини віддалену форму навчання. 
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Станом на 26 серпня на Львівщині є близько 3 тисяч учнів-ВПО. 

Цьогоріч до шкіл на Львівщині підуть близько 282 тисяч учнів. Тож наявний 

відсоток учнів-ВПО в області практично не впливає на освітній процес. 

Міжнародні партнери високо оцінили роботу Львівщини у плані 

забезпечення ВПО усім необхідним, а також висловили готовність надалі 

допомагати області у різних напрямах, у тому числі з облаштуванням житла 

для переселенців. 

 

 

 

 

*** 

30.08.2022 

Львівська обласна військова адміністрація 

https://loda.gov.ua/news/39029 

Діти-ВПО з Миколаївської області поїхали на оздоровлення у табір 

«Карпати кличуть» 

Служба у справах дітей 

Ще 50 дітей, які переїхали на Львівщину з Миколаївської  області, 

мали змогу оздоровитися в таборі «Карпати кличуть» у селищі Ворохта Івано-

Франківської області. 

Для дітей підготували насичену програму. Заїзд розпочався з вечора 

знайомств. Кожний день на відпочинку починався з ранкової молитви. 

Під час перебування в таборі діти підіймалися на гори Говерлу, Хом’як, 

Магуру, каталися на квадроциклах, стріляли з лука. Також брали участь у 

різноманітних майстер-класах, зокрема з бойового гопака, конкурсах та 

квестах. 

Кожний вечір закінчувався посиденьками біля ватри. Під час відпочинку 

з дітьми постійно працювали психологи та реабілітологи. 

«Хочу подякувати Благодійному фонду «Опіка майбутнього», завдяки 

якому протягом літа у Ворохті оздоровилися та відпочили 240 дітей. Це гарний 

приклад співпраці влади та громадських організацій в інтересах дітей», – 

розповів начальник служби у справах дітей ЛОВА Володимир Лис. 

Організатори заходу: Служба у справах дітей ЛОВА у співпраці з     

БФ «Опіка Майбутнього» та New Horizons for children. 

 

*** 

30.08.2022  

Офіційний сайт Покровської міської ради Дніпропетровської області 
https://pkrv.dp.gov.ua/news/dopomoga-dlya-vumushenuh-pereselenciv-8011 

ДОПОМОГА ДЛЯ ВИМУШЕНИХ ПЕРЕСЕЛЕНЦІВ 
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Покров продовжує плідну співпрацю з благодійниками щодо підтримки 

родин, які через війну вимушені були покинути свої домівки, знайшли 

прихисток у нашому місті. Понад 500 сімей з дітьми до 18 років, вимушені 

переселенці, отримали продуктові набори від ГО «Аваліст». 

Організація підтримує постраждалих від війни, переміщених осіб з 

дітьми, у партнерстві з міжнародною організацією Save the Children надає 

їм допомогу. 

В умовах війни така всебічна підтримка є вкрай необхідною та 

нагальною. 

Прес-служба міського голови. 

 

*** 

30.08.2022 

Metinvest media 

https://metinvest.media/ua/page/u-kamyanskomu-vimushen-pereselenc-

otrimali-chergovu-dopomogu-vd-metnvestu 

У КАМ’ЯНСЬКОМУ ВИМУШЕНІ ПЕРЕСЕЛЕНЦІ ОТРИМАЛИ 

ЧЕРГОВУ ДОПОМОГУ ВІД МЕТІНВЕСТУ 

Системна допомога вимушеним переселенцям у Кам’янському триває. 

В межах проєкту «Рятуємо життя» Метінвест у координації з Фондом 

Ріната Ахметова передав 846 гігієнічних наборів для біженців, що 

проживають на облаштованих об’єктах соціальної інфраструктури Каметсталі. 

