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ОФІЦІЙНА ІНФОРМАЦІЯ  

Центральні органи влади 
 

 

03.09.2022  

Президент України  Володимир Зеленський 

Офіційне інтернет-представництво 

https://www.president.gov.ua/news/olena-zelenska-provela-videorozmovi-z-

druzhinami-glav-derzha-77509 

Олена Зеленська провела відеорозмови з дружинами глав держав та 

урядів Бельгії, Австрії, Північної Македонії, Іспанії та Сербії 

Перша леді України Олена Зеленська продовжує відеорозмови з 

представницями різних країн, які долучилися до цьогорічного Саміту перших 

леді та джентльменів. Протягом останнього тижня вона поспілкувалася з 

дружинами глав держав та урядів Бельгії, Австрії, Північної Македонії, 

Іспанії та Сербії. 

Мета цих розмов – закріпити й поглибити співпрацю між країнами у 

гуманітарній, культурній, освітній та соціальній сферах, а також у сфері 

ментального та фізичного здоров’я. 

«Як і на Саміті, в центрі наших розмов – люди. Ми говоримо про ті 

проекти для людей, які вже вдалося запустити, та про ті, які хотіли б 

реалізувати. Об'єднавши наші зусилля, ми зможемо відновити людський 

капітал України та засвоїти уроки, які допоможуть долати можливі майбутні 

світові кризи», – зазначила дружина Президента України. 

Так, у розмові з дружиною Прем’єр-міністра Бельгії Аннік Пендерс 

Олена Зеленська подякувала за те, що Бельгія однією з перших надала Україні 

військову допомогу, підтримала в гуманітарному та фінансовому плані, а 

також прихистила понад 50 тисяч українців, які через російську агресію 

вимушено покинули свої домівки. Крім того, Бельгія прийняла на лікування 

та реабілітацію 17 українських важкопоранених військових і готова й далі 

сприяти в цьому питанні. 

У розмові з дружиною Глави Уряду Іспанії Марією Бегоньєю Гомес 

Фернандес перша леді України відзначила, що високо цінує зусилля уряду 

цієї країни зі створення сприятливих умов для українців, передусім 

можливостей для продовження навчання дітей і пошуку роботи для їхніх 

матерів, а також за швидку організацію мовних курсів для дітей і для дорослих 

з метою їх швидкої адаптації. Зараз в Іспанії проживає загалом близько 260 

тисяч громадян України, з них 138 тисяч отримали тимчасовий захист. 

Під час спілкування з першою леді Північної Македонії Елізабетою 

Гьоргієвською Олена Зеленська подякувала їй за гуманітарну допомогу та 

прихисток понад 3 тисяч українських тимчасових переселенців. Крім того, 

Північна Македонія передала Україні майже 270 тонн гуманітарної допомоги 

(продукти, одяг, ліки, засоби гігієни тощо). 
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У розмові з дружиною Федерального президента Республіки Австрія 

Доріс Шмідауер, Олена Зеленська висловила подяку за те, що Австрія виявляє 

солідарність з українцями та продовжує надавати їм підтримку. Згідно з 

офіційними даними, Австрія прийняла на проживання близько 80 тисяч 

українців, з яких 28,5 тисячі – особи віком до 18 років. Крім того, перша леді 

України запропонувала Доріс Шмідауер стати патронесою книжкового 

проекту «Історії кращого часу» в Австрії. Проект передбачає випуск та 

начитку книг українських авторів українською, німецькою та нідерландською 

мовами. Їх поширюватимуть у Німеччині, Австрії, Бельгії та Нідерландах. 

Цікавинкою проекту стане можливість самостійно начитати книгу. За задумом 

організаторів, ініціатива допоможе дітям подолати сум, інтегруватися в 

середовище країни перебування та зберігати звʼязок із рідними, які 

залишилися вдома. 

Поспілкувавшись із першою леді Сербії Тамарою Вучич, дружина 

Президента України подякувала за допомогу, яку Сербія надає українським 

тимчасовим переселенцям, а також спільні спортивні табори для дітей. Зі 

свого боку Тамара Вучич повідомила, що Республіка Сербія хоче підтримати 

ініціативу Олени Зеленської із закупівлі автомобілів швидкої допомоги та 

передасть Україні два такі реанімобілі. 

Нагадаємо, минулого тижня перша леді України провела розмови з 

дружиною Президента Європейської ради Амелі Дербаудренгієн, першою 

леді Латвійської Республіки Андрою Левіте, першою леді Белізу Россаною 

Марією Брісеньо та дружиною Президента Ісландії Елізою Рейд. 

Другий Саміт перших леді та джентльменів відбувся в Києві          23 

липня у змішаному форматі: частина учасників долучилася за допомогою 

телемостів із Варшави, Брюсселя, Вашингтона та Лондона. Головна студія 

була розміщена в Києві, на території Національного заповідника «Софія 

Київська». До заходу долучилися 23 перші леді та майже 50 всесвітньо відомих 

спікерів. Саміт висвітлювався в понад 20 країнах світу. Захід був присвячений 

повоєнній відбудові України, а саме: відновленню її людського капіталу. 

Одним з головних завдань Саміту був збір коштів на автомобілі швидкої 

медичної допомоги типу С. На сьогодні вдалося зібрати понад $5,9 мільйона. 

 

*** 

03.09.2022 

Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих 

територій України 

https://minre.gov.ua/news/iryna-vereshchuk-derzhavna-dopomoga-

vnutrishnim-pereselencyam-maye-nadhodyty-vchasno 

Ірина Верещук: Державна допомога внутрішнім переселенцям має 

надходити вчасно! 

Через велику кількість ВПО виникла проблема обміну даними про 

переселенців між органами соціального захисту та ДП «ІОЦ 
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Мінсоцполітики». Процес реєстрації ВПО на новому місці та отримання 

довідок може тривати замість декількох хвилин до декількох тижнів. Це 

значно ускладнює розміщення людей та отримання ними державної допомоги.  

Щоб пришвидшити процес, у Мінсоцполітики розробили детальну 

інструкцію для підрозділів органів соцзахисту та ДП «ІОЦ Мінсоцполітики». 

Вона роз'яснює, як фахівці повинні обмінюватися масивом даних за 

допомогою спеціально створеної електронної програми. 

Передбачається безперервний процес, який дозволяє оптимізувати 

операції та максимально скоротити час на реєстрацію переселенців та 

отримання ними соціальних виплат. 

Мінреінтеграції закликає структурні підрозділи з питань соцзахисту 

неухильно виконувати згадану інструкцію та  не допускати затримок. 

«Маємо зробити все можливе для того, щоб державна допомога 

якнайшвидше доходила до людей, які її потребують – до ВПО. Це наш 

спільний обов'язок!», – наголосила віцепрем'єр Ірина Верещук і зауважила, 

що бере процес оперативної реєстрації ВПО під особистий контроль. 

 

***  

04.09.2022 

Урядовий портал 

https://www.kmu.gov.ua/news/premier-ministr-ukrainy-obhovoryv-

pidtrymku-vpo-ta-vidbudovu-z-ministrom-ekonomichnoho-spivrobitnytstva-

nimechchyny 

Прем’єр-міністр України обговорив підтримку ВПО та відбудову з 

Міністром економічного співробітництва Німеччини 

Департамент комунікацій Секретаріату Кабінету Міністрів України 

Під час робочого візиту в Німеччину Прем’єр-міністр України Денис 

Шмигаль провів зустріч із Федеральним міністром економічного 

співробітництва та розвитку Німеччини Свеньєю Шульце. 

Денис Шмигаль подякував ФРН за виділення 200 млн євро Україні на 

програми підтримки внутрішніх переселенців, про що було оголошено вранці 

4 вересня. Глава українського Уряду також запропонував опрацювати 

можливість спрямування частини цих коштів на гранти ВПО для 

започаткування власної справи. 

«Ми запустили програму грантів для малого й середнього бізнесу 

єРобота. Тисячі людей в перші тижні долучилися до неї для започаткування 

власної справи. Ми хотіли б запропонувати можливість спрямувати ресурси, 

які виділяє Уряд Німеччини, на підтримку малого й середнього бізнесу, 

зокрема через цю програму», — зазначив Денис Шмигаль. 

Сторони також обговорили післявоєнне відновлення України… 

 

***  
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06.09.2022  

Міністерство розвитку громад та територій України 

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

zmicznyuyemo-spivpraczyu-z-mizhnarodnymy-organizacziyamy-v-mezhah-

programy-pryhystok/ 

Олексій Чернишов: Зміцнюємо співпрацю з міжнародними 

організаціями в межах програми «Прихисток» 

Міністерство розвитку громад та територій України підписало 

зміни до Меморандуму про взаєморозуміння з Міжнародною федерацією 

Червоного Хреста та Червоного Півмісяця (МФЧХ і ЧП)  та Товариством 

Червоного Хреста України (ТЧХУ), якими розширюється співпраця у межах 

програми «Прихисток». 
Про це повідомив Міністр розвитку громад та територій України 

Олексій Чернишов. 

«Зміцнюємо співпрацю з міжнародними організаціями в межах 

програми «Прихисток»! Планується, що покриття більшої частини витрат на 

«Прихисток» буде фінансуватися коштом наших партнерів. Також, за 

домовленістю сторін, з метою підтримки громадян під час проходження 

опалювального сезону, компенсації власникам житла зростуть удвічі. І 

становитимуть близько 900 грн щомісяця за кожну особу», — зазначив 

Олексій Чернишов. 
Відповідно до умов Меморандуму, з 1 жовтня 2022 року до 31 березня 

2023 року компенсація витрат громадянам, які тимчасово прихистили ВПО 

буде збільшена до 30 грн на день за кожного переселенця. 

На сьогодні власники житла в різних регіонах надали прихисток для 

понад  600 тисяч українців, які через війну стали вимушеними 

переселенцями. 

Наразі Мінрегіон розробив проєкт постанови про внесення відповідних 

змін до Порядку компенсації витрат за тимчасове розміщення ВПО, який 

планується винести на розгляд Уряду найближчим часом. 

Крім того, ТЧХУ та МФЧХ і ЧП висловили готовність допомогти 

місцевій владі в регіонах із проходженням опалювального сезону. Зокрема, 

забезпечити генератори 5 кВт, каністри, точки розігріву, намети тощо. 

Нагадаємо, 8 липня 2022 року Міністерство розвитку громад та 

територій України уклало Меморандум про співпрацю з Товариством 

Червоного Хреста України та Міжнародною Федерацією Червоного Хреста 

і Червоного Півмісяця, який передбачає залучення фінансової допомоги в 

рамках програми «Прихисток». 

Довідково: 

МФЧХ і ЧП та ТЧХУ є складовими Міжнародного Руху Червоного 

Хреста і Червоного Півмісяця, які провадять гуманітарну діяльність в 

країнах, постраждалих від ведення бойових дій. 

 

***  
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05.09.2022 

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини 

https://ombudsman.gov.ua/news_details/rozyasnennya-shchodo-

vnesennya-zmin-do-poryadku-nadannya-dopomogi-na-prozhivannya-

vnutrishno-peremishchenim-osobam 

Роз’яснення щодо внесення змін до Порядку надання допомоги на 

проживання внутрішньо переміщеним особам 

19.08.2022 Урядом прийнято зміни до Порядку надання допомоги на 

проживання внутрішньо переміщеним особам, затвердженого постановою 

Кабінету Міністрів України від 20.03.2022 № 332. 

Змінами передбачено: 

♦ надання допомоги внутрішньо переміщеній особі (ВПО) з 1 числа 

місяця, наступного за місяцем, в якому громаду, звідки перемістилася особа, 

включено до переліку територіальних громад, що розташовані в районі 

проведення воєнних (бойових) дій або які перебувають в тимчасовій окупації, 

оточенні (блокуванні). ДП «Інформаційно-обчислювальний центр 

Міністерства соціальної політики України» (далі – ДП ІОЦ) автоматично 

без повторного звернення осіб, нараховує допомогу у разі включення 

територіальної громади до зазначеного переліку територіальних громад, який 

двічі на місяць затверджується наказом Мінреінтеграції; 

♦ призначення допомоги органом соціального захисту населення 

протягом десяти робочих днів з дати надходження заяви про надання 

допомоги; 

♦ у разі зміни ВПО місця обліку та не отримання допомоги на 

проживання за попереднім місцем проживання/перебування, виплата 

призначається за останнім місцем обліку. 

Змінами також врегульовано питання щодо надання можливості на 

отримання допомоги ВПО, які мають право та заяви яких були подані через 

засоби Єдиного державного веб-порталу електронних послуг (Портал Дія) 

до 30 квітня 2022 року і не були повністю ним сформовані або знаходилися в 

обробці. 

Для цього ВПО можуть звернутися особисто чи поштою до органу 

соціального захисту населення та подати до 1 жовтня поточного року за 

встановленою формою заяву на виплату із зазначенням, зокрема номера 

банківського рахунка (за стандартом IBAN) або персональних даних 

одержувача.  Одночасно необхідно додатково подати інформацію, збережену 

на носіях, що підтверджує факт подання заяви через Портал Дія (наприклад, 

скріншот). 

У свою чергу Мінцифри надасть Мінсоцполітики переліки ВПО, які 

мають право на допомогу. Переліки будуть надіслані в розрізі районів та міст, 

де такі особи первинно подавали документи через Портал Дія. 

Крім того, визначено, що допомога на проживання не надаватиметься 

ВПО, які були взяті на облік до 24 лютого 2022 року. За виключенням осіб, 

які: 
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• отримували щомісячну адресну допомогу ВПО для покриття витрат на 

проживання, у тому числі на оплату житлово-комунальних послуг; 

• повторно перемістилися з тимчасово окупованої Росією території, з 

території громад, що розташовані в районі проведення воєнних дій або які 

перебувають в тимчасовій окупації, оточенні чи блокуванні після 24 лютого 

2022 року. 

 

***  

05.09.2022 

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини 

https://ombudsman.gov.ua/news_details/doderzhannya-prav-gromadyan-v-

umovah-voyennogo-stanu-obgovoreno-z-kerivnictvom-podilskoyi-rajonnoyi-u-

m-kiyevi-derzhavnoyi-administraciyi 

Додержання прав громадян в умовах воєнного стану обговорено з 

керівництвом Подільської районної у м. Києві державної адміністрації 

Представник Уповноваженого в північних областях Вікторія Пєхова 
під час робочої зустрічі обговорила з керівництвом Подільської районної у м. 

Києві державної адміністрації питання додержання прав громадян в умовах 

воєнного стану, зокрема готовність навчальних закладів до офлайн та онлайн 

навчання, додержання прав внутрішньо переміщених осіб, які проживають у 

Подільському районі столиці, гарантії їх соціального захисту, роботу 

гуманітарного штабу, додержання права на звернення та інформацію. 

Так, з початку активної фази широкомасштабного вторгнення у відділі 

роботи із зверненнями громадян Подільської РДА зареєстровано 857 

письмових звернень. Громадяни переважно звертались з житлово-

комунальних питань, пошкодження будинків в наслідок обстрілів та 

складання актів обстеження, надання тимчасового житла, погодження виїзду 

неповнолітньої дитини за межі України, гуманітарної, соціальної допомоги, 

отримання довідок для ВПО тощо… 

 

***  

05.09.2022 

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини 

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

doderzhannya-prav-vnutrishno-peremishchenih-osib-z-kerivnictvom-gu-pfu-v-

ternopilskij-oblasti 

Робоча зустріч щодо додержання прав внутрішньо переміщених осіб 

з керівництвом ГУ ПФУ в Тернопільській області 

Працівник Секретаріату Уповноваженого Верховної Ради України з 

прав людини Володимир Воловник провів робочу зустріч з керівництвом 

Головного управління Пенсійного фонду України в Тернопільській області 
щодо додержання права внутрішньо переміщених осіб на пенсійне 

забезпечення. 
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Володимир Воловник поінформував про напрями здійснення 

парламентського контролю інституцією Уповноваженого Верховної Ради 

України з прав людини в умовах воєнного стану, зокрема, щодо забезпечення 

прав внутрішньо переміщених осіб на соціальний захист та пенсійне 

забезпечення. 

Працівник Секретаріату Уповноваженого розповів про запроваджені 

конституційні обмеження прав громадян в умовах дії воєнного стану, 

наголосив на особливостях розгляду звернень громадян та доступу до 

публічної інформації, на об’єктивному вирішенні заявлених у них питань, 

повноті надання та обґрунтування відповідей, а також на відповідальності за 

допущені порушення. 

Окремо увагу учасників зустрічі було акцентовано на переліку прав 

ВПО, передбачених Законом України «Про забезпечення прав і свобод 

внутрішньо переміщених осіб» та в чинних урядових документах, 

відповідальному вирішенні звернень цієї категорії осіб. Володимир Воловник 

навів приклади виявлених порушень прав ВПО з боку державних органів та 

органів місцевого самоврядування, які були поновлені за реагування 

регіонального представництва Уповноваженого у Тернопільській області. 

Начальник Головного управління ПФУ в Тернопільській області Ігор 

Москалик повідомив, що лише в серпні поточного року працівники 

державного органу розглянули звернення та надали 16 115 пенсійних послуг 

громадянам, з яких 616 - внутрішньо переміщені особи. Водночас 

керівництво установи розповіло про проблемні питання, які виникають при 

розгляді звернень ВПО, та сформовану практику їх вирішення. 

Учасники зустрічі обговорили алгоритм подальшої співпраці в 

питаннях захисту прав ВПО, обміну інформацією та проведення спільних 

просвітницьких заходів щодо соціального забезпечення цієї категорії осіб. 

 

 

*** 

05.09.2022  

Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих 

територій України 

https://minre.gov.ua/news/vpo-z-ar-krym-ta-sevastopolya-mayut-pravo-na-

groshovu-dopomogu-narivni-z-inshymy 

ВПО з АР Крим та Севастополя мають право на грошову допомогу 

нарівні з іншими 

На гарячі лінії Мінреінтеграції надходять звернення від внутрішніх 

переселенців з АР Крим та з Севастополя: людей цікавить, чи можуть вони 

розраховувати на грошову допомогу ВПО від держави. 

Можуть, адже вони відносяться до категорії ВПО, що прибули з ТОТ. 

Нагадаємо, на грошову допомогу від держави мають право люди, які 

перемістилися: 
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- з ТОТ України (зокрема, ТОТ АР Крим та м.Севастополь); 

- з територіальних громад, що розташовані в районі проведення воєнних 

(бойових) дій або які перебувають в оточенні (блокуванні). 

А також громадяни, чиє житло зруйноване або непридатне для 

проживання внаслідок пошкодження через збройну агресію рф і які подали до 

20 травня 2022 року заявку на відшкодування відповідних втрат. 

Отже, якщо у вас виникають питання щодо виплат або проблеми з ними, 

звертайтесь до Мінреінтеграції за номерами: 

15-48 – цілодобова гаряча лінія з кризових питань; 

+38 (096) 078 84 33 – гаряча лінія для дзвінків з-за кордону та з ТОТ, 

WhatsApp/ Telegram/Viber; 

+38 (066) 813 62 39 – гаряча лінія Уповноваженого з питань ВПО. 

Ми вам допоможемо! 

 

*** 

05.09.2022  

Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих 

територій України 

https://minre.gov.ua/news/organy-soczahystu-zobovyazani-pryymaty-usi-

povtorni-zayavy-vid-vpo-na-dopomogu 

Органи соцзахисту зобов’язані приймати усі повторні заяви від ВПО 

на допомогу 

Частина ВПО, які намагалися оформити допомогу через Дію до           30 

квітня, так її й не отримали. Тепер вони можуть подати повторну заяву в 

зручний для себе спосіб: або особисто звернутись до органу соцзахисту, або 

надіслати заяву поштою. 

Органи соцзахисту зобов’язані прийняти у людини цю повторну заяву 

та розглянути її – навіть, якщо людина зараз не може підтвердити подання 

першої заяви до 30 квітня. 

Протягом 10 днів з часу отримання органом соцзахисту повторної заяви 

має бути призначена допомога. 

«Жодна людина не повинна залишитись без державної допомоги, якщо 

вона має на неї право!», – наголосила віцепрем’єр Ірина Верещук. 

Також нагадаємо, що для взяття на облік ВПО реєстрація місця 

проживання там, звідки відбувається переміщення, не є обов'язковою. 

Підтвердити своє проживання в регіонах, де тривають бойові дії, чи на ТОТ 

можна багатьма способами, і органи соцзахисту не мають права відмовляти в 

розгляді заяв. 

Якщо у вас виникають питання щодо виплат або проблеми з ними, 

звертайтесь до Мінреінтеграції за номерами: 

15-48 – цілодобова гаряча лінія з кризових питань; 

+38 (096) 078 84 33 – гаряча лінія для дзвінків з-за кордону та з ТОТ, 

WhatsApp/ Telegram/Viber; 
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+38 (066) 813 62 39 – гаряча лінія Уповноваженого з питань ВПО. 

Ми вам допоможемо! 

 

  *** 

05.09.2022  

Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих 

територій України 

https://minre.gov.ua/news/vidsutnist-reyestraciyi-na-tot-chy-u-zoni-

boyovyh-diy-ne-ye-pidstavoyu-dlya-vidmovy-u-vydachi 

Відсутність реєстрації на ТОТ чи у зоні бойових дій не є підставою 

для відмови у видачі довідки ВПО 

Якщо вам відмовляють у видачі довідки ВПО лише через те, що ви не 

маєте реєстрації на ТОТ чи в зоні бойових дій, то це незаконно.   

При виникненні подібних ситуацій звертайтеся до Мінреінтеграції на 

цілодобову гарячу лінію 15-48 або на гарячу лінію Уповноваженого з питань 

ВПО: (066) 813-62-39. Вам обов’язково допоможуть!   

   Наголошуємо: чинним законодавством передбачено, що відсутність 

такої реєстрації не може бути підставою для відмови у видачі довідки ВПО.   

   Мінреінтеграції вже надіслало листи обласним військовим 

адміністраціям з відповідними роз’ясненнями. У разі відсутності реєстрації 

на ТОТ чи у зоні бойових дій, особа може підтвердити своє місце проживання 

за допомогою інших документів.  Перелік таких документів встановлено 

законодавством. 
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***  

05.09.2022 

Міністерство соціальної політики України 

https://www.msp.gov.ua/news/22171.html 

Міністерство соціальної політики задля вирішення проблем із 

виплатами для ВПО запроваджує централізацію призначення, нарахувань 

та виплати в ЄІССС 

З повномасштабним воєнним вторгненням в Україну російської 

федерації кількість внутрішньо переміщених осіб суттєво зросла разом із 

навантаженням на працівників управлінь соціального захисту населення 

(УСЗН) та ЦНАП. Також у зв’язку з тим, що 79 районних управлінь 

соцзахисту вимушено припинили свою роботу на тимчасово окупованих 

територіях, завдання з централізованого нарахування державних допомог, 

пільг, субсидій покладено на ДП “Інформаційно-обчислювальний центр 

Мінсоцполітики України”. Все це змінило пріоритетність Мінсоцполітики 

у плані цифровізації допомог, пільг, субсидій тощо, тож навесні терміново був 

розроблений новий функціонал систем обліку ВПО, надана можливість 

подати онлайн заяву на отримання довідки ВПО через портал, застосунок Дія 
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та внесені зміни до етапів впровадження Єдиної інформаційної системи 

соціальної сфери (ЄІССС). 

“Саме задля вирішення проблемних питань по виплатам для 

внутрішньо переміщених осіб Мінсоцполітики запроваджує централізацію 

призначення, нарахування та виплати в ЄІССС”, - прокоментував Костянтин 

Кошеленко, заступник Міністра соціальної політики України з питань 

цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації. 

Для цього Мінсоцполітики підключило до дослідно-промислової 

експлуатації ЄІССС Житомирську, Рівненську та Вінницьку області, які 

надають зворотній зв’язок по роботі системи та пропозиції щодо покращень її 

функціоналу. Також наразі відбувається підключення до системи 

співробітників управлінь соцзахисту з інших областей для остаточного 

впровадження цієї послуги на початку жовтня. 

Загальними перевагами впровадження централізації призначення, 

нарахування та виплати в ЄІССС є: 

-  спрощення роботи співробітників управлінь соцзахисту населення з 

документами внутрішньо переміщених осіб (більшість призначень буде в 

автоматичному режимі); 

-  дозволить людям швидше отримати довідку ВПО; 

-  забезпечення максимальної інформаційної взаємодії з державними 

реєстрами, що знизить можливість помилок та неточностей при призначенні 

та скоротить час на підтвердження інформації. 

Також додатково звертаємо увагу, що після впровадження в промислову 

експлуатацію ЄІССС, ця централізована послуга полегшить роботу 

співробітникам УСЗН при призначенні допомоги на проживання внутрішньо 

переміщеним особам, а саме: 

1. В автоматичному режимі відкриватимуться особові рахунки. 

2. Завдяки реалізованим обмінам перевірка документів буде також 

автоматичною. 

3. Електронні справи буде значно зручніше передавати із управління в 

управління в регіоні та між ними. 

Мінсоцполітики продовжує цифровізацію соціальних послуг заради 

людей та зручності як для отримувачів, так і надавачів цих послуг. 

Довідковою 

Електронні послуги для ВПО були розроблені за підтримки проєкту 

«Цифрові, інклюзивні, доступні: Підтримка цифровізації державних 

послуг в Україні», що впроваджується Програмою розвитку ООН за 

фінансової підтримки Швеції. Проєкт розпочав роботу в 2021 році і 

спрямований на подолання цифрового розриву між поколіннями та різними 

соціальними групами. Його головна мета – підвищити доступність нових 

цифрових рішень, щоб кожен чоловік та жінка в Україні могли користуватися 

електронними послугами та ніхто не залишився поза увагою. 

 

***  
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06.09.2022 

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини 

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

zahistu-prav-vnutrishno-peremishchenih-osib-na-hmelnichchini 

Робоча зустріч з метою захисту прав внутрішньо переміщених осіб 

на Хмельниччині 

Працівники Секретаріату Уповноваженого Верховної Ради України 

з прав людини Оксана Кізаєва, Оксана Шейгец та регіональний 

координатор взаємодії з громадськістю Ольга Осередчук  провели робочу 

зустріч  із директором комунального закладу «Виноградівський 

психоневрологічний інтернат» Хмельницької обласної ради Юрієм Кузем. 

Під час зустрічі обговорили проблемні питання, що виникли в  закладі у 

зв’язку із  запровадженням воєнного стану. Також були обговорені потреби 

закладу, викликані проживанням в ньому 105 внутрішньо-переміщених осіб 

щодо їх розселення, забезпечення лікарськими препаратами, продуктами 

харчування, засобами гігієни, одягом, щодо необхідності приведення укриття 

в належний стан для безпечного перебування в ньому підопічних,  підготовки 

закладу до зимового періоду та інші питання, які потребують вирішення. 

Також працівники Секретаріату  відвідали  відділення закладу, яке 

розташоване окремо та в якому розміщено 80 підопічних, евакуйованих із 

психоневрологічного інтернату Харківської області. Із керівником 

відділення обговорили нагальні потреби для приведення у належний стан 

кімнат для проживання підопічних, забезпечення їх необхідним інвентарем, 

облаштування безперешкодного доступу до прогулянок підопічних,  в тому 

числі осіб з інвалідністю. Працівниками Секретаріату Уповноваженого 

проведено консультування підопічних закладу.  Підопічні отримали 

роз’яснення з питань, що їх хвилювали, звернення, які потребували 

подальшого реагування, були прийняті під час особистого прийому. 

За сприяння регіонального представництва Уповноваженого в 

Хмельницькій області та за фінансової підтримки ГО «Харківський 

інститут соціологічних досліджень» заклад отримав допомогу у вигляді 

необхідних підопічним  медичних препаратів. За результатами зустрічі було 

досягнуто домовленості про подальшу співпрацю з метою забезпечення прав 

підопічних даного закладу та сприяння в отриманні необхідної гуманітарної 

допомоги. 

  

*** 

06.09.2022  

Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих 

територій України 

https://minre.gov.ua/news/iryna-vereshchuk-mayemo-zgurtuvatysya-na-

gumanitarnomu-fronti 

Ірина Верещук: Маємо згуртуватися на гуманітарному фронті! 
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Віцепрем’єр-міністр України Ірина Верещук звернулася до лідерів 

громад та керівників місць компактного проживання ВПО та пообіцяла 

допомогти у розв’язанні нагальних проблем. 

«Більшість регіонів нашої держави продовжують приймати у себе 

внутрішніх переселенців, що їдуть з прифронтових та окупованих територій, 

– сказала вона. – Лише за останній місяць з Донеччини, Луганщини, 

Херсонської, Запорізької та Харківської областей евакуювалися понад          60 

тис. наших громадян, більшість з яких – це жінки, діти, маломобільні та люди 

похилого віку. І цей процес щоденно триває». 

За її словами, величезна відповідальність і значний об’єм роботи у 

зв’язку з цим лягає на громади та керівників місць компактного проживання 

внутрішньо переміщених осіб. Від їхнього уміння господарювати залежить 

не лише перебіг подальшої евакуації, а й те, як почуватимуться наші 

співгромадяни на новому місці. Тим паче, що нині першочергове завдання 

порядку денного – підготовка до зими. Потрібно утеплити приміщення, 

придбати теплий одяг, в тому числі для дітей, зробити щеплення тощо. 

Віцепрем’єр-міністр пообіцяла, що разом з командою Мінреінтеграції 

готова долучитися і підставити плече у вирішенні цих та інших нагальних 

проблем. 

«Поки наші військові викидають ворога з нашої землі, ми маємо 

згуртуватися на гуманітарному фронті, не дати ворогу посіяти розбрат і 

зневіру, ми маємо перемогти!», – сказала Ірина Верещук, а також звернулася 

до керівників місць компактного проживання ВПО з проханням 

зорганізуватися, сформувати перелік потреб, які неможливо вирішити 

самотужки, та передати їх безпосередньо до Мінреінтеграції. «Звертайтеся – 

допоможемо!», – закликала посадовиця. 

Нагадаємо, звернутися до Мінреінтеграції можна за номерами 

телефонів: 15-48 – цілодобова гаряча лінія з кризових питань; +38 (096) 078 

84 33 – гаряча лінія для дзвінків з-за кордону та з ТОТ, WhatsApp/ 

Telegram/Viber; +38 (066) 813 62 39 – гаряча лінія Уповноваженого з питань 

ВПО. 

 

*** 

06.09.2022  

Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих 

територій України 

https://minre.gov.ua/news/z-1-zhovtnya-uryad-zbilshyt-kompensaciyi-po-

programi-pryhystok 

З 1 жовтня Уряд збільшить компенсації по програмі «Прихисток» 

6 вересня Уряд уклав оновлений Меморандум із Товариством 

Червоного Хреста України. Ця домовленість відбулася за сприяння 

Мінреінтеграції. Вона дозволить збільшити фінансування на компенсації 
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людям, які надали тимчасове житло внутрішнім переселенцям у межах 

програми «Прихисток».   
Нагадаємо, вказана програма передбачає надання державної 

компенсації за житлово-комунальні послуги тим, хто безкоштовно прихистив 

внутрішньо переміщених осіб із ТОТ чи зон бойових дій.   

Передбачається, що з 1 жовтня власники житла, які розмістили у себе 

ВПО, отримуватимуть 900 гривень замість 450 гривень за кожну таку особу на 

місяць. 

   

*** 

06.09.2022  

Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих 

територій України 

https://minre.gov.ua/news/iryna-vereshchuk-derzhava-dopomozhe-vsim-

hto-nadaye-pryhystok-vpo 

Ірина Верещук: Держава допоможе всім, хто надає прихисток ВПО 

Урядова програма «Прихисток» вдосконалюється, розповіла 

віцепрем’єр Ірина Верещук під час включення до прямого етеру на телеканалі 

«Рада».  

По-перше, громадяни й організації, які приймають на тимчасове 

розміщення внутрішніх переселенців, з 1 жовтня отримуватимуть подвоєну 

суму грошової компенсації: 900 гривень замість 450 гривень на місяць.   

 Це стало можливим завдяки домовленості між Урядом і Товариством 

Червоного Хреста України. Останній бере на себе фінансування збільшення 

компенсації. Меморандум про це буде підписано сьогодні, після чого КМУ 

прийме відповідну постанову.  

 По-друге, Уряд розширив перелік осіб, які мають право розміщувати 

у себе внутрішньо переміщених осіб. До державних і комунальних 

підприємств приєднуються ФОПи, релігійні організації й інші. Всі, хто 

готовий прихистити внутрішніх переселенців.  

 По-третє, за ініціативи Мінреінтеграції запроваджується ще одна 

новація: компенсація за прихисток ВПО не буде обчислюватися при 

нарахуванні субсидій як отриманий дохід.   

 «Ми щиро вдячні Мінсоцполітики за підтримку цієї ініціативи. Зараз 

тисячі людей, що евакуюються, потребують прихистку. І держава має йти 

назустріч усім, хто готовий його надати!» – наголосила віцепрем’єр Ірина 

Верещук. 

 

*** 

06.09.2022  

Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих 

територій України 
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https://minre.gov.ua/news/iryna-vereshchuk-potik-lyudey-yaki-

evakuyuyutsya-z-tot-zrostaye-shchodnya 

Ірина Верещук: Потік людей, які евакуюються з ТОТ, зростає щодня 

Потік наростає, динаміка потужна, розповіла під час включення до 

прямого етеру телеканалу «Рада» віцепрем’єр Ірина Верещук. 

Лише за серпень і перші дні вересня з тимчасово окупованих територій 

Харківщини, Херсонщини, Луганщини, Запорізької та Донецької областей 

виїхало понад 63 тисячі українців. Це не враховуючи мешканців 

прифронтових районів Донеччини, які виїхали у ході обов’язкової евакуації, 

зауважила віцепрем’єрка. 

«Кожного дня на гарячі лінії Мінреінтеграції надходять сотні звернень 

від громадян із ТОТ з проханням посприяти з евакуацією. Ми робимо все, щоб 

їм допомогти!» – підкреслила Ірина Верещук. 

Нагадаємо, якщо у вас виникають питання щодо евакуації, звертайтеся 

до Мінреінтеграції за номерами: 

• 15-48 – цілодобова гаряча лінія з кризових питань;  

• +38 (096) 078 84 33 – гаряча лінія для дзвінків з-за кордону та з ТОТ, 

WhatsApp/Telegram/Viber. 

 

*** 

06.09.2022  

Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих 

територій України 

https://minre.gov.ua/news/pry-oformlenni-zhytlovoyi-subsydiyi-dohid-vid-

kompensaciyi-za-pryhystok-vpo-ne 

При оформленні житлової субсидії дохід від компенсації за 

прихисток ВПО не враховуватиметься 

Такі зміни до законодавства ініціювало Мінреінтеграції у відповідь на 

численні звернення громадян. Багато хто з учасників програми «Прихисток», 

які розміщують у себе внутрішньо переміщених осіб, телефонували на гарячі 

лінії МінРе. 

Серед них немало тих, хто оформлює субсидії на житлово-комунальні 

послуги, розмір яких залежить від сукупного доходу сім’ї. Разом з тим сума 

компенсації за розміщення ВПО за програмою «Прихисток» наразі 

становить 450 грн на місяць за кожну особу, яку прихистили. З 1 жовтня вона 

подвоїться. Це може зменшити розмір субсидії. 

Запропонована командою Мінреінтеграції новація має на меті 

виправити ситуацію. За її ініціативи Мінсоцполітики розробило зміни: при 

нарахуванні субсидій компенсація за прихисток внутрішніх переселенців не 

буде обчислюватися як отриманий дохід. 

Пакет цих змін найближчим часом буде внесено на розгляд Уряду. 

 

***  
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07.09.2022 

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини 

https://ombudsman.gov.ua/news_details/predstavnik-upovnovazhenogo-

vzyala-uchast-u-roboti-konsultativnogo-centru-dlya-vimusheno-peremishchenih-

osib-u-podilskomu-rajoni-stolici 

Представник Уповноваженого взяла участь у роботі 

Консультативного центру для вимушено переміщених осіб у Подільському 

районі столиці 

Представник Уповноваженого в північних областях Вікторія Пєхова 
взяла участь у роботі Консультативного центру для вимушено 

переміщених осіб у Подільському районі столиці, розташованого на 

Контрактовій площі, 12 м.Києва. У центрі чергують представники 

Товариства Червоного Хреста, а щовівторка до його роботи долучаються 

структурні підрозділи та служби міста Києва, а також регіональне 

представництво Уповноваженого у північних областях. 

У Консультативному центрі для ВПО можна отримати роз’яснення з 

питань соціального захисту, отримання гуманітарної допомоги, охорони 

здоров’я, влаштування дітей до закладів освіти, отримання адміністративних 

послуг, первинної правової та психологічної допомоги, квартирного обліку, 

компенсації за житлово-комунальні послуги. 

Там же відбулась зустріч представника Уповноваженого в північних 

областях з Головою Офісу Ради Європи в Україні Стеном Ньорловим, 

заступницею міністра юстиції України Валерією Коломієць та в.о. Голови 

Подільської районної у м. Києві державної адміністрації Сергієм 

Коваленком. 

Голова Офісу Ради Європи в Україні поспілкувався керівництвом і 

фахівцями Центру, проінформував про роботу проєкту Ради Європи 

«Внутрішнє переміщення в Україні: розробка тривалих рішень. Фаза ІІ». 

Під час зустрічі представник Уповноваженого в північних областях 

Вікторія Пєхова наголосила, що в рамках парламентського контролю 

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини отримує понад 

тисячу звернень від громадян України на тиждень. Більшість з них стосується 

дотримання прав на звернення та інформацію, а також соціально-економічних 

прав, насамперед внутрішньо переміщених осіб. Одним із пріоритетних 

напрямів діяльності Уповноваженого в поточному році є дотримання прав 

ВПО. Саме з цією метою в структурі Секретаріату створено окремий 

структурний підрозділ, який опікується саме цими питаннями. 

Варто зазначити, що лише у Подільському районі столиці зареєстровано 

понад 17 тисяч внутрішньо переміщених осіб, тож дотримання прав цієї 

категорії громадян перебуває на постійному контролі Уповноваженого. 

Під час роботи було надано консультації громадянам з найболючіших 

питань, прийнято письмові звернення до Уповноваженого та розповсюджено 

інформаційні буклети та поліграфічну продукцію. 
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*** 

07.09.2022  

Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих 

територій України 

https://minre.gov.ua/news/zakarpatcyam-vyplachuvatymut-4-tysyachi-

gryven-razovoyi-dopomogy-za-pryhystok-vpo 

Закарпатцям виплачуватимуть 4 тисячі гривень разової допомоги за 

прихисток ВПО 

Закарпатці, які у вересні або жовтні безоплатно прихистять вимушених 

переселенців на місяць і довше, отримають одноразову допомогу у розмірі 

4000 гривень.  

Виплати здійснюватимуть з обласного бюджету у межах регіональної 

програми «Турбота». Відповідне розпорядження підписав голова ОВА 

Віктор Микита. 

Нагадаємо, у вівторок, 6 вересня, Уряд за сприяння Мінреінтеграції 

уклав оновлений Меморандум із Товариством Червоного Хреста України. 

Ініціатива дозволить збільшити фінансування на компенсації людям, які 

надали тимчасове житло внутрішньо переміщеним особам у межах 

програми «Прихисток».  

З 1 жовтня власники житла, які розмістили у себе ВПО, 

отримуватимуть 900 гривень замість 450 гривень за кожну таку особу на 

місяць. 

 

*** 

08.09.2022  

Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих 

територій України 

https://minre.gov.ua/news/organy-soczahystu-ne-pryymayut-zayavu-vid-

vpo-shcho-robyty 

Органи соцзахисту не приймають заяву від ВПО: що робити 

Є дві поширені ситуації, коли співробітники управлінь соцзахисту 

населення (УСЗН) можуть відмовитись приймати від внутрішнього 

переселенця заяву. 

Перша – відмовляються приймати повторні заяви від тих ВПО, які вже 

подавали їх через Дію до 30 квітня, але не отримали допомоги. При цьому 

люди не завжди можуть довести факт подачі першої заяви. 

Друга – відмовляються приймати заяви на облік у тих ВПО, які не мають 

реєстрації проживання на ТОТ або у зонах бойових дій. Відповідно, не ставши 

на облік, переселенець не може розраховувати на допомогу. 

Мінреінтеграції нагадує: до 1 жовтня триває прийом повторних заяв 

ВПО на отримання державної допомоги. Для цього необхідно звернутись до 

органів соціального захисту або відправити заяву поштою. При цьому треба 
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зазначити, зокрема, номер банківського рахунку (за стандартом IBAN) або 

персональні дані одержувача. 

Важливо: навіть якщо ви не можете довести факт подачі першої заяви, у 

вас зобов'язані прийняти до розгляду повторну. Протягом 10 днів з часу 

отримання органом соцзахисту повторної заяви має бути призначена 

допомога. 

Також не є підставою для відмови взяття на облік тих ВПО, у яких 

відсутня реєстрація на ТОТ чи у зоні бойових дій. Це передбачено чинним 

законодавством. 

Є перелік інших документів, за допомогою яких можна довести місце 

проживання, з якого евакуювалась людина. 

Отже, якщо у вас виникають питання щодо виплат або проблеми з ними, 

звертайтесь до Мінреінтеграції за номерами: 

15-48 – цілодобова гаряча лінія з кризових питань; 

+38 (096) 078 84 33 – гаряча лінія для дзвінків з-за кордону та з ТОТ, 

WhatsApp/ Telegram/Viber; 

+38 (066) 813 62 39 – гаряча лінія Уповноваженого з питань ВПО. 

Ми вам допоможемо! 

 

*** 

08.09.2022  

Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих 

територій України 

https://minre.gov.ua/news/vpo-zmozhut-otrymuvaty-socialni-poslugy-za-

miscem-perebuvannya 

ВПО зможуть отримувати соціальні послуги за місцем перебування 

З 1 жовтня Мінсоцполітики впроваджує у всіх регіонах України 

Єдину інформаційну систему соціальної сфери (ЄІССС). Це дозволить 

централізувати призначення, нарахування та виплати для ВПО, що значно 

прискорить отримання допомоги та розв'язання проблемних питань 

переселенців. 

Мета впровадження ЄІССС: кожен переселенець буде отримувати 

послуги за місцем свого фактичного перебування. 

  «Органи соцзахисту надаватимуть послуги незалежно від того, яка 

адреса вказана у людини в документах. Наприклад, коли людина переїхала з 

міста Харків, отримала довідку ВПО у Львові, а потім перемістилася у 

Тернопіль, то всі питання вона зможе вирішити у фактичному місці 

перебування. В умовах повномасштабної війни ми маємо максимально 

убезпечити наших людей і спростити для них надання послуг», – наголосила 

віцепрем’єр-міністр Ірина Верещук. 

  Так, внутрішні переселенці у будь-якому регіональному управлінні 

соціального захисту зможуть: 

  - швидко змінити у довідці ВПО неактуальне місце проживання; 
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  - виправити помилкові чи некоректні дані у заяві на отримання довідки 

ВПО; 

  - з’ясувати й усунути причину затримки допомоги на проживання. 