У пакунках – 20 найменувань засобів гігієни, які відповідають щоденним 

базовим потребам. Зокрема, мило, шампунь, антисептики й усе, що 

першочергово необхідне людям на новому місці проживання, адже вони 

рятуються від воєнних жахіть, тікаючи з рідних міст майже без нічого. Тож 

Метінвест підтримує своїх співробітників, надаючи все необхідне. А 

волонтери Каметсталі регулярно привозять речі, продукти та роблять усе 

для поліпшення побутових умов людей… 

 

*** 

30.08.2022  

Портал “Громадський Простір” 

https://www.prostir.ua/?news=na-eko-uikendi-v-antoninah-pereselentsi-

dopomohly-hromadi 

На еко-уікенді в Антонінах переселенці допомогли громаді 

Хмельниччиною продовжує крокувати спільний проект громадськості 

та місцевої влади – «Три РЕ: локація, інтеграція, соціалізація» для 

налагодження діалогу ВПО із громадами, що їх приймають. 
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Він реалізується за підтримки міжнародного фонду «Відродження», 

громадської організації «Громадська ініціатива Луганщини», Луганської 

облдержадміністрації та місцевих органів влади Хмельницької області. 

Переселенці у селі Антоніни однойменної громади самоорганізувалися 

та прибрали від побутового сміття узбіччя дороги у населеному пункті та 

прилеглу до їхнього хабу територію. 

«Ми дуже раді долучитися до спільної діяльності та життя громади у 

цілому. Головне, показати і переселенцям, і жителям громади, що у нас 

спільні проблеми і вирішувати ми їх маємо разом, бо це селище стало для нас 

домівкою і ми хочемо бути тут корисними» – зазначив учасник акції та 

переселенець Євген Валентеєнко. 

Це у черговий раз показує, що місцевим громадам важливо залучати до 

взаємодії потенціал переселенців з Луганщини та інших східних областей. 

Сподіваємось, що такі заходи стануть прикладом для інших громад та 

населених пунктів, де також проживають ВПО зі сходу. 

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»).  

 

*** 

31.08.2022 

Вінницька обласна військова адміністрація 

http://www.vin.gov.ua/news/ostanni-novyny/49514-vinnychchyna-

otrymala-obladnannia-dlia-zakladiv-proftekhosvity-v-ramkakh-prohramy-

eu4skills 

Вінниччина отримала обладнання для закладів профтехосвіти в 

рамках програми «EU4skills» 

Програмою «EU4Skills: кращі навички для сучасної України»        16 

закладам професійної (професійно-технічної) освіти Вінницької області, 

які на цей час приймають внутрішньо переміщених осіб, закуплено 

обладнання  для використання в гуртожитках та їдальнях закладів освіти.  

Нещодавно відбулась передача техніки очільникам закладів: 33 

холодильника, 34 мікрохвильових печі, 51 бойлер, 51 електрочайник та 16 

морозильних скринь. 

ДНЗ «Центр професійно-технічної освіти № 1 м. Вінниці»; 

ДПТНЗ «Вінницьке міжрегіональне вище професійне училище»; 

Вище художнє професійно-технічне училище №5 м.Вінниці; 

ДНЗ «Вище професійне училище № 7 м. Вінниці»; 

ДНЗ «Крижопільський професійний будівельний ліцей»; 

ДНЗ «Немирівський професійний ліцей»; 

Вище професійне училище № 11 м. Вінниці; 
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ДНЗ «Вінницький центр професійно-технічної освіти технологій та 

дизайну»; 

ДПТНЗ «Козятинське міжрегіональне вище професійне училище 

залізничного транспорту »; 

Заболотненське вище професійне училище № 31 ім. Д.К. Заболотного; 

Зозівський професійний аграрний ліцей Вінницької області; 

Михайловецький професійний аграрний ліцей; 

Теплицький професійний аграрний ліцей Вінницької області; 

Вище професійно училище № 41 м. Тульчина; 

Вище професійне училище № 42 м. Погребище; 

ДНЗ «Вінницький центр професійно-технічної освіти переробної 

промисловості. 