  Єдина інформаційна система соціальної сфери завершує етап 

дослідно-промислової експлуатації (тестовий режим) у Житомирській, 

Рівненській і Вінницькій областях. Крім того, наразі триває підключення 

співробітників управлінь соцзахисту з інших областей для її впровадження по 

всій країні. 

 
 

*** 

08.09.2022  

Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих 

територій України 

https://minre.gov.ua/news/studenty-vpo-ta-meshkanci-osoblyvo-

nebezpechnyh-terytoriy-zmozhut-perevestysya-na-byudzhetne 

Студенти-ВПО та мешканці особливо небезпечних територій 

зможуть перевестися на бюджетне навчання 

Студентам з-поміж внутрішньо переміщених осіб і тих, хто 

проживає на особливо небезпечних територіях, держава надасть можливість 

перевестися на навчання за кошти держбюджету. 

Це стосується здобувачів фахової передвищої та вищої освіти, які були 

зараховані до закладів у минулих роках на комерційні місця. 

 Відповідний проєкт постанови розробило Міносвіти з урахуванням 

пропозицій Мінреінтеграції. Зокрема, дію постанови розширили на тих 

студентів, що вимушено залишаються на ТОТ… 

 

*** 

08.09.2022  

Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих 

територій України 

https://minre.gov.ua/news/u-gurtozhytkah-harkivshchyny-

rozmishchuvatymut-gromadyan-yaki-potrebuyut-tymchasovogo-zhytla 
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У гуртожитках Харківщини розміщуватимуть громадян, які 

потребують тимчасового житла 

На Харківщині внаслідок бойових дій зруйнована значна частина 

помешкань громадян. Через пошкодження та відсутність комунікацій багато 

будинків стали непридатними для проживання.   

Так, лише у місті Харкові житло втратили понад 150 тисяч мешканців. 

Однак – попри такі умови – далеко не всі громадяни готові виїхати з території 

області та тимчасово переселитися у більш безпечні регіони, які надають 

прихисток ВПО.  

За ініціативи Мінреінтеграції Уряд ухвалив рішення оперативно 

розмістити таких громадян у гуртожитках закладів освіти Харківщини. 

Йдеться про ті з них, де навчальний процес організовано дистанційно і їхні 

гуртожитки не використовуються студентами. 

   

 

 

 

*** 

09.09.2022  

Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих 

територій України 

https://minre.gov.ua/news/iryna-vereshchuk-do-evakuyovanyh-iz-tot-

zaklyky-okupantiv-povertatysya-nazad-ce-pastka 

Ірина Верещук до евакуйованих із ТОТ: Заклики окупантів 

повертатися назад – це пастка! 

Окупанти закликають українців, які вже евакуювалися з ТОТ 

Харківської, Донецької, Запорізької, Херсонської областей, якнайшвидше 

повертатись додому, повідомляє Генштаб ЗСУ. Кінцевим терміном вказують 

1 жовтня. Ворог готується до так званих референдумів і намагається створити 

видимість великої «явки» народу.   

Людей залякують, шантажують тим, що конфіскують їхнє майно та 

нерухомість, які залишилися на тимчасово окупованих територіях.   

Варто пам’ятати, що це провокація. Разом з тим повернення на ТОТ – це 

небезпека для життя та великий ризик вже не виїхати звідти.   

«Не вірте закликам і погрозам окупантів. Це пастка. Їхня задача – у будь-

який спосіб примусити повернутися, їм потрібні «картинки» для їхнього 

фарсу. Дочекайтесь деокупації – це вже недовго. Не наражайте на небезпеку 

себе й рідних!» – закликала українців віцепрем’єр Ірина Верещук. 

 

*** 
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06.09.2022 

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини 

https://ombudsman.gov.ua/news_details/u-polshchi-rozpochala-robotu-

garyacha-liniya-z-pitan-zdobuttya-osviti-ditmi-z-ukrayini 

У Польщі розпочала роботу гаряча лінія з питань здобуття освіти 

дітьми з України 

Через війну в Україні у школах Польщі наразі навчаються близько     200 

тисяч дітей з України. 

Польським центром міжнародної допомоги спільно з Дитячим 

фондом ООН (ЮНІСЕФ) та Міністерством освіти та науки започаткована 

освітня інформаційна лінія. 

Гаряча лінія буде корисною для біженців з України – учнів, студентів, 

а також батьків та законних представників українських дітей, які навчались 

або розпочинають навчання у сусідній країні та потребують допомоги. 

Консультанти гарячої лінії нададуть відповіді на запитання щодо 

зарахування до шкіл, ліцеїв чи технікумів та інших питань стосовно навчання 

українських дітей, молоді та студентів в польських закладах освіти. 

Гаряча освітня лінія  за номером +48 22 100 13 00 доступна для 

користувачів з понеділка по п’ятницю з 9:00 до 17:00. 

Інформацію можна отримати українською, російською та польською 

мовами. 

Водночас Уповноважений з прав людини звертає увагу батьків та 

законних представників дітей, які перебувають за кордоном, на необхідності 

здобуття української освіти. 

Для цього наразі Міністерством освіти і науки України створено 

відповідні умови. З матеріалами щодо здобуття української освіти дітям, які 

тимчасово перебувають за кордоном, можливо ознайомитись за 

посиланням: https://mon.gov.ua/ua/news/pidgotovleno-broshuru-pro-te-yak-

zdobuvati-ukrayinsku-osvitu-dityam-yaki-timchasovo-perebuvayut-za-kordonom 

 

*** 

07.09.2022 

Міністерство соціальної політики України 

https://www.msp.gov.ua/news/22178.html 

Представники соціальної сфери використовують ізраїльський досвід 

з питань психосоціальної підтримки для подолання наслідків подій, 

пов'язаних із війною 

Серед 27 кращих українських фахівців та фахівчинь, які завершили курс 

навчання у Ізраїльському центрі травми та стійкості NATAL, - 

представники соціальної сфери, - тренери з питань психосоціальної 

підтримки Ірина Єременко, директор Луганського обласного центру 

соціальних служб, та Богдан Руденко, заступник директора Херсонського 

обласного центру соціальних служб. 
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NATAL - організація, яка спеціалізується на травмах і стресі, пов'язаних 

з війною та тероризмом. Саме там українські психологи вивчали унікальний 

досвід Ізраїлю по роботі з психічними та психологічними травмами. 

Проходження курсу відбулося в рамках роботи над створенням та 

впровадженням Національної програми психічного здоров’я та 

психосоціальної підтримки, яку ініціювала перша леди Україні Олена 

Зеленська . 

Участь у проекті відкрила колосальний досвід ізраїльських моделей 

психологічної допомоги та надала можливість нашим фахівцям сформувати 

власні навички та вміння з надання психологічної допомоги кожному з тих, 

чиє психічне здоров’я зазнало шкоди через війну. Насамперед, дітям та їхнім 

батькам, ветеранам війни та членам їх сімей, людям з інвалідністю, людям 

старшого віку, тим, хто пережив окупацію, втратив близьких, став 

переселенцем, пережив полон і тортури. 

Українські спеціалісти докладно опрацювали тему посттравматичного 

стресового розладу (ПТСР), якій були присвячені окремі заняття. 

ознайомилися з методами допомоги постраждалим від гендерно обумовленого 

насильства під час війни, з методиками запобігання вигоранню, розібрали, як 

працювати з військовими, ветеранами, цивільними, медиками, 

правоохоронцями. Крім того, ознайомилися з низкою тем: стресу і гострої 

стресової реакції, травми, зокрема першої допомоги при психотравмі, 

психологічної стійкості на полі бою, детально розібрали багатоступеневу 

модель внутрішньої стійкості. Усі здобуті знання були відпрацьовані на 

практичних заняттях. 

П'ятиденний курс навчання у Ізраїльському центрі травми та 

стійкості NATAL став цінною можливістю отримати досвід ізраїльських 

колег, побачити, як організована робота з підтримки та відновлення 

психологічного здоров'я. Особливо цінним є те, що в Ізраїлі робота 

здійснюється не лише з лікуванням наслідків травми, значна увага 

приділяється профілактиці, в тому числі навчанні широких верств населення 

наданню самодопомоги та екстренної допомоги тим, хто опинився у ситуації 

загрози життю, що може мати травматичні наслідки для психіки. Фокус на 

підвищенні психологічної стійкості всього суспільства вцілому є пріорітетом 

у країні, що воює. 

Вся програма курсу була адаптована з урахуванням потреб і ситуації, яка 

сьогодні є в Україні. 

Отримані знання та методики активно використовуються під час 

проведення навчань для фахівців з соціальної роботи та консультацій 

постраждалих від війни в Україні. 

Співпраця продовжується, кращі фахівці NATAL підтримують колег з 

України під час супервізійних зустрічей, які тривають. 

Попереду багато роботи з розбудови системи психологічної допомоги, 

аби кожна людна могла у максимально ефективний спосіб отримати 

підтримку, якої вона потребує. 
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Навчання у NATAL було організоване у розвиток домовленостей, 

досягнутих між першими леді України та Ізраїлю Оленою Зеленською та 

Міхаль Герцог. 

Дяка посольству України в Ізраїлі  за допомогу в організації та 

супроводі проєкту та посольству України в Польщі  за допомогу учасникам 

навчальної програми. 
 

Місцеве самоврядування 
 

 

03.09.2022 

ЛУГАНСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

ОБЛАСНА ВІЙСЬКОВО-ЦИВІЛЬНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

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

necka_nadano_1396_gumanitarnih_nabori_za_serpen 

За тиждень переселенцям з Сєвєродонецька надано 1396 

гуманітарних набори. За серпень – 7000 

Про це розповів керівник Сєвєродонецької міської військово-цивільної 

адміністрації Олександр Стрюк. 

Робота гуманітарного штабу триває та все більше сєвєродончан, які 

вимушені були залишити рідне місто через російську військову агресію, 

звертаються за допомогою до гуманітарного штабу в Дніпрі. 

Протягом серпня надано 7000 наборів гуманітарної допомоги.   

Співробітники хабу повідомляють, що з 2 вересня розпочалось надання 

нової партії гумдопомоги за системою: стандартний набір раз на місяць та 

збільшений до 17 кг набір, який буде надаватись раз на два місяці. 

У серпні міська влада розпочала прийом заявок за новою формою: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc1QPBtK2kwXWpJRDVqvOVpmZ

ZtdaP0qJXc2xM9n-

krUgmVNg/viewform?fbclid=IwAR3BMOzmv3m5GGa27wU_70JpdHVxwKv_6

TB_AFW8wUni5bSyCDL5QicqB6k 

 

*** 

03.09.2022  

ЛУГАНСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

ОБЛАСНА ВІЙСЬКОВО-ЦИВІЛЬНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

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

hchini_gumanitarnu_dopomogu_otrimali_mayzhe_15 

Протягом тижня в хабі Попаснянщини гуманітарну допомогу 

отримали майже 1,5 тисячі переселенців з Луганщини 
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За тиждень, що минає, працівники хабу Попаснянської міської 

військово-цивільної адміністрації, розташованого у Новомосковську по вул. 

Мітягіна, 21-А, видали 1 471 набор гуманітарної допомоги внутрішньо 

переміщеним особам з Луганської області. 

Жителям Попаснянської міської територіальної громади, яким 

довелося покинути свої домівки внаслідок війни та які знаходяться на 

підконтрольній українській владі території, через відділення АТ «Укрпошта» 

відправлено 165 продуктових наборів. 

За тиждень роботи ЦНАПу Попаснянської міської ВЦА надано понад 

60 консультацій, здійснено три виїзних прийоми. 

 

*** 

03.09.2022  

ЛУГАНСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

ОБЛАСНА ВІЙСЬКОВО-ЦИВІЛЬНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

http://loga.gov.ua/oda/press/news/11_zakladiv_profesiynoyi_osviti_lugans

hchini_peremistilisya_v_bezpechni_regioni 

11 закладів професійної освіти Луганщини перемістилися в безпечні 

регіони України 

Із початку військової агресії рф здійснили переміщення в безпечні 

регіони України 11 закладів професійної (професійно-технічної) освіти з 18, 

які функціонували на Луганщині. 

Зокрема, евакуювалися близько 75 % працівників та здобувачів освіти. 

Освітній процес наприкінці минулого навчального року було 

організовано в дистанційному форматі. 

Понад тисяча випускників отримали документи про повну загальну 

середню та професійну освіту. 

Наразі переміщені заклади професійної освіти дислокуються в 

Дніпропетровській, Черкаській, Житомирській, Полтавській областях і 

розпочинають новий навчальний рік для здобувачів освіти 2, 3, та 4 курсів. 

 

 

*** 

03.09.2022  

ЛУГАНСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

ОБЛАСНА ВІЙСЬКОВО-ЦИВІЛЬНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

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

enciv_z_luganshchini_v_ivano_frankivskiy_oblasti 

У гуманітарному штабі для переселенців з Луганщини в Івано-

Франківській області безоплатно прийматиме сімейний лікар з 

Лисичанська 
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У Координаційному центрі надання допомоги ВПО з Луганщини в 

Івано-Франківській області починає прийом пацієнтів лікар сімейної 

медицини, терапевт Лисичанського ЦПМСД Марія Степанівна Пазиняк. 
Вона проводитиме медичні огляди, надаватиме рекомендації. 

Може виписувати рецепти на препарати за програмою «Доступні 

ліки», видавати направлення до вузькопрофільних спеціалістів тощо. 

Прийом буде здійснюватися щочетверга з 10:00 до 15:00 за адресою 

Координаційного центру: м. Івано-Франківськ, вул. В'ячеслава Чорновола, 128 

(стадіон «Рух»). 

Прийом лікаря безоплатний, попередній запис не потрібний. 

 

*** 

03.09.2022   

Харківська обласна військова адміністрація 

https://kharkivoda.gov.ua/news/117300 

Волонтери і співробітники Червоного Хреста за час 

повномасштабного вторгнення рф надали допомогу більш ніж мільйону 

людей 

Брифінг Харківської обласної організації Товариства Червоного 

Хреста України відбувся 2 вересня. 

У заході взяв участь заступник начальника ХОВА Роман Семенуха. 

Він вручив волонтерам відзнаки від Харківської обладміністрації. 

«Ми висловлюємо вдячність всім волонтерам та працівникам 

Харківської обласної організації Товариства Червоного Хреста України за 

відданість справі та стійкість до будь-яких викликів. У тісній співпраці та 

координації ХОВА з представниками Червоного Хреста ми спрямовували 

гуманітарну допомогу в десятки населених пунктів Харківщини», – зазначив 

Роман Семенуха. 

Загалом разом з обладміністрацією  інструктори Харківської обласної 

організації Червоного Хреста України провели курси з першої допомоги та 

мінної безпеки, де взяли участь більш ніж 5000 осіб. 

Під час брифінгу обговорили подальше надання гуманітарної допомоги, 

діяльність загону швидкого реагування, евакуацію населення та 

популяризацію першої допомоги. Також волонтери розповіли про першу 

психологічну допомогу та психосоціальну підтримку населення, важливість 

навчання мінної безпеки, необхідність донорства та еко-свідомість. 

Як повідомив голова обласної організації Товариства Червоного 

Хреста України Костянтин Башкіров, за період з 25 лютого і до сьогодні 

їхня спільнота надала допомогу понад 1 млн людей. 

«Лише за напрямком допомоги цивільному населенню, а саме: передача 

продовольчих наборів, гігієнічних засобів, медпрепаратів – надали підтримку 

більш 1 млн 350 осіб. І це була неодноразова допомога одній людині. Загалом 
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наш кол-центр приймав 2000 дзвінків вдень, а встигали зробити 1200 виїздів з 

розвезення продуктів», – розповів Костянтин Башкіров. 

Протягом повномасштабного вторгнення рф на територію України  

Харківською обласною організацією Товариства Червоного Хреста надано 

психосоціальну підтримку більш ніж 2000 ВПО та дітям. За кордон 

евакуйовано та розміщено 65 дітей з інвалідністю та понад 100 людей з 

інклюзією. 

 

 

*** 

04.09.2022   

ЛУГАНСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

ОБЛАСНА ВІЙСЬКОВО-ЦИВІЛЬНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

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

imati_bezkoshtovnu_medichnu_dopomogu_v_ivano 

Переселенці з Луганщини можуть отримати безкоштовну медичну 

допомогу в Івано-Франківську 

Координаційний центр надання допомоги ВПО з Луганщини в Івано-

Франківській області розпочинає співпрацю з Першим добровольчим 

хірургічним шпиталем, який надає безкоштовну медичну допомогу в Івано-

Франківську. 

Слід зазначити, що у шпиталі наразі працює лікар Кремінського 

ЦПМСД Гусейн Махаррамов, який постійно допомагає переселенцям з 

Кремінної рекомендаціями та ліками. 

У медзакладі переселенці з Луганщини можуть отримати безкоштовну 

консультацію від наступних спеціалістів: 

- терапевт; 

- хірург; 

- травматолог; 

- кардіолог; 

- педіатр; 

- гінеколог; 

- стоматолог; 

- психолог. 

У шпиталі можна отримати рекомендації і при потребі - безкоштовно 

ліки першої необхідності. 

Адреса і контакти медичного закладу : м. Івано-Франківськ,               вул. 

Січових Стрільців, 18, 2-й поверх. 

Телефони: 0955857478, 098783060. 

 

*** 

04.09.2022  
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ЛУГАНСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

ОБЛАСНА ВІЙСЬКОВО-ЦИВІЛЬНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

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

zibrav_trudoviy_kolektiv_v_umani_pereselenci 

Виробник полімерів із Сєвєродонецька зібрав трудовий колектив в 

Умані – переселенці забезпечені житлом та соціальними послугами за 

рахунок фірми 

Підприємство «ТАНА» з Сєвєродонецька відновило виробництво у 

місті Умань. 

Частину обладнання вдалося евакуювати, поки на територію 

виробництва не влучили російські снаряди. Тож на новому місці 

сєвєродончани вже відновили випуск продукції. 

Раніше «ТАНА» виробляла близько 400 тонн полімерів на місяць. Зараз 

цей показник складає до 150 тонн, бо підприємство ще не повністю відновило 

виробничі лінії. Наразі продовжується наладка та монтаж обладнання, що 

дозволить наростити обсяги. 

Сьогодні фірма обмежена в співпраці з іноземними покупцями через 

дорогу логістику. Доставка з різних причин подорожчала у два рази. І це 

суттєво знижує конкурентоспроможність. 

Із початком російського вторгнення частина співробітників одразу 

виїхала, інші ще залишалися в Сєвєродонецьку. 

Близько двох тижнів деякі співробітники намагались виживати під 

обстрілами, частина перебувала на підприємстві. 

Ніхто із них не постраждав, вціліло й обладнання вартістю в десятки 

мільйонів гривень. 

Наприкінці березня вдалося організувати евакуаційні рейси з 

Сєвєродонецька, під обстрілами демонтувати обладнання. Робили три рейси 

на тиждень, що дозволило вивезти половину обладнання. 

Із травня перевезення стали неможливими. Натепер виробничі 

майданчики «ТАНА» в Сєвєродонецьку зруйновані снарядами та вогнем. 

Близько 20 співробітників залишились в окупації. Але багато хто вже 

виїхав на підконтрольну Уряду України територію. 

Ті, хто зараз працює в Умані, за рахунок фірми забезпечені житлом 

та соціальними послугами. 

«ТАНА» виробляє композиційні полімерні матеріали, які 

використовують в автомобілебудуванні, електротехніці, меблевому 

виробництві. 

Підприємці постачають свої матеріали до Євросоюзу, Туреччини та 

багатьох інших країн. 

Із цих матеріалів виробляють велику кількість деталей, які 

використовуються у повсякденному житті. 

Зокрема, у оздобленні автотранспорту, у електротехніці, медичній 

промисловості, при виробництві взуття, а також меблів. 
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***  

05.09.2022 

Полтавська обласна військова адміністрація 

https://www.adm-pl.gov.ua/news/pereselenci-yaki-prozhivayut-na-

poltavshchini-mozhut-otrimati-bud-yaku-vuzkospecializovanu-medi 

ПЕРЕСЕЛЕНЦІ, ЯКІ ПРОЖИВАЮТЬ НА ПОЛТАВЩИНІ, 

МОЖУТЬ ОТРИМАТИ БУДЬ-ЯКУ ВУЗЬКОСПЕЦІАЛІЗОВАНУ 

МЕДИЧНУ ДОПОМОГУ 

…На Полтавщині переселенці просто й доступно можуть отримати 

вузькоспеціалізовану медичну допомогу. Про це повідомив начальник 

Полтавської ОВА Дмитро Лунін. 

Зокрема направлення до профільного спеціаліста можна отримати у 

сімейного лікаря в будь-якому центрі первинної медико-санітарної допомоги 

Полтави та області. 

Далі алгоритм дій наступний: запишіться на прийом, надайте свої дані й 

дані сімейного лікаря, з яким укладена декларація. Розкажіть новому лікарю, 

що вас турбує. 

Якщо прийшли до сімейного лікаря без декларації, то потрібно мати з 

собою паспорт, і вас запишуть на прийом. 

Якщо не можете прийти до свого лікаря, то зверніться до нього за 

телефоном або в месенджері, він випише електронне направлення 

дистанційно. 

Коли сімейний або лікуючий лікар виписали направлення, з ним можна 

звернутися до потрібного фахівця у будь-якому закладі охорони здоров’я, який 

уклав пакет послуг із Національною службою здоров’я України. 

Без направлення можна звертатися до таких лікарів: 

- гінеколога (зокрема і дитячого); 

- стоматолога; 

- фтизіатра; 

- психіатра: 

- нарколога. 

Нагадаємо, попередньо внутрішньо переміщених осіб інформували, як 

і де отримати первинну медичну допомогу, навіть якщо не укладали 

декларацію із сімейним лікарем. 

Оперативно, достовірно та з перших вуст про ситуацію на Полтавщині 

читайте з офіційних джерел на зручних для вас майданчиках: 

телеграм-канал – t.me/DMYTROLUNIN 

сторінка в інстаграмі – instagram.com/dmytro.lunin 

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

 

***  

05.09.2022 
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Полтавська обласна військова адміністрація 

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

perebuvannya-vimushenih-pereselenciv 

У КРЕМЕНЧУЦІ МОНІТОРЯТЬ МІСЦЯ ПЕРЕБУВАННЯ 

ВИМУШЕНИХ ПЕРЕСЕЛЕНЦІВ 

… Спеціалісти відділу державного нагляду за дотриманням 

санітарного законодавства Кременчуцького районного управління 

Головного управління Держпродспоживслужби в Полтавській області з 

29.08.22р. по 02.09.2022р. перевірили 9 місць тимчасового перебування осіб, 

що покинути місця постійного проживання у зв’язку з військовою агресією 

Російської Федерації. 

Під час перевірок звертали увагу на: 

умови проживання, харчування, прання білизни, забезпечення якісною 

питною водою, 

забезпечення людей, які прибувають до місць тимчасового 

перебування медичною допомогою та лікарськими засобами, 

забезпечення окремих кімнат для ізоляції на випадок виникнення 

підозри на інфекційну хворобу, симптомів гострого респіраторного 

захворювання гострої кишкової інфекції тощо, 

забезпеченням рідким милом, антисептиками, паперовими рушниками, 

створення умов для дотримання правил особистої гігієни, 

зберігання твердих побутових відходів. 

Із працівниками вказаних закладів проведена роз’яснювальна робота по 

дотриманню вище викладених вимог, профілактиці виникнення інфекційних 

хвороб та харчових отруєнь… 

Головне управління Держпродспожвслужби 

в Полтавській області 

 

*** 

05.09.2022  

Київська міська рада 

Київська міська державна адміністрація 

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

strom_pratsi_ta_ekonomiki_avstri_martinom_kokherom_foto/ 

Віталій Кличко зустрівся з Федеральним міністром праці та 

економіки Австрії Мартіном Кохером (+фото) 

Мер Києва Віталій Кличко зустрівся з Федеральним міністром праці 

та економіки Австрії Мартіном Кохером. Про це Віталій Кличко написав 

у Twitter. 

«Зустрівся сьогодні з Федеральним міністром праці та економіки 

Австрії Мартіном Кохером, Надзвичайним і Повноважним Послом 

Австрії в Україні Арадом Бенкьо та генеральним секретарем «Карітас 

Австрія» Андреасом Кнаппом. Обговорили ситуацію в Україні, яка 
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протистоїть російському агресору. Та допомогу, якої ми потребуємо. Також 

подякував за допомогу, яку Австрія вже надала Україні, зокрема, – фінансову, 

гуманітарну, прийом українських біженців», – зазначив Віталій Кличко. 

 

*** 

05.09.2022  

Вінницька обласна військова адміністрація 

http://www.vin.gov.ua/news/ostanni-novyny/49593-serhii-borzov-my-

hotovi-u-spivpratsi-z-koordynatoramy-dopomohty-u-zabezpechenni-potreb-

vinnytskoho-tsentru-ya-mariupol 

Сергій Борзов: Ми готові, у співпраці з координаторами, допомогти 

у забезпеченні потреб Вінницького центру «Я – Маріуполь» 

Наприкінці травня у Вінниці запрацював гуманітарно-інформаційний 

хаб «Я – Маріуполь. Відтоді тут  завжди людно, адже тільки в обласному 

центрі на даний час офіційно проживає 3тис. маріупольців.Тож тепер  вони  

знають, де можна отримати  допомогу з відновленням документів, пошуком 

зниклих чи поверненням примусово депортованих у росію родичів. 

…5 вересня, хаб «Я – Маріуполь» відвідали Начальник обласної 

військової адміністрації Сергій Борзов та народний депутат України Ірина 

Борзова, аби дізнатись про потреби Центру та, за можливості, допомогти. 

«Всі працівники Центру – маріупольці,- коментує Олександр 

Халявінський. - Якщо раніше послуги надавали жителям міста, то зараз 

розширили діяльність і допомагають також людям, які приїхали з 

окупованого Маріупольського району». 

Олександр Халявінський розповів, що послуги у хабі пропонують 

різнопланові. Це і гуманітарна допомога, медична, психологічна, юридична 

тощо. 

«У нас є дитяча кімната, де батьки можуть залишити своїх дітей під 

наглядом, доки триває вирішення питань.Тут також безкоштовно надається 

медична допомога, у наявності є необхідні ліки, які ми також можемо надати 

людям безоплатно»,- зауважив керівник центру. 

Хаб  «Я – Маріуполь» співпрацює з міжнародними донорами, які 

надають гуманітарну допомогу у вигляді засобів гігієни, продуктових наборів, 

інших необхідних речей для вимушених переселенців. 

Під час зустрічі Сергій Борзов поцікавився, яка наразі  існує найбільша 

потреба у центрі допомоги. Виявилось,що найбільш необхідними для людей 

на сьогодні є постільна білизна, ковдри, подушки тощо. Очільник області 

запевнив, що найближчим часом з обласного гуманітарного складу для центру 

«Я – Маріуполь» передадуть нові ковдри. Також готові допомогти із 

забезпеченням подальших потреб у співпраці з координаторами. 

«Важливо спільно координувати дії та максимально оптимізувати 

роботу, оскільки Вінниччина продовжує приймати вимушених переселенців 

не лише з Донеччини, а й з інших областей України,- зауважив Сергій Борзов.-
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У нас найбільша оцінка транзитивності регіону, тож до нас приїжджають люди 

із Півдня, і зі Сходу, і з Півночі.У Вінниці та в області загалом – найбільша 

кількість вимушених переселенців, а саме – 180 тис. осіб» 

Олександр Халявінський поділився найближчими планами: 

розширюватись – відкрити центр побутових послуг, де працювала би пральня, 

а також надавали безоплатні послуги стоматолог, перукар, швачка та ін. Наразі 

для цього триває пошук необхідного приміщення. 

«Так, в область дуже багато людей приїхали з Донецької області, ми їх 

зустрічаємо кожного дня, тож для будинку побутових послуг важливо знайти 

приміщення, де були б дотримані усі вимоги, а також забезпечене зручне 

розташування»,- додав Сергій Борзов. 

Через центр «Я – Маріуполь» у Вінниці пройшли вже майже 3 тисячі 

осіб. 

Наразі в різних областях України вже працюють 11 центрів «Я – 

Маріуполь», ще 4 готують до відкриття: Тернопіль Черкаси, Чернівці  та інші 

міста - на черзі. 

 

*** 

05.09.2022  

Вінницька обласна військова адміністрація 

http://www.vin.gov.ua/news/ostanni-novyny/49579-z0509a-mynulu-dobu-

na-vinnychchyni-tranzytom-rozmishcheno-14-osib 

За минулу добу на Вінниччині транзитом розміщено 14 осіб 

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

них 4 дитини, 1 маломобільна особа. 

 

Біженці перемістилися з Донецької, Запорізької, Херсонської, 

Київської, Луганської, Миколаївської, Дніпропетровської, Одеської, 

Харківської, м. Одеса, Прилуки, Буча, Мелітополь, Слов'янськ, Волноваха, 

Ізюм, Вишневе тощо. 

Станом на 09:00 05.09.2022 органами соціального захисту 181 726 

особам видані довідки про взяття на облік як ВПО. 

 

*** 

05.09.2022  

Волинська обласна державна адміністрація 

https://voladm.gov.ua/new/za-vihidni-na-volini-rozselili-mayzhe-200-

vnutrishnih-pereselenciv/ 

За вихідні на Волині розселили майже 200 внутрішніх переселенців 

Впродовж вихідних наша область прийняла 194 вимушено-

евакуйованих осіб. Таким чином з початку повномасштабного російського 

вторгнення на Волині розселили 72 тис. 636 людей. 
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Статус ВПО мають 59 тис. 860 осіб. Це становить 42 тис. 119 сімей, у 

яких 18 тис. 408 дітей. 

Наразі в області можливо додатково розмістити ще 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. 

Допомагаємо та перемагаємо! 

 

*** 

05.09.2022  

Черкаська обласна державна адміністрація 

https://ck-oda.gov.ua/novyny-cherkaskoyi-oblasti/yak-prijmati-vpo-

algoritm-dij-miscevoyi-vladi/ 

Як приймати ВПО? Алгоритм дій місцевої влади 

Пресслужба ОДА 

 
 

Значна частина регіонів країни зараз щодня приймає внутрішніх 

переселенців, які евакуюються з Донеччини, інших небезпечних регіонів і з 

ТОТ. 

Так, наразі відбувається обов’язкова евакуація з Донецької області. Її 

проводить спеціально створений Координаційний штаб Уряду. На 

сьогоднішній день в рамках обов’язкової евакуації з Донеччини вже 

евакуйовано майже 14 тис. громадян. Усього з Херсонської, Запорізької, 
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Харківської областей, а також із Донеччини та Луганщини з 1 серпня по 

сьогодні евакуювалося близько 50 тис. українців. 

І люди продовжують виїжджати. 

Тепер від чіткості та злагодженості роботи органів місцевої влади 

регіонів, що надають прихисток внутрішнім переселенцям, значною мірою 

залежить весь процес евакуації. 

Команда Мінреінтеграції розробила та пропонує алгоритм дій 

військових адміністрацій областей, які приймають евакуйованих громадян. 

 

*** 

05.09.2022  

Дніпропетровська обласна державна адміністрація 

https://adm.dp.gov.ua/news/u-pereshchepinskij-gromadi-gotuyut-prihistki-

dlya-pereselenciv-dopomagayut-fermeram-shkolyari-pochali-onlajn-navchannya 

У Перещепинській громаді готують прихистки для переселенців, 

допомагають фермерам, школярі почали онлайн-навчання 

У Перещепинській громаді понад 2 тис дітей розпочали онлайн-

навчання у школах. Серед них – 174 першачки. Готують приміщення для 

тимчасових прихистків. Кожне – на 100-150 переселенців. Місцеві фермери 

отримають від міжнародних благодійників 200 тонн кормів для худоби. Про 

це стало відомо на брифінгу в Дніпропетровській ОВА. 

«У Перещепинській громаді ситуація стабільна. У магазинах є продукти, 

в аптеках – ліки. Комунальні послуги надаються без перебоїв, – розповів 

голова громади Ярослав Цвіркун. – До нас переїхало майже 2,2 тис людей із 

сусідніх регіонів. Частину з них прийняли у себе наші мешканці». 

Він додав: у липні 83 місцеві родини отримали компенсацію від держави 

– за надання житла для переселенців. 

Нині для тих, хто переїхав із «гарячих точок», у громаді готують 

прихистки. Долучилися міжнародні організації. Уже перевірили технічний 

стан приміщень. 

«Зробимо мінімальний ремонт приміщень, аби людям було комфортно. 

Плануємо закупити меблі, холодильники, електропечі для приготування їжі», 

– сказав Ярослав Цвіркун… 

 

*** 

05.09.2022  

Івано-Франківська обласна державна адміністрація 

https://www.if.gov.ua/news/svitlana-onyshchuk-u-ivano-frankivsku-

zapratsiuvav-khab-ia-kherson 

Світлана Онищук: У Івано-Франківську запрацював хаб «Я – Херсон» 

Управління інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю 

ОДА 
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Сьогодні в Івано-Франківську розпочав роботу хаб «Я – Херсон» для 

внутрішньо переміщених людей із Херсонищини. Голова обласної 

військової адміністрації Світлана Онищук та голова Херсонської обласної 

військової адміністрації Ярослав Янушевич побували на відкритті хабу і 

поспілкувалися із представниками громадських організацій, які долучилися до 

створення своєрідного осередку для херсонців. 

«З початку військової агресії росії проти України на Прикарпаття 

прибули понад 146 тисяч внутрішньо переміщених українців, близько 6000 

жителів приїхали з Херсонщини. Одним із найважливіших завдань для нашої 

області – це забезпечити постійне вирішення проблемних питань 

переселенців. В області налагоджена робота щодо облаштування для них 

житла, зокрема, продовжується співпраця із міжнародними, громадськими 

організаціями, благодійними фондами, волонтерами та органами місцевого 

самоврядування. Також внутрішньо переміщеним людям допомагають 

мобільні бригади, до яких входять державні службовці», - зауважила 

Світлана Онищук. 
Очільниця області наголосила, що Прикарпаття також  стало 

прихистком для релокованих підприємств. Їх робота надважлива сьогодні. 

Вони наповнюватимуть місцеві бюджети громад, забезпечать робочими 

місцями внутрішньо переміщених людей та місцеве населення. 

«Центри «Я – Херсон» планують відкрити у різних містах України. Ми 

зобов’язані допомагати переселенцям задля розв’язання їх соціальних та 

побутових проблемних питань. Зрештою вони повинні знати, де їм можуть 

допомогти, коли вони опинилися у складних життєвих обставинах, - розповів 

Ярослав Янушевич. – Спілкуючись із людьми, ми зрозуміли, що вони хотіли 

би довідатися більше інформації про те, як виїхати з тимчасово окупованої 

території, де знайти місце проживання, як отримати необхідну допомогу та, 

зрештою, де вони зможуть працевлаштуватися. Також їм важливо допомогти 

вирішити питання щодо навчання і виховання дітей. Саме тому необхідно 

створювати такі хаби. До слова, такий  же центр працює і у Запоріжжі». 

Зазначимо, що у даному хабі допомагатимуть у релокації херсонського 

бізнесу на Івано-Франківщину, працевлаштуванні незайнятих ВПО, вирішенні 

питань їх тимчасового проживання, отриманні необхідної гуманітарної 

допомоги від міжнародних благодійників. Завдяки активним громадським 

організаціям Херсонської області тут розроблятимуться грантові проєкти 

щодо підтримки ВПО. Також реалізовуватимуться програми соціальної 

підтримки жінок із числа переселенок. Проводитимуться офлайнові 

інтеграційні заходи, пов’язані із знайомством з місцевими ініціативами та 

практиками, майстер-класи, тренінги, заходи щодо профілактики емоційного 

вигорання та багато інших цікавих напрямків робіт. 

 

*** 

05.09.2022  
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Івано-Франківська обласна державна адміністрація 

https://www.if.gov.ua/news/ponad-86-tysiach-liudei-kotri-prybuly-na-

prykarpattia-iz-zony-provedennia-boiovykh-dii-otrymaly-dopomohu-z-

derzhbiudzhetu-na-sumu-ponad-1-mlrd-255-mln-hryven 

Понад 86 тисяч людей, котрі прибули на Прикарпаття із зони 

проведення бойових дій, отримали допомогу з держбюджету на суму понад 

1 млрд 255 млн гривень 

Управління інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю 

ОДА 

За участю заступниці голови облдержадміністрації Людмили Сірко 

відбулося засідання колегії департаменту соціальної політики 

облдержадміністрації. В її роботі взяли участь керівники структурних 

підрозділів з питань соціального захисту населення райдержадміністрацій та 

міських рад, директори інтернатних установ системи соціального захисту 

населення області, обласного центру комплексної реабілітації для осіб з 

інвалідністю (повнолітніх) та дітей з інвалідністю «Лелеченя», обласного 

закладу оздоровлення та відпочинку «Карпатські мрії», центру соціально-

психологічної допомоги в селища Верховина. 

Колегія розглянула ряд питань, зокрема, про підсумки роботи сфери 

соціального захисту населення за І півріччя 2022 року та стану підготовки до 

опалювального періоду. Доповідачі відмітили, що, не зважаючи на воєнний 

стан, структурні підрозділи з питань соціального захисту населення 

працювали у штатному режимі.   

Впродовж І півріччя поточного року нараховано різних видів соціальних 

допомог, субсидій та пільг на загальну суму понад 3 млн. гривень для понад 

як 320 тис. жителів області в тому числі 86 тисяч внутрішньо переміщених 

людей. Соціальна сфера Івано-Франківщини працює у посиленому режимі, 

адже регіон став прихистком для сотень тисяч людей, котрі постраждали від 

російських окупантів. Наша область є надійним тилом для тимчасово 

переміщених осіб. З початку війни в області почав діяти координаційний 

штаб для тимчасово переміщених людей, діяльність якого спрямована на 

координацію прийому людей, їх поселення та надання необхідної допомоги. 

Станом на сьогодні  в області на обліку перебувають більше 141 тис. 

внутрішньо переміщених людей. 

Згідно з чинним законодавством, особи, які прибули з областей, де 

ведуться активні бойові дії, мають право на щомісячну фінансову підтримку 

від держави в розмірі 2000 грн для дорослих осіб та 3000 грн для дітей та осіб 

з інвалідністю. На сьогодні таку допомогу з держбюджету отримали понад 86 

тис осіб, які прибули до нашої області на суму                 1 млрд 255 млн 633 

тис гривень.   

З метою забезпечення сталого та безперебійного проходження 

опалювального сезону наказом департаменту від 07.07.2022 №163-1 

затверджено план заходів із підготовки до опалювального періоду 2022- 2023 

років. Здійснюється роз’яснювальна робота в установах та закладах системи 
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соціального захисту населення області з правил та безпечності користування 

природнім газом та електрообладнанням у побуті. Визначені уповноважені 

особи з техніки безпеки та охорони праці у закладах та установах соціального 

захисту населення області. Всім директора установ системи соціального 

захисту населення за результатами колегії дано доручення посилити роботу з 

підготовки і проходження опалювального періоду 2022-2023 року.  

За вагомий внесок у розвиток соціальної сфери області, організацію 

роботи щодо надання прихистку внутрішньо переміщеним особам та з 

нагоди відзначення Дня Незалежності України колективи структурних 

підрозділів з питань соціального захисту населення області та 

підпорядкованих установ системи соціального захисту населення області 

нагороджено відповідними відзнаками.   

 

*** 

05.09.2022  

ЛУГАНСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

ОБЛАСНА ВІЙСЬКОВО-ЦИВІЛЬНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

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

redstavili_sebe_na_festivali_ukrayinskoyi 

Митці Луганщини та Рівненщини представили себе на фестивалі 

української народної іграшки та гри 

У Рівному відбувся обласний фестиваль української народної іграшки 

та гри. Вперше за межами Луганщини. 

До повномасштабного вторгнення рф фестиваль відбувався на 

Кремінській землі. Гості з різних куточків країни збиралися на березі річки 

Красної і поринали у неповторний світ розмаїття української культури. 

Росія позбавила можливості відзначати його разом на Луганщині, але 

ніхто не змусить митців та інших жителів регіону відмовитися від своїх 

традицій та звичаїв. 

«Від Луганщини до Рівненщини! Україна - незалежна, нероздільна та 

нескорена! Український народ непереможний!» - під таким гаслом 4 вересня 

відбувся фестиваль народної іграшки та гри у Рівному. 

Через війну Рівненщина стала прихистком для багатьох переселенців з 

Луганської області, зокрема, Кремінної. Тож, цей захід не тільки сприяв 

розвитку та популяризації народних цінностей, а й дозволив переселенцям з 

Луганщини відчути підтримку на новому місці. 

В «Етносаду», що на території Рівненського обласного центру народної 

творчості, зібралися численні гості свята, учасники творчих колективів та 

об’єднань. 

Мистецький захід проводився на кількох локаціях, де відбувалися 

майстер-класи із виготовлення ляльок-мотанок та плетіння вінків, була 

облаштована фотозона, працювали виставки та ярмарка-продаж виробів 

декоративно-ужиткового мистецтва. 
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Протягом 4 вересня гості змогли відчути велич українських традицій, а 

Луганщина поділилася особливостями власної культури та вразила місцевих 

мешканців своїми талантами. 

Організаторами свята виступили Рівненський обласний центр 

народної творчості, Луганський обласний центр народної творчості, 

Рівненська обласна наукова бібліотека, Луганська обласна наукова 

бібліотека, управління культури та туризму Рівненської 

облдержадміністрації, управління культури, національностей, релігій та 

туризму Луганської облдержадміністрації, Кремінська міська військова 

адміністрація. 

 

*** 

06.09.2022  

Волинська обласна державна адміністрація 

https://voladm.gov.ua/new/minuloyi-dobi-na-volini-znayshli-prihistok-

ponad-100-vnutrishnih-pereselenciv/ 

Минулої доби на Волині знайшли прихисток понад 100 внутрішніх 

переселенців 

…5 вересня 2022 року, в нашій області розселили 124 внутрішньо-

переміщені особи. Загалом Волинь прийняла 72 тис. 760 внутрішніх 

переселенців. 

Наразі в області проживають і мають статус ВПО 59 тис. 860 людей. 

Це 

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

Серед ВПО: 

2 192 осіб з інвалідністю, 

7 611 пенсіонерів, 

69 багатодітних сімей, 

10 сімей батьків-одинаків. 

Наразі в області можливо додатково розмістити ще до 5-ти тисяч 

внутрішніх переселенців. Також зараз готують ще 8 тисяч місць для 

можливого розселення людей. 

Сильні, бо єдині! 

*** 

06.09.2022  

Дніпропетровська обласна державна адміністрація 

https://adm.dp.gov.ua/news/u-shkolah-dnipropetrovshchini-pracyuyut-38-

vchiteliv-pereselenciv 

У школах Дніпропетровщини працюють 38 вчителів-переселенців 

У новому навчальному році до роботи у школах Дніпропетровської 

області стали 38 вчителів-переселенців. Більшість з них приїхали з 
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Луганської та Донецької областей. Про це повідомили в обласній військовій 

адміністрації. 