Згодом планується закупівля та передача 16 термопотів для їдалень 

закладів професійної (професійно-технічної) освіти. 

Ганна Сухоцька, фахівчиня з координації програми «EU4Skills : 

кращі навички для сучасної України» в регіоні, під час промови подякувала 

керівникам закладів та Департаменту гуманітарної політики за плідну 

співпрацю. 

Наразі ці предмети побутової техніки є найбільш актуальними та 

затребуваними для забезпечення потреб та створення комфортного 

середовища для проживання внутрішньо переміщених осіб.   

З перших днів військової агресії – гуртожитки закладів професійної 

(професійно-технічної) освіти стали центрами для внутрішньо переміщених 

осіб, які транзитом їхали через область, для деяких стали тимчасовою 

домівкою. 

Станом на 30 серпня 2022 року у закладах професійної (професійно-

технічної) освіти області розміщено 1330 внутрішньо переміщених осіб. 

Нагадаємо, що  «EU4Skills: кращі навички для сучасної України» – 

це спільна програма ЄС та його держав-членів Німеччини, Фінляндії, 

Польщі та Естонії для підтримки реформи професійної (професійно-

технічної) освіти в Україні. Мета програми – підвищити, покращити якість та 

привабливість професійної (професійно-технічної) освіти та її відповідність 

вимогам ринку праці, провести навчання керівників закладів освіти та 

викладачів, а також модернізувати обрані ЗП(ПТ)О у 7 пілотних областях: 

Вінницькій, Полтавській, Запорізькій, Рівненській, Львівській, Миколаївській 

та Чернівецькій. 

 

*** 

31.08.2022 

Житомирська обласна державна адміністрація 

https://oda.zht.gov.ua/news/dyakuyu-za-aktyvnu-pozytsiyu-komandy-

yunisef-u-vsebichnij-dopomozi-zhytomyrshhyni-vitalij-bunechko/ 
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Дякую за активну позицію команди ЮНІСЕФ у всебічній допомозі 

Житомирщині, — Віталій Бунечко. ВІДЕО 

… 31 серпня, начальник Житомирської обласної військової 

адміністрації Віталій Бунечко разом зі своїми заступниками Наталією 

Остапченко, Віктором Градівським та Юрієм Денисовцем зустрілися з 

виконавчою директоркою Дитячого фонду Організації Об’єднаних Націй 

(ЮНІСЕФ) Кетрін Расселл. 

Так, учасники робочої зустрічі обговорили результати шестимісячної 

співпраці Фонду з Житомирською ОВА та громадами області, а також 

подальшу співпрацю з Фондом… 

Як наголосив Віталій Бунечко… 

Також Дитячий фонд надає допомогу вимушеним переселенцям, у 

тому числі дитячим будинкам сімейного типу та прийомним сім’ям, які 

рятуються від війни на Житомирщині… 

Також у рамках співпраці з Дитячим фондом створено перший 

Молодіжний центр Житомирщини та точки «Спільно», що вже допомогли 

тисячам переселенців та місцевим жителям впоратися з емоційним 

навантаженням… 

У рамках робочого візиту до Житомирської області делегація ЮНІСЕФ 

також планує оглянути заклади освіти та охорони здоров’я, роботу 

молодіжного центру Житомирщини #kreativ_space та точки «Спільно»; 

відвідати родини, які отримали підтримку від ЮНІСЕФ… 

 

*** 

31.08.2022 

ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСНА ВІЙСЬКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ 

https://carpathia.gov.ua/news/italiiska-kompaniia-spivpratsiuvatyme-z-

biznesom-iakyi-relokuvavsia-na-zakarpattia 

Італійська компанія співпрацюватиме з бізнесом, який релокувався 

на Закарпаття 

Заступник голови Закарпатської ОВА Василь Іванчо провів зустріч із 

представниками італійської компанії Musso Holding, яка спеціалізується на 

виробництві житлових, комерційних і медичних об’єктів з модульних панелей.  