«Раді вітати у наших навчальних закладах вчителів з інших регіонів. Нам 

потрібні їхні професіоналізм та досвід. Це гарна допомога для колег з нашої 

області», – сказав директор департаменту освіти та науки 

Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олексій 

Полторацький. 

Пані Олена переїхала до Кам’янського з Луганської області. Зараз вона 

викладає англійську мову в одній з гімназій міста. 

«Я дуже вдячна, що знову можу працювати з дітьми. Я люблю 

англійську мову і постійно намагаюсь вивчати щось нове, аби мої учні 

отримували гідні знання», – поділилась вчителька Олена. 

У школах Дніпропетровщини нині навчаються понад 12 тис дітей-

переселенців. 

 

*** 

06.09.2022  

Житомирська обласна державна адміністрація 

https://oda.zht.gov.ua/news/ob-yednuyemosya-ta-pidtrymuyemo-

vymushenyh-pereselentsiv-yaki-postrazhdaly-vid-vijny-vitalij-bunechko/ 

Об’єднуємося та підтримуємо вимушених переселенців, які 

постраждали від війни, — Віталій Бунечко 

…06 вересня, начальник Житомирської ОВА Віталій Бунечко 

зустрівся з начальником Херсонської обласної військової адміністрації 

Ярославом Янушевичем. 
Зокрема обговорено можливість створення на Житомирщині 

гуманітарно-інформаційного хабу «Я-Херсон». 
За офіційними даними, на Житомирщині проживає майже 2 тисячі 

переселенців із Херсонської області та це число може збільшитися. Адже 

навіть після деокупації території області швидко відновити інфраструктуру 

там, у холодну пору року, буде дуже складно. 

«Саме тому робота такого хабу разом із Гуманітарним штабом 

Житомирської обласної військової адміністрації дозволить швидко 

задовольнити першочергові потреби евакуйованих громадян», — підкреслив 

Віталій Бунечко. 

Як повідомив очільник Херсонщини, ворог максимально ускладнює 

евакуацію людей із небезпечних районів. Тим, хто відважився виїхати, 

доводиться долати десятки російських блокпостів, окупанти навмисно 

створюють довжелезні затори, щоб людям було неможливо доїхати до 

підконтрольних Україні селищ поблизу Запорізької області, зокрема через 

Василівку. 

Начальник Житомирської ОВА наголосив, що Житомирщина з перших 

днів повномасштабного вторгнення рф на Україну надає допомогу ВПО з 
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інших областей, які перебувають у тимчасовій окупації та в зоні активних 

бойових дій, й надалі сприятиме у вирішенні гуманітарних питань. 

«Об’єднуємось та підтримуємо вимушених переселенців, які 

постраждали від війни! Тримаймося разом!», — підсумував Віталій 

Бунечко… 

Довідково. Житомирська область вже прихистила понад 80 тисяч 

переселенців. 

 

*** 

06.09.2022  

ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСНА ВІЙСЬКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ 

Офіційний веб-сайт Закарпатської обласної військової адміністрації 

https://carpathia.gov.ua/news/zakarpattia-vyplachuvatyme-naselenniu-4-

tysiachi-hryven-za-prykhystok-vpo 

Закарпаття виплачуватиме населенню 4 тисячі гривень за 

прихисток ВПО 

Закарпатці, котрі безоплатно прихистили вимушених переселенців, 

отримуватимуть матеріальну допомогу з обласного бюджету. Відповідне 

розпорядження про внесення змін до Регіональної програми «Турбота» 

щодо посилення соціального захисту громадян на 2022-2024 роки підписав 

голова ОВА Віктор Микита.  

«Одноразову виплату 4000 гривень надаватимуть за розміщення у 

вересні або жовтні 2022 року двох і більше внутрішньо переміщених осіб на 

період не менше 30 календарних днів. Ці кошти дозволять частково 

компенсувати витрати на житлово-комунальні послуги та інші побутові 

потреби», – зазначив Віктор Микита.  

За його словами, для отримання допомоги закарпатцям потрібно подати 

заяву до виконавчого органу територіальної громади за місцем розташування 

житла.  

Також необхідно подати такі документи: 

-    копія документа, що посвідчує особу заявника та адресу його місця 

проживання; 

-    копія довідки про присвоєння ідентифікаційного коду (крім осіб, які 

через свої релігійні або інші переконання відмовилися від ідентифікаційного 

коду); 

-    копія документа, що підтверджує право власності або користування 

житловим приміщенням, або документа, що підтверджує повноваження 

представника власника; 

- копія довідок внутрішньо переміщених осіб, які тимчасово розміщені 

в житловому приміщенні заявника; 

-   довідка про банківські реквізити заявника для виплати матеріальної 

допомоги через банківську установу (за наявності відкритого рахунку). 
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*** 

06.09.2022  

Запорізька обласна державна адміністрація 

https://www.zoda.gov.ua/news/62663/u-zaporizkomu-rayoni-uspishno-

rozpochavsya-navchalniy-rik-ta-prodovzhujetsya-dopomoga-

pereselentsyam.html 

У ЗАПОРІЗЬКОМУ РАЙОНІ УСПІШНО РОЗПОЧАВСЯ 

НАВЧАЛЬНИЙ РІК ТА ПРОДОВЖУЄТЬСЯ ДОПОМОГА 

ПЕРЕСЕЛЕНЦЯМ 

Запорізький район продовжує тримати оборону, приймати вимушених 

переселенців та готуватися до нового опалювального сезону. Крім цього, 

відповідно до розпорядження голови Запорізької обласної військової 

адміністрації з 1 вересня у всіх школах розпочався освітній процес. Про це 

представники територіальних громад доповіли на нараді, яку провів 

начальник ЗОВА Олександр Старух.   

Першочергово обговорили новий навчальний рік, який дистанційно 

розпочався у 57 закладах загальної середньої освіти за державною програмою. 

Як зазначив керівник РВА Олег Буряк, окрім місцевих мешканців до навчання 

охоче долучилися діти-ВПО. Усього відкрито понад 700 класів, де навчається 

більше 13 тисяч дітей. В школах є спеціальні укриття для того, щоб освітній 

процес відбувався з дотриманням норм безпеки. Крім цього, сумісно з 

головним управлінням ДСНС та Департаментом освіти і науки ЗОВА на 

базі деяких закладів створено класи безпеки, відповідно до програми 

“Безпечна школа”.   

До того ж частина шкіл та дитячих садків продовжують надавати 

прихисток вимушеним переселенцям, а на базі запорізьких ВУЗів створені 

районні освітні хаби, де працюють вчителі з тимчасово окупованих 

територій.   

- Безпека дітей та вчителів дуже важлива для нас. Ми не можемо 

призупиняти навчальний процес, адже піклуємось про освіту наших дітей. Ми 

намагаємось зробити усе, аби цей процес був зручним, а діти навчались без 

загрози власному життю, - наголосив Олександр Старух… 

Департамент культури та інформаційної політики 

 

*** 

06.09.2022  

Івано-Франківська обласна державна адміністрація 

https://www.if.gov.ua/news/v-ivano-frankivsku-vidbuvsia-seminar-na-

iakomu-obhovoriuvaly-pytannia-pidtrymky-vnutrishno-peremishchenykh-liudei 

В Івано-Франківську відбувся семінар, на якому обговорювали 

питання підтримки внутрішньо переміщених людей 
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Управління інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю 

ОДА 

… в Івано-Франківську відбувся тематичний семінар «Підтримка 

ВПО в Івано-Франківську та області – нагальні проблеми  і довгострокові 

стратегії підтримки».  Цей захід пройшов за участю  заступниці голови 

обласної державної адміністрації Людмили Сірко, представників 

громадської організації «Д.О.М. 48.24», інших волонтерських організацій, 

органів виконавчої влади та місцевого самоврядування. 

«З початку військової агресії росії проти України на Прикарпаття 

прибули понад 146 тисяч внутрішньо переміщених українців. В обласній 

військовій адміністрації належним чином організовали роботу щодо 

підтримки внутрішньо переміщених людей, - розповіла Людмила Сірко.  - 

Щоденно ми спілкуємося із міжнародними донорами, громадськими 

організаціями, волонтерами, органами місцевого самоврядування задля 

вирішення  проблемних питань біженців. Також забезпечуємо переселенців 

усім необхідним, зокрема, побутовою технікою, засобами гігієни, продуктами 

харчування, одягом та медикаментами. Важливим зараз є й організація 

проведення тренінгових занять, які би допомагали вирішувати щоденні 

проблемні питання організації роботи із ВПО». 

Людмила Сірко розповіла про актуальність вирішення питань щодо 

забезпечення житлом ВПО та їх працевлаштування. 

«Більшість шкіл та садочків у зв’язку із початком нового навчального  

року переселили внутрішньо переміщених людей в заклади довготривалого 

проживання. У зв’язку із підготовкою до опалювального сезону важливо зараз 

облаштовувати житлові приміщення для переселенців електрообігрівачами, 

генераторами та бойлерами. Також ми вирішуємо питання щодо закупівлі 

твердого палива», - зазначила посадовиця. 

Громадська організація «Д.О.М. 48.24» презентувала підсумки 

проведених досліджень потреб внутрішньо переміщених людей в області. 

Під час семінару також обговорили  найважливіші принципи роботи із 

сім’ями переселенців, систематизували алгоритм роботи щодо їх підтримки 

та соціального супроводу. Наголошували й на необхідності проводити 

соціологічні дослідження та опитування серед івано-франківців. 

Йшлося й про вирішення питань щодо прийняття паліативних хворих, 

осіб з інвалідністю, перестарілих, дітей-сиріт, дітей, позбавлених 

батьківського піклування, які приїхали на Івано-Франківщину із зони 

бойових дій. 

 

*** 

06.09.2022  

ЛУГАНСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

ОБЛАСНА ВІЙСЬКОВО-ЦИВІЛЬНА АДМІНІСТРАЦІЯ 
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http://loga.gov.ua/oda/press/news/usi_4_vishi_yaki_peremistilisya_z_luga

nska_u_2014_mu_zaraz_evakuyuvalisya_v_vdruge 

Усі 4 виші, які перемістилися з Луганська у 2014-му, зараз 

евакуювалися в вдруге. Виїхали з окупації й 8 закладів передвищої освіти 

Цьогоріч понад 5 тисяч випускників отримали дипломи молодших 

бакалаврів, бакалаврів, магістрів. 

Тож, вдруге здійснили переміщення на підконтрольну Уряду України 

територію усі заклади вищої освіти Луганщини. 

Це чотири університети – державний заклад «Луганський 

національний університет імені Тараса Шевченка», Східноукраїнський 

національний університет імені Володимира Даля, Луганський державний 

медичний університет, Луганський державний університет внутрішніх 

справ імені Е.О. Дідоренка. 

Евакуйовані до безпечних регіонів України й їхні структурні підрозділи, 

чотири державні та чотири комунальні заклади фахової передвищої освіти. 

Серед них – Рубіжанський та Первомайський індустріально-

педагогічні фахові коледжі, Лисичанські гірничо-індустріальний та 

промислово-технологічний фахові коледжі, Лисичанський, Кремінський, 

Старобільський медичні фахові коледжі, Сєвєродонецький фаховий 

коледж культури і мистецтв імені Сергія Прокоф’єва. 

Наразі луганські заклади вищої освіти здійснюють наукову та освітню 

діяльність у Рівненській, Івано-Франківській, Дніпропетровській, 

Полтавській, Тернопільській, Одеській, Черкаській, Чернівецькій областях. 

 

*** 

06.09.2022  

ЛУГАНСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

ОБЛАСНА ВІЙСЬКОВО-ЦИВІЛЬНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

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

noviy_navchalniy_rik_distanciyno 

Луганські військові ліцеїсти розпочали новий навчальний рік 

дистанційно 

Луганський обласний ліцей з посиленою військово-фізичною 

підготовкою у зв`язку з тимчасовою окупацією Кремінної розпочав новий 

навчальний рік на новому місці розташування. 

Відтепер і до моменту визволення Луганщини від загарбників ліцей 

проводитиме освітній процес у Київській області, на березі річки Недрі у місті 

Березань. 

Завдячуючи турботі Луганської обласної військової адміністрації, 

обласному освітньому департаменту, добрій волі керівництва Київської 

області та Броварського району, ліцей отримав можливість використовувати 

навчальну та побутову базу одного із місцевих ліцеїв. 



44 
 

Поки триває вирішення організаційних питань та підлаштування 

існуючої бази під особливості функціонування військового ліцею, освітній 

процес проводиться дистанційно. 

Ліцею вдалося зберегти майже весь педагогічний колектив, який в 

умовах війни спромігся  успішно у дистанційному форматі  закінчити 2021-

2022-й навчальний рік та сприяти отриманню свідоцтв про повну загальну 

середню освіту усім, без виключення, випускникам. 

Зараз педагоги, вихователі, інші фахівці ліцею знаходяться в різних 

областях України, але після вирішення організаційних та  житлових питань 

будуть готові перейти з дистанційного на очний режим змішаної форми 

навчання. 

Більшість ліцеїстів першого курсу після початку війни разом з батьками 

переїхали в інші області України та за кордон, дистанційно закінчили 

навчальний рік та висловили бажання продовжити навчання у ліцеї. 

 

*** 

06.09.2022  

ЛУГАНСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

ОБЛАСНА ВІЙСЬКОВО-ЦИВІЛЬНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

http://loga.gov.ua/oda/press/news/ponad_700_luganchan_zareiestruvalis_

u_vpo_habi_u_hmelnickomu_za_chotiri_dni_roboti 

Понад 700 луганчан зареєструвались у ВПО-хабі у Хмельницькому за 

чотири дні роботи 

Понад 700 людей зареєструвались у гуманітарному штабі для 

переселенців з Луганщини у Хмельницькій області за перші дні його роботи. 

Більшість з них приїхали з Сєвєродонецька, Рубіжного та Лисичанська, 

де втратили усе майно. 

Тож, люди потребують найбільш необхідного: продуктів харчування, 

гігієнічних наборів та постільної білизни. 

Обов'язкове запитання під час реєстрації: чи зазнало руйнувань житло? 

Стан житлового фонду вивчають за дорученням очільника Луганщини 

Сергія Гайдая. Завдання два: невідкладно забезпечити «дахом над головою» 

усіх, хто цього потребує, та визначити необхідні обсяги фінансування на 

відновлення житлового фонду після деокупації регіону. 

«Значна проблема – відновлення документів та забезпечення зайнятості 

переселенців у приймаючих громадах, але й у цих питаннях будемо 

допомагати. Ми маємо зберегти людей та їх кадровий потенціал, щоб було 

кому відбудовувати Луганську область після нашої перемоги», – повідомив 

керівник Гірської міської військово-цивільної адміністрації Олексій 

Бабченко. 

Нагадаємо, що Центр надання гуманітарної допомоги розташовано у 

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

районної державної адміністрації). 
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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... 

 

*** 

06.09.2022  

Чернівецька обласна військова адміністрація 

https://bukoda.gov.ua/news/likari-khotynshchyny-provodiat-vyizni-

pryiomy-dlia-vymushenykh-pereselentsiv 

Лікарі Хотинщини проводять виїзні прийоми для вимушених 

переселенців 

Медики Хотинської лікарні проводять виїзні прийоми для вимушених 

переселенців. Так, за два дні працівники мобільної бригади надали фахову 

медичну допомогу жителям трьох сіл Дністровського району - Гордівці, 

Рукшин та Чепоноси. 

Про це повідомляє Департамент охорони здоров’я Чернівецької ОВА. 

Крім того, буковинці та ВПО мали змогу обстежити органи черевної 

порожнини, щитовидну залозу, сечовидільну систему та зробити деякі 

лабораторні дослідження. Загалом ж кваліфіковану медичну допомогу 

отримали 58 пацієнтів. Також під час виїзних прийомів фахівці в разі потреби 

направляють пацієнтів до інших спеціалістів. 

 

 

*** 
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ЛУГАНСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

ОБЛАСНА ВІЙСЬКОВО-ЦИВІЛЬНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

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

enciv_z_luganshchini_v_kropivnickomu_vede_priyom 

У гуманітарному штабі для переселенців з Луганщини в 

Кропивницькому веде прийом терапевт 

… 7 вересня, в Координаційному центрі допомоги ВПО Луганської 

області в Кіровоградській області здійснював прийом пацієнтів лікар-

терапевт І категорії Лисичанського ЦПМСД Ольга Миколаївна 

Філімонова. 

До лікаря звернулися жителі Луганщини з різними проблемами 

здоров’я. 
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Пацієнти отримали рекомендації щодо лікування, їм були надані 

електронні рецепти за програмою «Доступні ліки», електронні направлення 

до профільних спеціалістів. 

Про графік прийому лікаря на наступному тижні буде повідомлено 

через телеграм-канал «Координаційний центр Кроп-Луг». 

 

*** 

07.09.2022  

Вінницька обласна військова адміністрація 

http://www.vin.gov.ua/news/ostanni-novyny/49661-u-vinnytskii-oblasti-

pratsiuiut-medychni-mobilni-bryhady-u-partnerstvi-z-italiiskym-chervonym-

khrestom 

На Вінниччині працюють медичні мобільні бригади у партнерстві з 

італійським Червоним Хрестом 

На початку липня у Департаменті охорони здоров’я та реабілітації 

ОВА підписали Меморандум про співпрацю із Вінницькою обласною 

організацією Товариства Червоного Хреста України. 

У рамках угоди на Вінниччині, в партнерстві з італійським Червоним 

Хрестом, створено мобільні медичні бригади. Вони працюють у 

найвіддаленіших селах регіону. Перші три бригади уже їздять по громадах і 

надають допомогу, наразі ще формують сім. 

«Медична бригада складається із лікаря, медсестри та водія. Вони 

вислуховують скарги пацієнта, проводять первинний огляд, роблять УЗД-

дослідження, швидкі тести на визначення рівня цукру в крові та гепатит. Від 

партнерів з Італії отримали ліки і за призначенням лікаря видаємо їх 

пацієнтам безкоштовно. Незабаром у нас буде ще ЕКГ, тому зможемо 

проводити обстеження ще комплексніше. Результати досліджень передаємо 

сімейним лікарям, а вони уже за потреби формують направлення до вузьких 

спеціалістів. Наші бригади – це фактично допомога первинній ланці», - 

пояснив медичний координатор Програми мобільних медичних бригад 

Червоного хреста у Вінницькій області Андрій Блажко. 

В одній із таких бригад працює лікар та медсестра, обоє переселенці. 

Сімейний лікар Олександр Маврін раніше працював у дитячій лікарні міста 

Бахмут лікарем-анестезіологом. 

«Я дуже люблю свою професію, тому долучився до мобільних бригад у 

Вінницькій області…», - розповідає Олександр Маврін. 

А медична сестра Лариса Семенуха - переселенка з Миколаєва. Жінка 

розповідає, що хоче бути корисною, поки живе у Вінницькій області. Останні 

22 роки вона працювала медсестрою у Миколаєві на одному із підприємств. 

«Ми живемо тут тимчасово і мені важливо бути корисною. Тому від 

початку я співпрацювала як волонтер з Червоних Хрестом у Вінницькій 

області, а тепер їздимо і допомагаємо людям…», - додала пані Лариса. 
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Заступниця директорки Департаменту охорони здоров’я та 

реабілітації ОВА Тетяна Бондаренко відзначила: «Графіки виїздів 

мобільних бригад ми погоджуємо та інформуємо про це громади. Це 

підсилення для нашої первинки, адже у зв’язку із великою кількістю ВПО 

навантаження на них збільшилося. Тому таким чином ми наближаємо медичну 

допомогу у найвіддаленіших громадах нашої області». 

 

*** 

07.09.2022  

Вінницька обласна військова адміністрація 

http://www.vin.gov.ua/news/ostanni-novyny/49663-vyizni-pryiomy-do-

zhyteliv-hromad-staly-zvychnoiu-praktykoiu-v-roboti-raionnykh-rad-

predstavnykiv-vlady-zustrichaly-v-illinetskii-th 

Виїзні прийоми до жителів громад стали звичною практикою в 

роботі районних рад: представників влади зустрічали в Іллінецькій ТГ 

За дорученням Начальника обласної військової адміністрації Сергія 

Борзова, заступники начальника Вінницької районної військової 

адміністрації Тетяна Каменщук та Юлія Олійник, провели виїзний прийом 

громадян у Іллінецькій громаді. 

«Виїзні прийоми до жителів наших громад – це звична практика роботи 

для теперішньої влади. Протягом літа нам вдалося відвідати всі 16 громад 

Вінницького району, а це більше 70-ти сіл. Є села, в які до цього часу ніколи 

не приїжджали представники районної чи обласної адміністрації, тому люди 

охоче приходять на зустрічі та озвучують свої проблеми. Наразі, актуальним 

для вирішення є підготовка до осінньо-зимового періоду. Приємно відмітити, 

що і цього разу на зустрічі були присутніми внутрішньо переміщені сім’ї – 

намагалися вирішити питання відвідування дітьми дитячого садочка», - 

повідомляє начальник Вінницької районної військової адміністрації 

Віталій Урдзік.⠀ 

Іллінецька міська громада, яку очолює Володимир Ящук, продовжує 

активно займатися вирішенням соціально-правових питань для внутрішньо 

переміщених осіб, систематично допомагає гуманітарними речами. Цей 

напрямок визначений як пріоритетний в громаді. 

Зустрічі проведено в с. Бабин, с. Тягун та с. Іллінецьке. 

Виїзні заходи, що проводяться в громадах району, сприяють 

налагодженню взаємодії влади з жителями, визначають першочергові 

проблеми людей та професійне спілкування забезпечує швидшому їх 

вирішенню. Така практика є ефективною і ми будемо продовжувати зустрічі з 

людьми. 

Під час зустрічі були передані продуктові набори від обласного 

гуманітарного штабу Вінницької обласної військової адміністрації для 

внутрішньо переміщених сімей. 
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07.09.2022  

Вінницька обласна військова адміністрація 

http://www.vin.gov.ua/news/ostanni-novyny/49665-potik-vpo-z-

donechchyny-zrostaie-okrema-uvaha-evakuatsii-iz-nebezpechnykh-mists-ditei-

pozbavlenykh-batkivskoho-pikluvannia-ta-ditei-syrit 

Потік ВПО з Донеччини зростає: окрема увага евакуації із 

небезпечних місць дітей позбавлених батьківського піклування та дітей-

сиріт 

…Перший заступник Начальника обласної  військової адміністрації 

Наталя Заболотна взяла участь в онлайн-засіданні Координаційного штабу 

з питань підготовки проведення обов’язкової евакуації населення 

Донецької області в умовах воєнного стану. 

В південних та східних регіонах України бойова ситуація загострюється 

з кожним днем, тож залишатися на території де ведуться активні бойові дії 

стало ще більш небезпечно. Чим більше людей виїде зараз, тим менше людей 

російська армія встигне вбити. 

Як зауважила Віцепрем’єр-міністр –   Міністр з питань реінтеграції 

тимчасово окупованих територій України  Ірина Верещук, лише за серпень 

і перші дні вересня з тимчасово окупованих територій Харківщини, 

Херсонщини, Луганщини, Запорізької та Донецької областей виїхало понад 63 

тисячі українців. Це не враховуючи мешканців прифронтових районів 

Донеччини, які виїхали у ході обов’язкової евакуації. 

«Історії скалічених війною дитячих доль сколихнули українське 

суспільство та породили щире бажання огорнути турботою і захистом кожну 

дитину, яка залишилася без батьківського піклування під час воєнного стану,- 

зазначила Наталя Заболотна.- Окремо відпрацьовується евакуація дітей, 

позбавлених батьківського піклування та дітей-сиріт із потенційно 

небезпечних місць. Планується евакуація ще понад 800 дітей». 

Посадовиця також підкреслила, що на нараді  з Мінреінтеграції 

акцентували увагу на важливості створення для дітей належних умов 

виховання та розвитку, а також на викликах, з якими зіштовхнулося 

суспільство у зв’язку з масовим зростанням кількості дітей, які сиротіють у 

зв’язку з воєнними діями в Україні. 

 

*** 

07.09.2022  

Волинська обласна державна адміністрація 

https://voladm.gov.ua/new/ponad-60-vnutrishnih-pereselenciv-rozselili-v-

oblasti-minuloyi-dobi/ 

Понад 60 внутрішніх переселенців розселили в області минулої доби 
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З початку повномасштабної війни в Україні, на Волині прийняли та 

забезпечили помешканням, а також необхідними речами 72 тис. 821 

внутрішньо-переміщену особу. З них, 61 – … 6 вересня 2022 року. 

Статус ВПО мають 59 тис. 896 людей. Це становить 42 тис. 238 сімей, 

у яких 18 тис. 298 – діти. 

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

тисяч переселенців. Також наразі готують ще вісім тисяч місця для 

можливого розселення людей. Більшість місць знаходиться в територіальних 

громадах, віддалених від обласного центру. 

Допомагаємо та перемагаємо! 

 

*** 

07.09.2022 

Донецька обласна державна адміністрація 

https://dn.gov.ua/news/konkurs-mini-grantiv-na-pidtrimku-zhinok-

pidpriyemnic-vpo-z-luganskoyi-i-doneckoyi-oblastej 

Конкурс міні-грантів на підтримку жінок-підприємниць - ВПО з 

Луганської і Донецької областей 

Громадська організація «Платформа розвитку «СМР» оголошує 

конкурс міні грантів для жінок-підприємниць зареєстрованих як фізична 

особа-підприємець, та є ВПО з Луганської або з Донецької областей для 

підтримки в відновленні або зміцненні їх бізнесу, повідомляє управління сім'ї, 

молоді та масових заходів національно-патріотичного виховання 

облдержадміністрації. 

Хто може взяти участь у конкурсі: 

Жінки-підприємниці зареєстровані як ФОП, які планують відновити або 

адаптувати свій бізнес для набуття сталого економічного становища, та є ВПО 

з Луганської і Донецької областей. Або є жінками-підприємницями, які 

ведуть свій бізнес на території України і працевлаштовують ВПО з 

вищезазначених областей. 

 

Умови подання: 

Всі частини заявки мають бути заповнені, інакше вона не буде 

опрацьовуватися. Вся інформація буде оброблятися з належною 

конфіденційністю. 

Додаток має містити в собі наступні документи: 

1) Довідка ВПО 

2) Виписка ФОП 

Розмір грантів: 

Гранти становитимуть від 20 000 до 100 000 гривень на один бізнес-

проєкт. Витрати можуть бути покриті з 1 листопада 2022 року до 20 грудня 

2022 року. Співфінансування не вимагається. 

Кінцевий строк подання заявок: 15 вересня 2022 року. 
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Деталі за посиланням: https://www.gurt.org.ua/news/grants/80480/ 

За матеріалами управління сім'ї, молоді та масових заходів 

національно-патріотичного виховання облдержадміністрації 

 

*** 

07.09.2022  

Запорізька обласна державна адміністрація 

https://www.zoda.gov.ua/news/62676/tsentri-dopomogi-vryatovanim-

povnotsinno-pratsjujut-v-troh-mistah-ukrajini.html 

ЦЕНТРИ ДОПОМОГИ ВРЯТОВАНИМ ПОВНОЦІННО 

ПРАЦЮЮТЬ В ТРЬОХ МІСТАХ УКРАЇНИ 

У трьох містах України, а саме - Запоріжжі, Львові та Дніпрі працюють 

Центри допомоги врятованим, що надають підтримку людям, які виїхали з 

зони активних бойових дій та/або тимчасово окупованих територій.  

У Центрах соціальні працівники, психологи та юристи безоплатно 

надають конфіденційну психологічну та правову підтримку. Відвідувачі також 

отримують інформацію з питань переміщення, поселення, отримання 

гуманітарної допомоги, виплат тощо.  

В складних випадках, зокрема сексуального насильства, спеціалісти 

Центру довгостроково допомагають постраждалим побороти 

посттравматичний синдром та повернутись до нормального життя.  

Центри допомоги врятованим відкриті для всіх, хто цього потребує: 

У Запоріжжі: Виставковий центр «Козак-Палац», вул. Перемоги, 70Б, 

пн-сб з 9:00 до 16:00. 

У Львові: Львівський палац мистецтв, вул. Миколи Коперника, 17 

пн-пт з 10:00 до 18:00. 

У Дніпрі: Крутогірний узвіз, 21, Центр сучасного мистецтва DCCC 

Графік роботи:  пн-пт з 9:00 до 16:00. 

Детальніше про роботу Центрів у відео 

Центри створено за ініціативи Офісу Віцепрем’єрки з питань 

європейської та євроатлантичної інтеграції та підтримки Фонд 

Народонаселення ООН в Україні - UNFPA Ukraine1 

 

***  

07.09.2022 

Хмельницька обласна військова адміністрація 

https://www.adm-km.gov.ua/?p=115472 

                                                           
1 Див.:   
https://www.facebook.com/UNFPA.Ukraine/?__cft__[0]=AZUtiSNCpXbT5C47TbW9a4nZ7jSQANYwQ7WnMClz5mZ
TGtyDo9aTJ41mmYOHCd5Mf0A1jsubcF2uyEiLPygQMRgQdrGl-stYjC-
hpRsEMWaMX1tDzbaAPzK4iimAVAWDd9ALLU1YSwKDC_mHzlPksuq0WqOYVz4rrYMrsCfFVR8xqw&__tn__=kK-R 
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Фонд соціального страхування України гарантує страховий захист 

внутрішньо переміщених осіб 

Державний страховий захист від Фонду соціального страхування 

України зберігається для працевлаштованих українців попри воєнний стан. З 

початку війни управління виконавчої дирекції Фонду в Хмельницькій 

області виплатило застрахованим особам близько 220 мільйонів гривень 

лікарняних і декретних. Допомоги по тимчасовій втраті працездатності, по 

вагітності та пологах за рахунок коштів Фонду соціального страхування 

України отримали понад 37 тисяч працюючих подолян та вимушених 

переселенців, які тимчасово перемістились на територію Хмельницької 

області. 

«Страховий захист внутрішньо переміщених осіб є одним із 

пріоритетних напрямів роботи управління виконавчої дирекції Фонду 

соціального страхування України в Хмельницькій області», – зазначає 

начальник управління Сергій Кіндзерський. – «Аби забезпечити виплати 

лікарняних для українців, чиї роботодавці залишились в окупації, не 

виходять на зв’язок або не мають можливості гарантувати виплату 

працівникам отриманих від Фонду соціального страхування України 

коштів, фахівцями Фонду було напрацьовано механізм призначення виплат 

без залучення роботодавця. У таких випадках виплати призначаються 

застрахованій особі напряму – для цього необхідно звернутись у будь-яке 

зручне відділення управління виконавчої дирекції Фонду в Хмельницькій 

області. 

Телефон гарячої лінії управління виконавчої дирекції Фонду в 

Хмельницькій області а також адреси та контакти його відділень можна 

знайти за посиланням: 

 http://www.fssu.gov.ua/fse/control/khm/uk/publish/article/110919». 
Тож, для отримання допомоги від Фонду соціального страхування 

України напряму, евакуйованим працівникам достатньо мати при собі 

довідку ВПО, оригінали та копії паспорта або іншого документа, що посвідчує 

особу, реєстраційного номера облікової картки платника податків, а також 

лікарняний, за яким буде призначено виплату. Решту необхідної інформації 

фахівці Фонду самостійно дізнаються із реєстрів. 

Також Фонд 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 коштів. Процедура у такому 

випадку тотожна передбаченій для внутрішньо переміщених осіб, однак 

довідка ВПО не подається. 

Фахівці управління виконавчої дирекції Фонду в Хмельницькій 

області та його відділень роблять все належне аби застраховані особи та 

потерпілі на виробництві, у тому числі особи із інших регіонів, які покинули 

своє місцезнаходження у зв’язку з проведенням бойових дій, не залишились 
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без кваліфікованих консультацій та роз’яснень з питань 

загальнообов’язкового державного соціального страхування… 

 

*** 

07.09.2022  

ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ ТА НАУКИ 

ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

https://osvita.khm.gov.ua/?p=9891 

ШКОЛЯРІ-ПЕРЕСЕЛЕНЦІ ОТРИМУЮТЬ ПСИХОСОЦІАЛЬНУ 

ПІДТРИМКУ 

Сьогодні в початкових класах закладів освіти нашої територіальної 

громади навчається майже 650 учнів із сімей внутрішньо переміщених осіб. 

Зрозуміло, дітям доводиться адаптуватися до нових умов навчання, до 

нових учителів, нових однокласників… 

Аби полегшити дітям процес адаптування Хмельницька обласна 

організація Товариства Червоного Хреста реалізовує в Хмельницькому 

проєкт психосоціальної підтримки для школярів-переселенців. 

Сприяння в цій праці надає Департамент освіти та науки міської 

ради. 
7 вересня дітей запросили до обласного академічного музично-

драматичного театру імені Михайла Старицького. 
Тут діти спочатку переглянули виставу, згодом знайомились, взяли 

участь у різноманітних майстерках, рухливих іграх, змаганнях… 

Кожен школяр отримав наповнений іграшками рюкзак психосоціальної 

підтримки. 

Триста таких рюкзаків обласна організація Товариства Червоного 

Хреста України придбала за сприяння Данського Червоного Хреста. 

 

*** 

08.09.2022  

ЛУГАНСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

ОБЛАСНА ВІЙСЬКОВО-ЦИВІЛЬНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

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

ili_do_likuvalno_ozdorovchogo_kompleksu_mista 

Дітей-переселенців з Рубіжного запросили до лікувально-оздоровчого 

комплексу міста-побратима Долина 

Тридцяти одного вихованця Рубіжанського міського Центру 

туризму, краєзнавства, спорту та екскурсій учнівської молоді гостинно 

прийняв лікувально-оздоровчий комплекс «Дружба» міста Долина Івано-

Франківської області. 



53 
 

Для рубіжан організували насичену програма перебування. А саме, 

комплекс оздоровчих процедур, спортивні ігри, відвідування тренажерної та 

відео залів, різноманітні конкурси і змагання. 

Діти відвідали зоопарк, дельфінарій, Центрі Спадщини Вигодської 

вузькоколійки, піднялися на Скелі Довбуша та насолодилися природою гір, 

подорожуючи Карпатським трамвайчиком. 

Нагадаємо, що Долину і Рубіжне пов’язують дружні відносини вже 

багато років. 

У 2014 році громадою міста та Центром туризму, краєзнавства, 

спорту та екскурсій учнівської молоді було започатковано проєкт «Кожній 

дитині – турботу країни». 

Завдяки цьому проєкту сотні рубіжанських дітей ознайомилися з 

історією, природою, культурними традиціями Прикарпаття. 

 

***  

08.09.2022 

Полтавська обласна військова адміністрація 

https://www.adm-pl.gov.ua/news/mayzhe-13-mln-grn-derzhava-viplatila-

pracedavcyam-poltavshchini-yaki-naymayut-na-robotu-vpo 

МАЙЖЕ 13 МЛН ГРН ДЕРЖАВА ВИПЛАТИЛА ПРАЦЕДАВЦЯМ 

ПОЛТАВЩИНИ, ЯКІ НАЙМАЮТЬ НА РОБОТУ ВПО 

… Роботодавці Полтавщини продовжують отримувати компенсацію за 

працевлаштування внутрішньо переміщених осіб. Про це повідомив 

начальник Полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін.  

«Майже 13 млн грн держава виплатила працедавцям Полтавщини, які 

наймають на роботу вимушених переселенців. Компенсацію отримали понад 

400 роботодавців за працевлаштування більше 1000 ВПО. Виплати тривають 

і надалі», - розповів Дмитро Лунін.  

За його словами, подати документи на отримання компенсації 

роботодавці можуть через застосунок Дія. Компенсація на зарплатню за 

кожного працевлаштованого переселенця – 6500 гривень на місяць. 

Виплачують її за перші два місяці з початку працевлаштування. 

«Вакансії в Полтаві та області шукайте на нашому телеграм-каналі 

«Робота Полтава ЦЗ»: t.me/Polt_robota (https://t.me/Polt_robota). Робота як для 

переселенців, так і для жителів міста», - наголосив очільник ПОВА… 

 

***  

08.09.2022 

Полтавська обласна військова адміністрація 

https://www.adm-pl.gov.ua/news/departament-soczahistu-naselennya-

informuie-vidbuvsya-trening-shchodo-vazhlivih-navichok-podola 
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ДЕПАРТАМЕНТ СОЦЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ ІНФОРМУЄ: 

ВІДБУВСЯ ТРЕНІНГ ЩОДО ВАЖЛИВИХ НАВИЧОК ПОДОЛАННЯ 

СТРЕСУ 

…08 вересня за сприяння Департаменту на базі Полтавського 

обласного центру громадського здоров’я відбувся тренінг для фахівців із 

соціальної роботи територіальних громад та неурядових організацій області, 

які працюють з внутрішньо переміщеними особами. 

Захід на тему «Важливі навички з подолання стресу» проведено за 

ілюстрованим керівництвом Всесвітньої організації охорони здоров’я 

(ВООЗ) (доступне за лінком https://apps.who.int/iris/handle/10665/339150 ). 

Начальник Центру психічного здоров’я Обласного закладу з надання 

психіатричної допомоги, психолог Наталія Супруненко, яка виступила 

навчальним тренером, зосередила увагу учасників на важливих навичках в 

періоди стресу, впливі стресових ситуацій на людину, вагомості та 

необхідності проявів доброти, прийняття рішень та дій на основі власних 

цінностей та суджень. 

Психолог Полтавського обласного центру соціальних служб 

Людмила Дерев’янко опрацювала з присутніми методику «заземлення», яка 

має допомогти сконцентруватися на важливому (сім’ї, дружбі, хобі, щоденних 

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

спогадів, а також щодо небезпеки тривалої поведінки типу «рух від» та 

важливість швидкого подолання «емоційної бурі». Наприкінці заходу було 

опрацьовано методику та інструменти «Створення простору» як спосіб 

боротьби із стресовим станом, негативними думками та почуттями. 

За результатами тренінгу учасники отримали відповідні сертифікати. 

Директор Департаменту соцзахисту  населення Полтавської ОВА 

Людмила Корнієнко 

 

*** 

08.09.2022 

Черкаси 

Офіційний портал міської ради, 

міського голови, виконавчого комітету 

http://chmr.gov.ua/ua/newsread.php?view=21654&s=1&s1=17 

У Черкасах відкрили центр підтримки переселенців "Я – Маріуполь" 

Центр підтримки переселенців  "Я – Маріуполь" відсьогодні почав 

діяти в Черкасах. Тут маріупольці, які знайшли прихисток від війни у 

нашому місті, зможуть отримати психологічну, юридичну та гуманітарну 

допомогу. У відкритті центру взяли участь очільники міст Маріуполя й 

Черкас та переселенці. 

 За даними Гуманітарного центру ЧМР, від початку повномасштабної 

війни  у Черкасах знайшли прихисток 765 офіційно зареєстрованих 

маріупольців, насправді їх значно більше. Аби допомогти цим людям 
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максимально адаптуватися й інтегруватися на новому місці, за рахунок 

бюджету міста Маріуполь та благодійних фондів в Україні відкривають 

центри «Я – Маріуполь». Черкаський центр став 12-тим в Україні.  На відміну 

від попередніх, він надаватиме найбільше послуг, зокрема, юридичні 

консультації та послуги з працевлаштування. 

 «Я вдячний міському голові Черкас Анатолію Бондаренку за 

підтримку наших людей і цього проекту зокрема, – відзначив міський голова 

Маріуполя Вадим Бойченко. – Сьогодні головна наша задача – аби люди не 

втратили віру в нашу державу, в себе. І ми їх гуртуємо в таких центрах, де вони 

можуть отримати потрібну інформацію, соціальний захист, юридичний 

супровід, – тобто ті речі, які рятують і повертають до життя. На жаль, дуже 

важкий шлях проходить наша держава, але ми обов’язково переможемо і 

найближчим часом повернемо українське місто Маріуполь». 

 «Відкриття цього центру є знаковою подією,  адже черкащани завжди 

були на вістрі визвольної боротьби, і тепер  допомагають українцям, які їдуть 

до нас у скрутну хвилину. Ці люди мають відчути: вони не в гостях, а вдома, 

– сказав міський голова Черкас Анатолій Бондаренко. –  І коли я вперше 

зайшов у приміщення центру «Я – Маріуполь», відчув  наскільки тут по-

сімейному затишно. Тому що люди, які тут працюють, вкладають душу в цю 

справу, хочуть творити, відновлювати своє життя і своє місто. Я впевнений: 

ми переможемо, Україна вийде на кордони 1991 року і Маріуполь буде 

українським. І ми разом відбудуємо і це місто, і всю спільну європейську 

Україну». 

 «У цьому центрі зараз працюють 10 осіб, всі вони теж із Маріуполя, – 

поінформував керівник центру «Я – Маріуполь» в м.Черкаси Володимир 

Петров.  – У нас діють кілька локацій: консультування, дитячий куточок, 

місце для чаювання. Є фаховий лікар, психолог, ми допомагаємо у відновленні 

документів. У центрі можна отримати гуманітарну допомогу, зокрема, речі, 

гігієнічні засоби, медичні препарати, продукти тощо». 

 «Мій будинок був зруйнованим, мене витягнули з-під завалів, і в березні 

я приїхала до Черкас, – розповідає жителька Маріуполя Ірина Миколаївна. 

– Звичайно, я мрію повернутися додому, але зараз цей центр – ніби частинка 

Маріуполя, навіть інтер’єр нагадує про наше місто». 

 За словами міського голови Маріуполя Вадима Бойченка, після Черкас 

такі центрі готуються  відкрити  в Тернополі, Чернівцях та Ужгороді. 

 Адреса Центру підтримки переселенців «Я – Маріуполь»: 

м.Черкаси, вул.Ложешнікова, 52/1 

(на площі біля залізничного вокзалу) 

 Режим роботи : 

З 8:00 до 17:00 щоденно, без вихідних 

 Довідки – за телефонами контакт-центру  Маріупольської міської 

ради: 

050 345 15 55 

067 345 15 55 
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 Відеосюжет про цю подію дивіться за покликанням 

https://www.facebook.com/rada.cherkasy/videos/563005875641135 

 

*** 

09.09.2022  

Вінницька обласна військова адміністрація 

http://www.vin.gov.ua/news/ostanni-novyny/49711-u-voronovytskii-th-pid-

chas-vyiznoho-pryiomu-hromadian-vyrishuvaly-nevidkladni-pytannia-vpo 

У Вороновицькій ТГ під час виїзного прийому громадян вирішували 

невідкладні питання ВПО 

З метою  допомоги, підтримки та вирішення проблемних питань родин 

вимушених переселенців, за дорученням Начальника Вінницької обласної 

військової адміністрації Сергія Борзова заступники Начальника 

Вінницької РВА Тетяна Каменщук, Олена Футуймас та Юлія Олійник 

провели виїзний прийом громадян у Вороновицькій громаді. 

Цим людям довелося пережити  немало горя , тож їм необхідна наша 

підтримка та допомога.  

Одразу після зустрічі, для  ВПО передали продуктові набори від  

гуманітарного штабу Вінницької обласної військової адміністрації. 