Перевагою таких будівель є швидкість виготовлення й адаптація до 

будь-якого місця розташування. Окрім того, підприємство виготовляє одразу 

комплектуючі, що дозволяє здавати об’єкт в експлуатацію «під ключ».  

Італійські партнери запевнили керівництво області, що готові 

співпрацювати та виготовляти необхідне житло як у містах, які зруйнували 

окупанти, так і в Закарпатській області, котра прийняла чимало ВПО та 

релокованих компаній.  
«Ми надали контакти підприємств, котрі мають велику кількість 

працівників та потреби розмістити їх із сім’ями неподалік роботи, тому далі 
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комунікація триватиме пряма комунікація між бізнесом», – прокоментував 

заступник голови ОВА Василь Іванчо. 

 

*** 

31.08.2022 

Львівська обласна військова адміністрація 

https://loda.gov.ua/news/39137 

Понад 20 дітей-ВПО повернулися з Нідерландів після двох місяців 

відпочинку 

Пресслужба ОДА 

Внутрішньо переміщені діти проживають на території 

Червоноградського району. 

З Нідерландів повернулись 26 дітей-ВПО, які відпочивали за кордоном 

упродовж двох місяців. Ці діти проживають у Червоноградському районі. 

Йдеться про дітей, батьки яких нині воюють чи загинули на фронті, діти з 

багатодітних сімей та сироти віком до 14 років. 

«Ця поїздка стала можливою завдяки червоноградцю Юрію 

Шульському, що проживає у Нідерландах та співпрацює з фундацією  

Stichting Kinderhulp Тsjernobylramp, яка вже багато років допомагають 

білоруським сім’ям, котрі постраждали від Чорнобильської АЕС. Цьогоріч 

фундація вирішила допомогти українським сім’ям, аби діти відпочити від 

тривог. Дітей супроводжували волонтери, також переселенці з Бучі та 

Ірпеня, які добре володіють мовою», – зазначила організаторка поїздки 

Руслана Кужельна. 

Всі діти жили в межах одного району у родинах місцевих нідерландців. 

До 18 липня юні українці мали можливість долучитись на навчального процесу 

та вивчати мову. Спільно організовували різноманітні ігри та творчі вечори. 

Всі витрати брала на себе фундація Stichting Kinderhulp Тsjernobylramp. 

Напередодні, на кордоні разом з батьками та організаторами поїздки 

зустріли юних українців. Батьки, які зустрічали своїх дітей, в добрих 

українських традиціях подарували коровай для нідерландців. 

 

*** 

01.09.2022  

ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

https://www.zoda.gov.ua/news/62589/oblasni-zakladi,-sho-priymajut-

pereselentsiv-otrimali-mizhnarodnu-pidtrimku.html 

ОБЛАСНІ ЗАКЛАДИ, ЩО ПРИЙМАЮТЬ ПЕРЕСЕЛЕНЦІВ 

ОТРИМАЛИ МІЖНАРОДНУ ПІДТРИМКУ 

До перших запорізьких шелтерів, в яких знайшли прихисток люди, що 

змушені були покинути свої домівки через війну, доставлено гуманітарну 

допомогу.  В рамках програми «Український фонд швидкого реагування», 

яку втілює  міжнародна організація IREX за підтримки Державного 
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департаменту США у співпраці з Запорізькою ОВА та               БФ «Посмішка» 

для місць тимчасового перебування вимушено переміщених осіб виділено 

найнеобхідніше, аби облаштувати зручний простір для проживання ВПО. 

За участі заступника голови ЗОВА Геннадія Тімченка та керівника 

Управління зовнішніх зносин та ЗЕД Артура Бойко відбулась передача 

цінного вантажу для десяти закладів, які з перших днів війни працюють з 

переселенцями. Перша партія необхідної допомоги складається з 

малогабаритних речей: повербанки, кухонне приладдя (електроплити, 

чайники тощо), медичні аптечки, спальні мішки та інші необхідні речі для 

облаштування місць проживання ВПО.  