«Приємно чути слова подяки та віру в ЗСУ - це підтверджує, що тільки 

спільними зусиллями ми наближаємо нашу Перемогу»,- підкреслюють 

керівники району… 

 

*** 

09.09.2022  

Волинськаа обласна державна адміністрація 

https://voladm.gov.ua/new/minuloyi-dobi-v-oblasti-rozselili-ponad-100-

vnutrishnih-pereselenciv/ 

Минулої доби в області розселили понад 100 внутрішніх переселенців 

…8 серпня 2022 року, на Волині розмістили 132 внутрішньо-

переміщені особи. Загалом в області прийняли 72 тис. 978 переселенців. 

Статус ВПО мають 59 тис. 896 людей. Це становить 42 тис. 238 сімей, 

у яких 18 тис. 298 – діти. 

Наразі в області можливо додатково розмістити ще до п’яти тисяч 

внутрішніх переселенців. Також триває підготовка восьми тисяч місця для 

можливого розселення людей.   

Допомагаємо та перемагаємо! 

 

*** 

09.09.2022 

Донецька обласна державна адміністрація 
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https://dn.gov.ua/news/delegaciya-z-donechchini-perebuvaye-z-robochim-

vizitom-na-hmelnichchini 

Хаб для переселенців, релоковані заклади освіти, художня виставка: 

як Донеччина поглиблює співпрацю з Хмельниччиною 

З метою поглиблення співпраці у соціальній, культурній та освітній 

сферах в умовах військової агресії представники Донецької 

облдержадміністрації на чолі з заступницею голови Донецької ОДА Юлією 

Костюніною здійснили візит у Хмельницьку область, де знайшли прихисток 

чимало евакуйованих мешканців Донеччини. 

…під час зустрічі з заступниками голови Хмельницьої 

облдержадміністрації Володимиром Юр'євим та Володимиром Біликом 

були обговорені найбільш гострі питання та виклики, пов'язані з війною, з 

якими щоденно доводиться мати справу органам влади. Юлія Костюніна 

окреслила основні проблемні питання, що виникають у зв'язку з необхідністю 

евакуації мешканців області та ознайомила із досвідом співпраці задля їх 

вирішення з іншими регіонами України. 

Хмельницька область зараз готується до прийому нової хвилі ВПО 

напередодні холодів. В її громадах є чітке розуміння, яку кількість людей та за 

яких умов можна розмістити у кожній з них, а загалом Хмельниччина має 

близько 17 тисяч ліжкомісць для тих вимушених переселенців, які можуть 

прибути найближчим часом. В цій області готуються прийняти і людей, які 

потребують особливої турботи - підопічних інтернатів та пансіонатів, в тому 

числі і маломобільних та осіб з інвалідністю. 

Обговорювалось і питання релокації закладів освіти та основні 

проблеми, що пов'язані із організацією в них навчального процесу. 

- Хмельниччина гостинно відчинила двері та прийняла наших людей, 

наші заклади, зокрема освітянські. Сьогодні завдяки цьому студенти 

Маріупольського будівельного та Бахмутського коледжу культури і 

мистецтв змогли розпочати навчання у змішаному режимі. Це дуже важливо, 

бо в Донецькій області такої можливості немає, а багато спеціальностей 

потребують обов'язкових практичних офлайн занять, - наголосила Юлія 

Костюніна. - Це чудовий приклад синергії, адже релоковані сюди заклади 

дали роботу для місцевих фахівців, які уже допомагають навчати нашу 

молодь. Маємо також і місцевих студентів, які цьогоріч вступили до наших 

закладів. Це ще один поштовх, щоб ламати усталені стереотипи, і 

продемонструвати, що наша нація сьогодні згуртована як ніколи. Ми пройшли 

самоідентифікацію і чітко розуміємо, що ми - українці, що Україна - це наша 

Батьківщина, і ми готові захищати її до останнього подиху. 

Вчора ж делегація з Донеччини відвідала виставку Донецького 

обласного художнього музею "Схід: рівень свободи", яка експонується у 

Хмельницькому обласному художньому музеї.  
Побували й у Хмельницькому політехнічному фаховому коледжі НУ 

"Львівська політехніка", де виділено аудиторії для Маріупольского 

будівельного фахового коледжу. Тут поспілкувалися зі студентами, які 
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переїхали на Хмельниччину та навчаються очно, і тими, що долучаються до 

навчання онлайн. Оглянули також і гуртожиток закладу. 

Зустріч із студентами Горлівського інституту іноземних мов 

пройшла в гуртожитку Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії. 

Наразі понад тридцять студентів внз з Донеччини проживають тут та мають 

можливість долучатися до своїх занять на базі академії. 

Завітали й до майбутнього хабу для підтримки переміщених осіб 

Донеччини  - гуманітарного центру для мешканців Донецької області у 

Хмельницькому «Донеччина Хаб».  Де поспілкувалися з його організаторами 

та волонтерами і ознайомилися з умовами, які створені для допомоги 

переселенцям. 
… делегація завітала до Кам’янець-Подільського фахового коледжу 

культури і мистецтв, де з нового навчального року базується Бахмутський 

фаховий коледж культури і мистецтв ім. І.Карабиця, у якому пройшла 

церемонія посвячення першокурсників у студенти. 

 

 

***  

09.09.2022 

Хмельницька обласна військова адміністрація 

https://www.adm-km.gov.ua/?p=115542 

На Хмельниччині з робочим візитом перебуває делегація Донецької 

ОВА 

Обговорити співпрацю між Донеччиною та Хмельниччиною у 

соціальній, культурній та освітній сферах в умовах військової агресії – така 

головна мета візиту заступниці голови Донецької ОДА Юлії Костюніної, яка 

8 вересня прибула в нашу область разом з керівниками профільних 

структурних підрозділів ОВА. Привітали колег з Донеччини заступники 

голови ОВА Володимир Юр’єв та Володимир Білик. 

Під час спілкування посадовці обговорили найбільш гострі питання та 

виклики, пов’язані з війною, з якими щоденно доводиться мати справу органам 

влади. Пані Юлія розповіла про те, як працює Донецька ОВА та її структурні 

підрозділи в умовах, коли понад половина області є тимчасово окупованою, а 

решта перебуває під постійними обстрілами та потерпає від руйнувань. Також 

посадовиця окреслила основні проблемні питання, що виникають у зв’язку з 

необхідністю евакуації мешканців області та ознайомила із досвідом 

співпраці задля їх вирішення з іншими регіонами України. 

В свою чергу, Володимир Юр’єв розповів про те, яким чином в нашій 

області облаштовують вимушених переселенців та забезпечують їх потреби, а 

також про те, як область готується до прийому нової хвилі ВПО напередодні 

холодів. Як зауважив посадовець, завдяки налагодженню системної роботи з 

громадами, є чітке розуміння про те, яку кількість людей та за яких умов 

можна розмістити у кожній з них. 
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“Ми проаналізували, які заклади для цього можна буде використати, та 

розділили їх на групи: приміщення, куди можна одразу заселити людей та 

надати їм як мінімум спальне місце, умови для гігієни та приготування їжі; 

приміщення, що готові до прийому, але потребують доукомплектування 

ліжками та речами першої необхідності, та приміщення, які потребують 

певного ремонту, – пояснив Володимир Васильович. – Це дозволило 

розрахувати наші можливості, прихистити людей у придатних для 

проживаннях будівлях та одночасно працювати над створенням умов у решті, 

зокрема залучаючи через наш партнерський майданчик кошти міжнародних 

донорів”. 

Посадовець додав, що ця робота в області триває, і наразі Хмельниччина 

має близько 17 тисяч ліжкомісць для тих вимушених переселенців, які 

можуть прибути найближчим часом. Також він зауважив, що в області 

готуються прийняти і людей, які потребують особливої турботи – підопічних 

інтернатів та пансіонатів, в тому числі і маломобільних та осіб з інвалідністю. 

Окремо учасники зустрічі обговорили питання релокації закладів 

освіти та основні проблеми, що пов’язані із організацією в них навчального 

процесу. За словами представників Донецької ОВА, основне завдання – це 

максимально зберегти колективи цих закладів та допомогти їх учням та 

студентам продовжити навчання в Україні. 

Користуючись нагодою, Юлія Костюніна подякувала за допомогу та 

підтримку, яку Хмельниччина надає Донецькій області: “Хмельниччина 

гостинно відчинила двері та прийняла наших людей, наші заклади, зокрема 

освітянські. Сьогодні завдяки цьому студенти Маріупольського будівельного 

та Бахмутського музичного коледжів змогли розпочати навчання у 

змішаному режимі. Це дуже важливо, бо в Донецькій області такої можливості 

немає, а багато спеціальностей потребують обов’язкових практичних офлайн 

занять”. 

Посадовиця зауважила, що Хмельниччина прихистила не лише молодь, 

а й педагогів та викладачів з їх родинами, допомогла з розселенням та 

працевлаштуванням. Також вона зауважила, що навчальні заклади області 

мають дуже гарну матеріальну базу, а тому студенти у майбутньому будуть 

затребуваними на ринку праці і стануть справжніми фахівцями. 

“Це чудовий приклад синергії, адже релоковані сюди заклади дали 

роботу для місцевих фахівців, які уже допомагають навчати нашу молодь. 

Маємо також і місцевих студентів, які цьогоріч вступили до наших закладів. 

Це ще один поштовх, щоб ламати усталені стереотипи, і продемонструвати, 

що наша нація сьогодні згуртована як ніколи. Ми пройшли самоідентифікацію 

і  чітко розуміємо, що ми – українці, що Україна – це наша Батьківщина, і ми 

готові захищати її до останнього подиху,” – наголосила заступниця голови 

Донецької ОДА. 
Не оминули увагою під час зустрічі також ще одне проблемне питання – 

фінансування. В умовах війни місцеві бюджети мають дуже обмежений 

ресурс, а тому питання організації харчування для ВПО, сплати за 
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комунальні послуги, забезпечення виплати заробітної плати, стипендій та 

покриття витрат на утримання релокованих закладів освіти, а також на 

навчання студентів з інших областей в рамках програми академічної 

мобільності, потребують системного вирішення на державному рівні. 

Посадовці дійшли спільної думки, що варто розробити єдину концепцію дій 

та виходити з нею до відповідних міністерств. 

Підсумовуючи розмову, Володимир Юр’єв зазначив: “Зараз ми можемо 

впевнено сказати одне: у нас немає проблем ваших і наших. Є спільні 

завдання, які ми маємо вирішити, щоб максимально допомогти усім людям, 

які постраждали від війни. І тому, незважаючи на всі біди та руйнування, яких 

зазнала наша країна, я вважаю, що найголовніше на сьогодні ми уже отримали 

– єдину націю. Із цим ми розумінням подолаємо всі перешкоди і пройдемо 

через усі випробування!” 

На завершення посадовці обмінялися пам’ятними подарунками. Також 

гості з Донеччини вручили подяки від начальника Донецької ОВА. 

У продовження візиту представники Донеччини відвідали декілька 

своїх закладів, які знайшли прихисток у хмельницьких колег. Зокрема вони 

відвідали виставку Донецького обласного художнього музею “Схід: рівень 

свободи”, де експонуються картини донецьких майстрів пензля. Наразі 

донецькі музейники разом із врятованими від окупантів фондами 

розташувалися у Хмельницькому обласному художньому музеї. 

Далі делегація відвідала Хмельницький політехнічний фаховий 

коледж НУ “Львівська політехніка”, де розпочав роботу Маріупольский 

будівельний фаховий коледж. Тут гості мали можливість зустрітися та 

поспілкуватися зі студентами, які переїхали на Хмельниччину та 

навчаються очно, і тими, що долучаються до навчання онлайн. Також вони 

оглянули навчальні аудиторії та гуртожиток закладу. Символічно, що зв’язки 

між цими навчальними закладами започатковані були ще декілька років тому. 

Два роки тому  між ними відбувся телеміст «Студентство єднає Україну», до 

участі в якому долучився Президент України Володимир Зеленський, котрий 

того дня перебував на Хмельниччині з робочим візитом. 

Зауважимо, що окрім релокованих закладів освіти в цілому, наша 

область підтримує також студентів, чиї заклади працюють онлайн в інших 

регіонах. Тому в межах візиту донецькі посадовці поспілкувалися із 

студентами одного з них – Горлівського інституту іноземних мов. Наразі 

понад тридцять його студентів проживають у гуртожитку Хмельницької 

гуманітарно-педагогічної академії та мають можливість долучатися до своїх 

занять на її базі. 

На завершення першого дня робочої поїздки донеччани завітали до 

новоствореного хабу для підтримки переміщених осіб Донеччини у 

м.Хмельницький, де поспілкувалися з його організаторами та волонтерами і 

ознайомилися з умовами, які створені для допомоги переселенцям. 

Сьогодні делегація продовжує роботу на Кам’янеччині, де планує 

відвідати ще декілька закладів, зокрема Бахмутський фаховий коледж 
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культури і мистецтв ім. І.Карабиця, який віднедавна розташовується у 

приміщеннях одного з корпусів Кам’янець-Подільського коледжу культури 

і мистецтв. 

 

***  

09.09.2022 

Чернівецька обласна військова адміністрація 

https://bukoda.gov.ua/news/vpo-zmozhut-otrymuvaty-sotsialni-posluhy-za-

mistsem-perebuvannia 

ВПО зможуть отримувати соціальні послуги за місцем перебування 

З 1 жовтня Мінсоцполітики впроваджує в усіх регіонах України 

Єдину інформаційну систему соціальної сфери (ЄІССС). Це дозволяє 

централізувати призначення, нарахування та виплати для ВПО, що значно 

прискорить отримання допомоги та розв'язання проблемних питань 

переселенців. 
Мета впровадження ЄІССС: кожен переселенець буде отримувати 

послуги за місцем свого фактичного перебування. 

«Органи соцзахисту надаватимуть послуги незалежно від того, яка 

адреса вказана у людини в документах. Наприклад, коли людина переїхала з 

міста Харків, отримала довідку ВПО у Львові, а потім перемістилася у 

Тернопіль, то всі питання вона зможе вирішити у фактичному місці 

перебування. В умовах повномасштабної війни ми маємо максимально 

убезпечити наших людей і спростити для них надання послуг», – заявила Віце-

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

окупованих територій України Ірина Верещук. 

Так, внутрішні переселенці у будь-якому регіональному управлінні 

соціального захисту зможуть:  

- швидко змінити у довідці ВПО неактуальне місце проживання;  

- виправити помилкові чи некоректні дані у заяві на отримання довідки 

ВПО; 

- з’ясувати й усунути причину затримки допомоги на проживання. 

Єдина інформаційна система соціальної сфери завершує етап 

дослідно-промислової експлуатації (тестовий режим) у Житомирській, 

Рівненській та Вінницькій. Крім того, наразі триває підключення 

співробітників управління соцзахисту з інших областей для її впровадження 

по всій країні. 

 

 

ОГЛЯД ПУБЛІКАЦІЙ ЗМІ 
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Центральні 
 

 

05.09.2022 

Корреспондент.net 

https://ua.korrespondent.net/ukraine/4512742-pereselentsi-iz-krymu-

mauit-pravo-na-hroshovu-dopomohu-minreintehratsiia 

Переселенці із Криму мають право на грошову допомогу – 

Мінреінтеграція 

На грошову допомогу від держави мають право люди, які перемістилися 

із тимчасово окупованої території. 

Внутрішньо переміщені особи із АР Крим і Севастополя мають право 

на грошову допомогу нарівні з іншими переселенцями. Про це повідомляє 

Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій. 

 У відомстві наголосили, що на грошову допомогу від держави мають 

право люди, які перемістилися з тимчасово окупованої території (зокрема 

ВОТ АР Крим і м. Севастополь); з територіальних громад, які розташовані у 

районі проведення військових (бойових) дій або перебувають в оточенні 

(блокуванні). А також громадяни, чиє житло зруйноване або непридатне для 

проживання внаслідок пошкодження через збройну агресію РФ і які до 20 

травня 2022 року подали заявку на відшкодування відповідних втрат. 

 Раніше повідомлялося, що внутрішньо переміщені особи відтепер 

можуть отримати соціальні послуги і виплати навіть у тому випадку, коли 

вони втратили паспорт2. 

 

*** 

05.09.2022 

Слово і діло 

https://www.slovoidilo.ua/2022/09/05/novyna/suspilstvo/zhyteli-krymu-

takozh-mozhut-otrymaty-vyplaty-vpo-podrobyczi 

Жителі Криму також можуть отримати виплати ВПО: подробиці 

Переселенці з Криму та Севастополя також мають право на грошову 

допомогу від України нарівні з іншими ВПО. 

Про це повідомляє Міністерство з питань реінтеграції тимчасово 

окупованих територій у понеділок, 5 вересня. 

Кримчани, які евакуюються в Україну, можуть отримати виплати, 

оскільки належать до категорії ВПО, які прибули з тимчасово окупованих 

територій. 

У Мінреінтеграції нагадали, що зараз на грошову допомогу від держави 

мають право люди, які: 

                                                           
2 Див.:   https://ua.korrespondent.net/ukraine/4495517-pereselentsi-zmozhut-otrymaty-sotsialni-posluhy-ta-
vyplaty-bez-pasporta 
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перемістилися з тимчасово окупованої території (зокрема Крим та м. 

Севастополь); 

з територіальних громад, які розташовані в районі проведення 

військових (бойових) дій або перебувають в оточенні (блокуванні). 

а також громадяни, чиє житло зруйноване або непридатне для 

проживання внаслідок пошкодження через збройну агресію росії і подали до 

20 травня 2022 року заявку на відшкодування відповідних втрат… 

 

 

 

 

 

*** 

05.09.2022 

Слово і діло 

https://www.slovoidilo.ua/2022/09/05/novyna/suspilstvo/deyaki-vpo-

mozhut-podaty-povtorni-zayavy-vyplaty-xto-ce-mozhe-zrobyty-yak 

Деякі ВПО можуть подати повторні заяви на виплати: хто це може 

зробити і як 

Внутрішні переселенці, які намагалися оформити грошову допомогу 

через «Дію» до 30 квітня, але так її і не отримали, можуть подати повторну 

заяву на виплати. 

Про це нагадує пресслужба Мінреінтеграції. 

Переселенці можуть або особисто звернутися до органу соцзахисту, або 

надіслати нову заяву поштою. 

«Органи соцзахисту зобов'язані прийняти у людини цю повторну заяву 

та розглянути її – навіть якщо людина зараз не може підтвердити подачу 

першої заяви до 30 квітня», - йдеться у повідомленні. 

Протягом 10 днів з моменту отримання органом соцзахисту повторної 

заяви має бути призначена допомога. 

Подати таку заяву можна до 1 жовтня 2022 року. 
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Віце-прем'єр Ірина Верещук нагадала, що для взяття на облік ВПО 

реєстрація місця проживання там, звідки відбувається переміщення, не є 

обов'язковою. Підтвердити своє проживання в регіонах, де тривають бойові 

дії, чи на ТОТ можна багатьма способами, і органи соцзахисту не мають права 

відмовляти в розгляді заяв… 

 

*** 

06.09.2022 

LB.ua 

https://lb.ua/world/2022/09/06/528460_latviya_priynyala_z_24_lyutogo_po

nad_37.html 

Латвія прийняла з 24 лютого понад 37 тисяч українців 

Більшість з них отримали посвідку на проживання. 

Олександр Кравченко 

До Латвії після початку повномасштабної агресії Росії проти України 

прибули та зареєструвалися 37 629 громадян України.  

Про це повідомляє Delfi3 з посиланням на дані МВС Латвії. 

                                                           
3 Див.:   https://rus.delfi.lv/news/daily/latvia/na-dannyj-moment-v-latvii-zaregistrirovano-37-629-ukrainskih-
bezhencev.d?id=54707448 
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З прибулих 32 545 вимушених переселенців отримали в Латвії посвідку 

на проживання із правом на працевлаштування. 

При цьому 12 516 осіб скористалися допомогою комісій самоврядувань 

із цивільної оборони для пошуку житла. 

Жінки становлять 46% від загальної кількості біженців, 23% – 

чоловіки, 31% – діти, здебільшого від 2 до 17 років. 

Повідомляється, що українці, які мають біометричні паспорти та не 

потребують соціальної допомоги або допомоги з розміщення, можуть 

перебувати в Латвії до 90 днів на рік без повідомлення держорганів. 

Наприкінці липня уряд Латвії ухвалив поправки до правил надання 

первинної допомоги українцям. Вони передбачають підвищення витрат на 

розміщення українських біженців на строк до 60 днів… 

 

*** 

06.09.2022 

LB.ua 

https://lb.ua/economics/2022/09/06/528567_uryadu_proponuyut_vrahovuv

ati.html 

Уряду пропонують не враховувати дохід від компенсації за 

прихисток ВПО при оформленні житлової субсидії, - МінТОТ 

Сума компенсації за розміщення ВПО за програмою "Прихисток" наразі 

становить 450 грн на місяць за кожну особу, яку прихистили. 

Віра Перун 

Кабміну пропонують не враховувати дохід від компенсації за прихисток 

внутрішньо переміщених осіб під час оформлення житлової субсидії. 

Ініціює такі зміни до законодавства Мінреінтеграції, йдеться в 

повідомленні4 пресслужби відомства. 

У міністерстві кажуть - багато учасників програми "Прихисток" 

телефонують на "гарячі лінії", адже серед цих людей є чимало отримувачів 

субсидій. 

Наразі сума компенсації за розміщення ВПО становить 450 грн на місяць 

за кожну особу. А з 1 жовтня вона збільшиться вдвічі. Це може призвести до 

зменшення розміру субсидії. 

Для цього МінТОТ пропонує не обчислювати компенсацію за прихисток 

внутрішніх переселенців як отриманий дохід. 