Тим часом в заклади обласного центру, які приймають найбільшу 

кількість переселенців, чекають на другий вантаж,  який включає 

великогабаритний вантаж (холодильники). Він надійде в область найближчим 

часом. 

Запорізька обласна військова адміністрація продовжує налагоджувати 

співпрацю з міжнародними організаціями, аби залучити необхідні ресурси 

для підтримки внутрішньо переміщених осіб та допомогти облаштуватися 

після виїзду з окупованих територій. 

Департамент культури та  інформаційної політики 

 

*** 

01.09.2022 

Луганська обласна військово-цивільна адміністрація 

http://loga.gov.ua/oda/press/news/viplati_vpo_ponad_1_milyon_zayav_na_

viplatu_dopomogi_peredano_do_vsesvitnoyi 

Виплати ВПО: понад 1 мільйон заяв на виплату допомоги передано 

до Всесвітньої продовольчої програми ООН 

Черговий список із 1 048 575 заяв на виплату грошової допомоги, що 

були подані через платформу єДопомога, передано Міністерством 

соціальної політики України до Всесвітньої продовольчої програми ООН. 

Після додаткової перевірки організацією переліку заяв, зазначених в 

переданому списку, допомогу зможуть отримати 1 059 437 людей. Ця 

додаткова перевірка здійснюється задля унеможливлення задвоєння виплат та 

наявності всіх необхідних даних для надання грошової допомоги. 

За запитом до поданого списку Мінсоцполітики включені люди, що 

зареєстровані у визначених районах, а саме: Чернігівська, Дніпропетровська, 

Донецька, Харківська, Херсонська, Київська, Луганська, Миколаївська, 

Одеська, Сумська та Запорізька області. 

На сьогодні 2 306 138 осіб включено до списків, переданих 

Мінсоцполітики до різних міжнародних організацій задля виплати грошової 

допомоги. 

Важливо зазначити, що рішення щодо надання допомоги приймають 

міжнародні організації. Пріоритетними є вразливі групи людей, зокрема 
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внутрішньо переміщені особи, люди з інвалідністю, пенсіонери, одинокі 

батьки, які самостійно виховують дітей, малозабезпечені сім'ї. 

Нагадуємо, гуманітарна платформа єДопомога має три напрями 

підтримки українців: державна, волонтерська та міжнародна. єДопомога 

міжнародна надає можливість залишити заявку на фінансову підтримку від 

міжнародних організацій. Зі свого боку, Мінсоцполітики проводить 

верифікацію даних заявника, використовуючи наявні державні інформаційні 

реєстри та бази даних, що дозволяє отримувати перевірену інформацію про 

особу. 

 

*** 

01.09.2022 

Львівська обласна військова адміністрація 

https://loda.gov.ua/news/39246 

327 дітей захисників України та ВПО провели літнє дозвілля за 

кордоном 

Департамент соціального захисту населення 

Львівська ОВА за підтримки дружніх країн та міжнародних неурядових 

організацій забезпечила 327 дітей захисників Батьківщини та дітей 

внутрішньо переміщених осіб путівками в закордонні літні табори. 

Так, в перший осінній день підводимо підсумки літа: в Хорватії 

побували 27 дітей, в Польщі – 45, Францію відвідали 255 юних мандрівників. 

А цими вихідними додому повернулися останні групи дітей. В поїздках та під 

час перебування за кордоном діти перебували під наглядом педагогів-

вихователів зі Львівщини.  

В літніх таборах діти набиралися вражень, спілкувалися з ровесниками, 

мали різноманітну та цікаву програму дозвілля: плавали в басейні, купались, 

засмагали, грали спортивні ігри, освоювали скелелазіння та водні види спорту, 

а також побували на екскурсіях визначними місцями. 

«Наступного року сподіваємося на продовження та розвиток співпраці, 

щоб діти мали змогу поїхати на відпочинок в дружні країни. Соціальний 

захист сімей та дітей захисників та захисниць України, а також дітей ВПО 

залишається пріоритетним в нашій роботі», - зазначив заступник начальника 

Львівської ОВА Іван Собко. 

 

*** 

01.09.2022 

ДРОГОБИЦЬКА МІСЬКА РАДА 
https://drohobych-rada.gov.ua/%d1%81%d0%bf%d1%96%d0%b2%d1%87%d1%83%d1%82%d1%82%d1%8f-

%d1%81%d0%bb%d1%83%d0%b6%d0%b1%d0%be%d0%b2%d0%b8%d1%86%d1%96-

%d0%bc%d1%96%d1%81%d1%8c%d0%ba%d0%be%d1%97-%d1%80%d0%b0%d0%b4%d0%b8-%d0%bd%d0%b0/ 

Видачу продуктових наборів від World Central Kitchen тимчасово 

припинено 
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Міжнародна гуманітарна організація World Central Kitchen тимчасово 

припиняє доставку продуктових наборів для внутрішньо переміщених осіб, 

які проживають на базі Дрогобицької громади. 

Про це повідомляє управління соціального захисту населення 

Дрогобицької міської ради. 
Загалом, завдяки співпраці з World Central Kitchen, внутрішньо 

переміщеним особам, які проживають у Дрогобицькій міській територіальній 

громаді упродовж липня-серпня 2022 року було видано 4400 продуктових 

наборів. Кожен з таких наборів, вагою понад 12 кг, розрахований на сім’ю 

ВПО. 
Як повідомили в організації, відповідно до стратегії діяльності – у 

вересні-грудні 2022 року, фонд World Central Kitchen здійснюватиме допомогу 

у вигляді продуктових пакетів та/або гарячих страв лише на лінії ведення 

військових дій та на деокупованих територіях України. 

—Ця поточна оптимізація дозволить нам швидко реагувати на будь-які 

майбутні невідкладні евакуації, – йдеться у повідомленні організації. 

Довідково, World Central Kitchen — міжнародна гуманітарна 

організація, яка уже 12 років спрямовує свою діяльність на ліквідацію 

екологічних катастроф. Із початком війни вона підтримує та забезпечує 

харчуванням українців у різних регіонах держави. 

—Дякуємо благодійному фонду World Center Kitchen за допомогу та 

підтримку, адже завдяки їй тисячі вимушених переселенців нашої громади 

отримали необхідну допомогу, у вигляді продуктових наборів та фруктів, – 

наголошують в управлінні соціального захисту населення. 

 

*** 

01.09.2022 

Радивилівська міська рада 

Рівненська область, Дубенський район 

https://radyvylivrada.gov.ua/news/1662064648/ 

ПЕРЕСЕЛЕНЦІ В РАДИВИЛІВСЬКІЙ ГРОМАДІ ОТРИМУЮТЬ 

ПРОДОВОЛЬЧІ ПАКЕТИ ВІД ОРГАНІЗАЦІЇ WORLD CENTRAL 

KITCHEN 

Видача пакетів у міському хабі допомоги внутрішньо переміщеним 

особам (Будинок культури) триває вже понад тиждень, щойно у громаду 

надійшов черговий гуманітарний транш від World Central Kitchen. 

Тут громадяни зі статусом ВПО мають змогу отримати консервацію – 

каші зі свининою. 

Кожна сім’я переселенців, яка має реєстраційний талон, отримає ці 

харчові набори та консервацію. 

У липні дві сотні продуктових наборів від World Central Kitchen вже 

були надані в Радивилівську ТГ: ними міська рада забезпечила сім’ї 
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переселенців, які проживають в місті, а також родини ВПО з старостинських 

округів громади. 

З перших днів повномасштабного вторгнення рф благодійна організація 

World Central Kitchen допомагає Україні. Компанія відповідає за забезпечення 

продуктами харчування під час стихійних лих та в умовах війни. У нашій 

країні благодійна організація організувала систему штабів у різних регіонах. 

Нині вона допомагає продовольством більш ніж 200 населеним пунктам. 

ГРАФІК ВИДАЧІ ПРОДОВОЛЬЧИХ ПАКЕТІВ ІЗ РОЗРАХУНКУ 

1 ПАКЕТ НА 1 СІМ’Ю – ІЗ ПОНЕДІЛКА ПО П’ЯТНИЦЮ, ЩОДНЯ, В 

РОБОЧІ ГОДИНИ ( 9:00-17:00). 

Переселенців у сільських населених пунктах продовольчою допомогою, 

яка надходить від благодійної організації, забезпечують старости. 

 

*** 

01.09.2022  

Портал “Громадський Простір” 

https://www.prostir.ua/?news=169-tysyach-postrazhdalyh-vid-vijny-

skorystalysya-dopomohoyu-mobilnyh-komand 

169 тисяч постраждалих від війни скористалися допомогою 

мобільних команд 

З березня 2022 року МБФ «Українська фундація громадського 

здоров’я» (УФГЗ) за підтримки ЮНІСЕФ створили 50 мобільних команд для 

допомоги постраждалим від війни. Команди працюють у Львівській, 

Закарпатській, Рівненській, Вінницькій, Дніпропетровській, Чернівецькій, 

Волинській, Житомирській, Хмельницькій, Тернопільській та Івано-

Франківській областях. 

Кожна мобільна команда складається з психолога, соціального 

працівника, юриста й медика та надає соціально-психологічну допомогу 

сім’ям з дітьми, постраждалим від військових дій. Мобільна команда на 

власному авто виїжджає до місць, де потрібна допомога, а також консультує 

постраждалих дистанційно – телефоном або за допомогою відеозв’язку… 

За п’ять місяців фахівці мобільних команд надали понад 700 тисяч 

послуг більш як 169 тисячам людей, які постраждали від війни. Серед 

найбільш поширених звернень по допомогу – запити про психологічну 

підтримку (18,3%), медичні консультації (15,1%), гуманітарна допомога 

(15,1%), оформлення соціальних виплат (13,9%), та сприяння у 

працевлаштуванні (9,6%). 

Серед регіонів, звідки вимушено приїхали люди, переважають 

Донеччина, Луганщина та Харківщина. Кожна п’ята послуга мобільних 

команд була надана дітям, а 8% звернень по допомогу надійшло від людей з 

інвалідністю. 

Від 44 тисяч осіб ми отримали звернення щодо насильства за ознакою 

статі та жорстокого поводження. У відповідь на них мобільні команди надають 
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екстрену допомогу: консультують про доступні послуги, стабілізують 

емоційний стан постраждалих, разом з клієнтами складають план дій, за 

потреби шукають тимчасовий прихисток та перенаправляють за 

спеціалізованою підтримкою. 

Такі результати роботи мобільних команд доводять високу потребу 

громадян у їхніх послугах. Тому ми продовжуємо об’єднувати зусилля з 

місцевими органами влади, громадським сектором та бізнес-партнерами для 

надання мультисекторальної допомоги. 

Адже після 24 лютого робота УФГЗ не зупинялася ані на день. Ми 

продовжуємо працювати для того, аби й під час війни найбільш вразливі групи 

населення, зокрема постраждалі від воєнних дій, мали змогу отримати 

комплексні психосоціальні послуги. 

 

*** 

02.09.2022 

Вінницька обласна військова адміністрація 

http://www.vin.gov.ua/news/ostanni-novyny/49570-yunisef-na-

partnerskykh-zasadakh-peredala-pratsivnykam-sluzhb-u-spravakh-ditei-ta-

fakhivtsiam-iz-sotsialnoi-roboty-vinnytskoi-oblasti-kompiuternu-tekhniku 

ЮНІСЕФ на партнерських засадах передала працівникам служб у 

справах дітей та фахівцям із соціальної роботи Вінницької області 

комп’ютерну техніку 

Фахівці із соціальної роботи та працівники служб у справах дітей, які 

під час повномасштабної війни з рф опікуються ВПО та багатодітними 

сім’ями, переміщеними на Вінниччину із районів активних бойових дій, 

отримали суттєву підтримку від Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ). 

На даний час служби у справах дітей,  центри соціальних служб та 

центри надання соціальних послуг у 18 ТГ  Вінниччини отримали від 

ЮНІСЕФ 35 ноутбуків. Крім того, по 2  ноутбуки надійшло до Служби у 

справах дітей Вінницької обласної військової адміністрації та Обласного 

центру соціальних служб.  

«Комп'ютерну техніку отримали ті громади області, які на своїй 

території прийняли найбільшу кількість внутрішньо переміщених дітей-

сиріт та дітей,  позбавлених батьківського піклування»,- коментує начальник  

обласної служби у справах дітей Тетяна Дорош. Посадовиця висловила 

щиру подяку представникам організації ЮНІСЕФ, яка насправді є однією з 

небагатьох, хто надає конкретну адресну допомогу вразливим категоріям, 

зокрема дітям, у час війни. 

У передачі частини комп’ютерів для потреб Вінниччини сьогодні  взяли 

участь: Наріне Асланьян –  керівник програм з надзвичайних ситуацій 

ЮНІСЕФ, Олександра Чуркіна –  керівник програм із захисту прав дітей 

представництва ЮНІСЕФ в Україні та Тетяна Галузинська – 
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регіональний координатор проекту ЮНІСЕФ «Моніторинг та 

забезпечення дітей в період війни». 

«Сподіваємось, що ця невелика технічна допомога сприятиме 

покращенню умов Вашої роботи з питань захисту дітей, організації надання 

соціальних послуг сім'ям з дітьми, зокрема вимушено переміщеним 

прийомним, патронатним, опікунським сім'ям, ДБСТ та у складних умовах 

воєнного часу»,- зауважила  під час зустрічі Наріне Асланьян. 

Варто наголосити, що ця благодійна допомога надана у рамках проекту 

ЮНІСЕФ «Моніторинг потреб та підтримка дітей в умовах війни», що 

впроваджується Партнерством «Кожній дитині» за підтримки UNICEF 

Ukraine на замовлення Міністерства соціальної політики України та 

Національної соціальної сервісної служби України". 

«Вінниччина першою серед областей отримує ноутбуки від ЮНІСЕФ,- 

підкреслила Олександра Чуркіна. - Ми очікуємо другу хвилю поставок – це 

планшети, які ми будемо передавати фахівцям соціальної роботи та служби у 

справах дітей як у місті, так і в області. Ми сподіваємося на подальшу технічну 

підтримку, яка для нас є вкрай важливою». 

За її словами,  вже найближчим часом очікується поставка для 

Вінниччини близько 50 планшетів. 

Окрім того, представники ЮНІСЕФ  висловили розуміння наскільки 

важкий період очікується в Україні взимку: «Тому в рамках проекту, який 

втілює наша партнерська організація, ми будемо рухатися в декількох 

напрямках роботи. Зокрема, в напрямку допомоги родинам альтернативних 

сімейних форм влаштування. Уже пройшов перший етап закупівель, тож ми 

будемо розвозити по регіонах, в тому числі і у Вінницьку область, необхідне 

устаткування - від пральних машин і генераторів до мультиварок і 

холодильників,- додала керівник програм із захисту прав дітей 

представництва ЮНІСЕФ в Україні Олександра Чуркіна. 

Під час зустрічі  керівник Обласного центру соціальних служб Олена 

Стоялова  підняла питання про можливе сприяння партнерських організацій 

у наданні фахової психологічної допомоги переселеним громадянам, які 

знайшли прихисток у громадах Вінниччини. 

Наразі фахівці ЮНІСЕФ продовжують працювати на Вінниччині, 

вивчаючи потреби області в облаштуванні гідних умов проживання та 

навчання дітей, особливо - вразливих категорій та ВПО. 

 

 