Найближчим часом ці зміни мають внести на розгляд КМУ… 

 

*** 

                                                           
4 Див.:   
https://www.facebook.com/MReintegration/posts/pfbid06AFE1g4SDBu4GsHZG5xBJVpaVLJWPVXQHfr7ymtNrMKo
Vkid1uokr1SpxNDw3QXGl?__cft__[0]=AZWZdWOmYJnXauMyfdcDUkILUbSH9Xyp9C5XlagGP_TU7Cm6c_kUR9PgG2
0PPis603t4txDB4w7sdtY4JpFRDo2UEK7dp_fXlL2rOJ3a_jsEfGtA1YvHzau3rPmwaj6sR8lGqMYPLctw7T-
x05wWRBl6T_P4xOJexrHcy_Bul8j-wA&__tn__=%2CO%2CP-R 
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06.09.2022 

Слово і діло 

https://www.slovoidilo.ua/2022/09/06/novyna/suspilstvo/kompensacziya-

pryxystok-pereselencziv-zbilshytsya-zhovtnya-minreintehracziyi 

Компенсація за прихисток переселенців збільшиться з жовтня – 

Мінреінтеграції 

Грошова компенсація за надання житла внутрішнім переселенцям буде 

збільшена до 900 гривень з 1 жовтня цього року. 

Про це повідомляє Міністерство реінтеграції тимчасово окупованих 

територій. 

«6 вересня Уряд уклав оновлений Меморандум із Товариством 

Червоного Хреста України. Ця домовленість відбулася за сприяння 

Мінреінтеграції. Вона дозволить збільшити фінансування на компенсації 

людям, які надали тимчасове житло внутрішнім переселенцям у межах 

програми «Прихисток», - йдеться у повідомленні. 

Програма передбачає надання державної компенсації за житлово-

комунальні послуги тим, хто безкоштовно надав прихисток внутрішньо 

переміщеним особам із тимчасово окупованих територій або зон бойових дій. 

Так, уже з 1 жовтня власники житла, які розмістили у себе 

переселенців, отримуватимуть 900 грн. замість 450 грн. за кожну людину на 

місяць… 

 

*** 

06.09.2022 

Social.com.ua 

https://social.com.ua/vijna/vpo/pereselenczi-mozhut-otrymaty-vidpovidi-

na-aktualni-pytannya-na-soczialnomu-kanali/ 

Переселенці можуть отримати відповіді на актуальні питання на 

соціальному каналі 

Для допомоги внутрішньо переміщеним особам та постраждалим від 

війни запустили «Соціальний канал ВПО» у телеграмі. 

На каналі внутрішні переселенці та постраждалі від воєнних дій можуть 

отримати консультації юристів, працівників Пенсійного фонду та інших 

фахівців з приводу актуальних соціальних питань. Зокрема щодо оформлення 

довідок ВПО, виплат, пенсій 

Знайти відповіді на питання можна за посиланням5. 

Поставити своє питання можна за допомогою чат-бота 

@LUGGAGEnewsbot… 

 

*** 

07.09.2022 

                                                           
5 Див.:   https://t.me/vpoinfoo 
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LB.ua 

https://lb.ua/society/2022/09/07/528630_zakarpattsyam_viplachuvatimut_4

_tis.html 

Закарпатцям виплачуватимуть 4 тис. гривень разової допомоги за 

прихисток переселенців 

"Виплати здійснюватимуть з обласного бюджету в межах регіональної 

програми "Турбота". 

Ірина Гамалій 

Закарпатці, які у вересні чи жовтні безоплатно прихистять вимушених 

переселенців на місяць та довше, отримають одноразову допомогу у розмірі 4 

тис. гривень. 

Про це повідомляє сайт Міністерства реінтеграції тимчасово 

окупованих територій6. 

"Виплати здійснюватимуть з обласного бюджету у межах регіональної 

програми "Турбота". Відповідне розпорядження підписав голова ОВА 

Віктор Микита", – йдеться у повідомленні. 

У відомстві також нагадали, що з 1 жовтня власники житла, які 

розмістили у себе внутрішніх переселенців, отримуватимуть 900 гривень 

замість 450 гривень за місяць за кожну таку особу. 

 

 

*** 

07.09.2022 

LB.ua 
https://lb.ua/society/2022/09/07/528704_zavdyaki_stolichnomu_tsentru.html 

Завдяки столичному центру зайнятості роботу знайшли понад 500 

переселенців 

Роботодавці можуть отримати компенсацію за працевлаштування 

вимушених переселенців. 

Олександр Кравченко 

У Києві вдалось забезпечити роботою завдяки міському центрі 

зайнятості 539 внутрішніх переселенців. Найбільше людей влаштувалися у 

сферах торгівлі та ремонту. 

Про це повідомляють у Київському міському центрі зайнятості. 

Зазначається, що найбільше внутрішньо переміщених осіб 

працевлаштувались у сфері оптової та роздрібної торгівлі, ремонту 

автотранспортних засобів і мотоциклів, переробної промисловості, охорони 

здоров’я та надання соціальної допомоги, освіти. 

При цьому сім роботодавців отримали компенсацію витрат на оплату 

праці за працевлаштування внутрішньо переміщених осіб… 

 

                                                           
6 Див.:   https://lb.ua/tag/15468_minreintegratsii_mintot 
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*** 

07.09.2022 

LB.ua 
https://lb.ua/society/2022/09/07/528699_vimushenih_pereselentsiv_lvovi.html 

Для вимушених переселенців у Львові відремонтують медзаклад 

У приміщенні зможуть проживати понад 100 людей.  

Олександр Кравченко 

На одному з комунальних об’єктів у Львові розпочали підготовчі 

ремонтні роботи. Надалі тут будуть проживати внутрішньо переміщені 

особи.  

Про це повідомила пресслужба Львівської міськради7.  

“Йдеться про один із колишніх оздоровчо-лікувальних закладів у Львові, 

що на вул. Замарстинівській. Цей заклад матиме унікальну особливість, бо 

окрім проживання, люди зможуть отримати тут медичний супровід і догляд, 

адже приміщення закріплене за Другим методоб’єднанням Львова”, – розповів 

перший заступник міського голови Андрій Москаленко.  

Для проживання внутрішньо переміщених осіб наразі розглядають 

триповерховий будинок, у якому зможуть комфортно проживати приблизно 

120 осіб. Вода, газ, світло проведені до приміщень, їх залишилось лише 

підключити, і також провести ремонти у самому будинку. 

“У першу чергу, сюди селитимуть ті сім'ї, які потребують допомоги в 

інклюзії. Маємо три поверхи. На кожному будуть санвузли, кімнати для 

проживання, а також плануємо загальну кухню на кожен поверх”, – повідомив 

Андрій Миськів, в.о. гендиректора Другого територіального медичного 

об'єднання (ТМО) у Львові. 

Наразі з території вже вивезли сміття, очистили територію від 

чагарників та обстежили приміщення. Інші роботи реалізовуватимуть за 

кошти міжнародних донорів… 

 

*** 

09.09.2022 

Шпальта медіа 

https://shpalta.media/2022/09/09/iz-zhovtnya-pereselenci-zmozhut-

otrimuvati-viplati-za-miscem-prozhivannya/ 

Із жовтня переселенці зможуть отримувати виплати за місцем 

проживання 

Система дозволить централізувати призначення, нарахування та 

виплати для переселенців. 

                                                           
7 Див.:  https://city-adm.lviv.ua/news/society/social-sphere/293029-u-lvovi-obladnaiut-zhytlo-dlia-ukraintsiv-iaki-
vtratylo-dim-cherez-viinu  
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З 1 жовтня в Україні запрацює Єдина інформаційна система 

соціальної сфери. Завдяки їй люди зможуть отримувати послуги за місцем 

фактичного перебування. 

Про це повідомляє8 Урядовий портал. 

Мета єдиної системи – централізувати призначення, нарахування та 

виплати для переселенців. Після її запровадження органи соцзахисту 

надаватимуть послуги незалежно від того, яка адреса вказана у людини в 

документах. 

«Наприклад, коли людина прибула з міста Харкова, отримала довідку 

ВПО у Львові, а потім переїхала в Тернопіль, то всі питання вона зможе 

вирішити у фактичному місці перебування. В умовах повномасштабної війни 

ми повинні максимально убезпечити наших людей і спростити для них 

надання послуг»,  – заявила віцепрем’єр-міністерка з питань реінтеграції 

тимчасово окупованих територій Ірина Верещук. 

Так, внутрішні переселенці в будь-якому регіональному управлінні 

соцзахисту зможуть змінити в довідці неактуальне місце проживання, 

виправити помилкові чи неправильні дані в заяві на отримання довідки, а 

також з’ясувати та усунути причину затримки допомоги на проживання. 

Наразі завершують тестування Єдиної інформаційної системи в 

Житомирській, Рівненській та Вінницькій областях. В інших регіонах триває 

під’єднання управлінь соцзахисту до системи. 

За даними9 Міжнародної організації з міграції, в Україні станом на 

кінець серпня – 6,9 мільйона внутрішньо переміщених осіб. 

 

Регіональні 
 

04.09.2022   

Vgorode.ua 

https://kiev.vgorode.ua/ukr/news/sobytyia/a1218516-z-1-zhovtnja-

ukrajintsjam-jaki-dali-pritulok-pereselentsjam-udvichi-zbilshat-viplati 

З 1 ЖОВТНЯ УКРАЇНЦЯМ, ЯКІ ДАЛИ ПРИТУЛОК 

ПЕРЕСЕЛЕНЦЯМ, УДВІЧІ ЗБІЛЬШАТЬ ВИПЛАТИ 

З 1 жовтня в Україні особи, які дали притулок внутрішнім 

переселенцям у себе вдома, отримуватимуть виплати вдвічі більше, ніж до 

цього. Раніше за місяць за кожного переселенця громадянам, які притулили їх, 

виплачували по 450 гривень… 

Суму виплат вирішили збільшити вдвічі, оскільки скоро доведеться 

платити за комуналку дорожче через опалення. Обговорення велися ще у 

серпні і ось, у вересні, стало відомо, що уряд дійшов єдиного рішення. Так, за 

кожного переселенця скоро платитимуть по 900 гривень.  

                                                           
8 Див.:   https://www.kmu.gov.ua/news/vpo-zmozhut-otrymuvaty-sotsialni-posluhy-za-mistsem-perebuvannia 
9 Див.:   https://www.internal-displacement.org/countries/ukraine 
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Як повідомила віце-прем'єр міністр з питань реінтеграції тимчасово 

окупованих територій Ірина Верещук, нещодавно відбулася завершальна 

нарада щодо цього питання. Відповідні зміни вже внесли до програми 

компенсації витрат за тимчасове розміщення ВПО "Прихисток".  
Зазначимо, що для отримання даних виплат необхідно повідомити 

відповідні органи про переселенців, яких ви дали притулок.  

Для цього потрібно (на вибір): 

повідомити про те, що дали притулок переселенцю, органу місцевого 

самоврядування - написати заяву та надати необхідну інформацію; 

скористатися сайтом "Прихисток" та дати інформацію в онлайн-

режимі;  

надати інформацію у програмі "Дія".  

Необхідно надати такий пакет документів:  

документ, що засвідчує особу;  

документ, що підтверджує право власності чи користування житловим 

приміщенням, або документ, що підтверджує повноваження представника 

власника;  

копії паспорта громадянина України або свідоцтва про народження 

внутрішньо переміщеної особи та реєстраційних номерів облікових карток 

платників податків ВПО.  

 

*** 

05.09.2022 

Vgorode.ua 

https://od.vgorode.ua/news/sobytyia/a1218578-v-odesse-otkryli-tsentr-

okazyvajushchij-denezhnuju-pomoshch-postradavshim-ot-vojny 

В ОДЕССЕ ОТКРЫЛИ ЦЕНТР, ОКАЗЫВАЮЩИЙ ДЕНЕЖНУЮ 

ПОМОЩЬ ПОСТРАДАВШИМ ОТ ВОЙНЫ: КТО МОЖЕТ ПОЛУЧИТЬ 

ПОМОЩЬ 

В Одессе открыли регистрационный центр, который оказывает 

денежную помощь пострадавшим от войны.  Об этом сообщил координатор 

программы денежной помощи УВКБ ООН в Одесской области Алексей 

Черный.  

Регистрационный центр будет работать по будням с 10:00 до 19:00 на 

улице Сабанский переулок, 3.  

Единовременно можно получить около 6600 гривен на каждого 

зарегистрированного члена семьи.  

КТО МОЖЕТ ПОЛУЧИТЬ ПОМОЩЬ  

Помощь могут получить люди, входящие в следующие группы:  

– лица, вынужденные изменить свое место жительства после 24 

февраля 2022 года (ВПЛ);  

– лица из Одесской области, которые не меняли своего места 

жительства, но пострадали от войны;  
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– лица, которые из-за войны войны вынуждены были выезжать в 

другие регионы Украины, или за границу, но сейчас вернулись обратно в 

Одесскую область.  

Все они могут получить помощь, если они получают в месяц менее 5400 

гривен на одного члена семьи, и отвечают критериям уязвимости, 

обнародованным на сайте Агентства ООН по делам беженцев (УВКБ 

ООН). 
 Однако если вы получили финансовую помощь в размере 2220 гривен 

на человека в месяц от другого агентства ООН/гуманитарной организации, 

вы не можете быть зачислены на помощь УВКБ ООН. Это один и тот же вид 

помощи, который реализуют разные агентства.  

 

*** 

06.09.2022 

Vgorode.ua 

https://kiev.vgorode.ua/ukr/news/sobytyia/a1218721-pereselentsi-u-kijevi-

mozhut-otrimati-finansovu-dopomohu-vid-deputativ 

ПЕРЕСЕЛЕНЦІ У КИЄВІ МОЖУТЬ ОТРИМАТИ ФІНАНСОВУ 

ДОПОМОГУ ВІД ДЕПУТАТІВ 

Ще 25 серпня під час пленарного засідання Київради було ухвалене 

рішення, яке дозволяє використувати кошти з Програми вирішення 

депутатами Київської міської ради соціально-економічних проблем, 

виконання передвиборчих програм та доручень виборців в умовах воєнного 

стану на допомогу переселенцям… 

ХТО МОЖЕ ОТРИМАТИ ДОПОМОГУ  

Українці, які перебралися до столиці з районів проведення воєнних дій, 

окупованих територій чи оточених армією РФ, а також населених пунктів, які 

знаходяться поблизу лінії зіткнення. Головна умова отримання допомоги — 

наявність довідки про ВПО у Києві, пише "Вечірній Київ"10.  

КУДИ ЗВЕРТАТИСЯ  

По допомогу можна звертатися до громадської приймальні будь-якого 

депутата Київради, незалежно у якому районі мешкає внутрішньо 

переміщена особа. Адреси можна знайти на сайті Київради11.  

ЯКІ ДОКУМЕНТИ ПОТРІБНІ:  

Заява про надання матеріальної допомоги;  

копія документа, який посвідчує особу та підтверджує громадянство 

України або її спеціальний статус;  

копія документа, який містить дані про реєстраційний номер облікової 

картки платника податків;  

копія довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи. 

                                                           
10 Див.:   https://vechirniy.kyiv.ua/news/71141/   
11 Див.:   https://kmr.gov.ua/uk/public-reception  
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Розмір матеріальної допомоги визначать з урахуванням обставин 

кожного окремого переселенця.  

Де ще у Києві працюють консультаційні центри для внутрішньо 

переміщених осіб (не консультують щодо допомоги від депутатів Київради): 

 Дарницький район:  

Де: вул. Ревуцького, 6  

Працює: щочетверга з 09:00 до 13:00.  

Дніпровський район:  

Де: вул. Остафія Дашкевича, 9  

Працює: щочетверга з 10:00 до 17:00.  

Деснянський район:  

Де: вул. Бальзака, 28  

Працює: щочетверга з 10:00 до 14:00.  

Оболонський район:  

Де: проспект Оболонський, 22 (Vcenti Hub)  

Працює: щоп’ятниці з 10:00 до 14:00.  

Святошинський район:  

Де: бульвар Ромена Роллана, 13-В  

Працює: щоп’ятниці з 10:00 до 15:00.  

Солом’янський район:  

Де: вул. Волинська, 2  

Працює: щосереди з 10:00 до 17:00.  

Подільський район:  

е: Контрактова площа, 12  

Працює: щовівторка з 10:00 до 16:00.  

Шевченківський район:  

Де: вул. Володимирська, 51-Б (Vcentri Hub)  

Працює: щоп’ятниці з 10:00 до 16:00.  

Печерський район:  

Де: вул. Генерала Алмазова, 14  

Працює: щосереди з 09:00 до 13:00.  

 

*** 

06.09.2022 

МЕДІА-ХАБ «ТВОЄ МІСТО» 

https://tvoemisto.tv/news/na_lvivshchyni_planuyut_zbilshyty_kilkist_mists

_dlya_pereselentsiv_136911.html 

НА ЛЬВІВЩИНІ ПЛАНУЮТЬ ЗБІЛЬШИТИ КІЛЬКІСТЬ МІСЦЬ 

ДЛЯ ПЕРЕСЕЛЕНЦІВ 

Взимку на Львівщині очікують близько 100 тисяч переселенців. 

У Львові та області готуються до можливого збільшення кількості 

вимушено переміщених осіб. Для цього планують облаштувати додаткових 

50 тисяч місць. Взимку за попередніми підрахунками на Львівщину може 
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прибути близько 100 тисяч осіб. Про це повідомив голова Львівської ОВА 

Максим Козицький12. 

«Жити у школах люди не можуть, тому ремонтуємо гуртожитки закладів 

профтехосвіти, які дотепер не використовували, облаштовуємо додаткові 

місця у геріатричних пансіонатах, психоневрологічних диспансерах та інших 

закладах, придатних для тривалого проживання. Ці місця можуть і не 

знадобитися, все залежить від подій на фронті, але Львівщина має бути 

готовою. Зважаючи на ситуацію, сподіваємось, що Польща і надалі сприятиме 

нам із гуманітарною допомогою», – зазначив Козицький. 

З його слів, про подальшу допомогу польської сторони у гуманітарному 

вантажі йшлося під час онлайн-зустрічі з очільницею Підкарпатського 

воєводства Евою Леніарт… 

 

*** 

06.09.2022 

Сила правди 

https://sylapravdy.com/kudy-na-volyni-vidselyatymut-vymushenyh-

pereselencziv-iz-studentskykh-gurtozhytkiv/ 

Куди на Волині відселятимуть вимушених переселенців із 

студентських гуртожитків 

Валентина Куць 

За час воєнних дій Волинь прийняла понад 70 тисяч внутрішньо 

переміщених осіб. 59 тисяч з них нині проживають в нашій області. 90 

відсотків переселенців знайшли прихисток у приватному секторі і лише 10 – 

у комунальних закладах. Однак, із початком навчального року їм доводиться 

шукати інше житло. 

Як на Волині вирішують ситуацію із житлом для мешканців гуртожитків 

закладів освіти – досліджувала «Сила правди». 

Найбільше переселенців прийняв Луцьк і Луцький район 

Згідно з даними Єдиної інформаційної бази внутрішньо переміщених 

осіб, у серпні на Волині проживало понад 59 тисяч переселенців. Волинь стала 

прихистком для жителів Харківщини, Донеччини, Миколаївщини, Запорізької 

та інших областей, де ведуться бойові дії. Внутрішніх переселенців прийняли 

у всіх районах області, а їхнє розселення координував Департамент 

соціального захисту населення Волинської обласної військової 

адміністрації.  

– Від початку війни наша область прийняла 71 тисячу 248 осіб, – 

розповідає директор Департаменту соціального захисту Волинської ОВА 

                                                           
12 Див.:   
https://www.facebook.com/maks.kozytskyy/posts/pfbid02ur6mTDaUffBaS45idEioyvnNr22ZgjXhqjcbCQVTrUxDNPr
3Kwdsv1swk66DrZMGl?__cft__[0]=AZV7fH5XOOfqMIP8AXV3b16FhxM9J0TXdKYGzvVLw7wvf4PJcppjcFlmZYd7yyg
OqThv1h_2VIMRDiDr9I0fhokCQAcm-
aP2cfAp3NCCbBTWfpOpedxNqfdBmnJCH2HVqkWPlCFFzszYoGvsDO0efoxkziE-
9BGiDxUsbMYv_dpRZA&__tn__=%2CO%2CP-R 
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Оксана Гобод. – Найбільше прийняв Луцький район з урахуванням міста 

Луцьк – це 27 тисяч  367 осіб. На другому місці – Ковельський район – 19 

тисяч 711 осіб, Володимир–Волинський – 18 тисяч 541 особа і Камінь-

Каширський район – 5628 осіб. 

– Щодо людей, які проживають на території Волинської області, то 

згідно Єдиної інформаційної бази ВПО станом на 10 серпня зареєстровано 59 

тисяч 697 осіб, – продовжує посадовиця. – Це 41 тис 956 сімей. База даних їх 

розділяє за статтю – 36 920 жінок і 22 777 чоловіків. Але в цих показниках є і 

діти – це 18 404 дитини до 18 років. Є особи з інвалідністю, особи 

працездатного віку, багатодітні сім’ї, пенсіонери.  

Як і у всій Україні, переміщених осіб розселяли у різних приміщеннях, 

які придатні для проживання. Найчастіше у приватному секторі – 90 відсотків 

всіх переселенців, і лише 10 відсотків проживають у комунальних закладах 

освіти чи культури. 

Житло у приватному секторі – це житло, яким діляться громадяни. 

Згодом вони можуть отримати відшкодування від держави за програмою 

«Прихисток». За кожну внутрішньо переміщену особу держава відшкодовує 

по 450 гривень. Освітянським комунальним закладам чи іншим закладам, у 

яких проживають переселенці, держава теж компенсує за комунальні послуги.  

З освітніх закладів доведеться виселити понад 400 людей 

З початком навчального року виникла потреба у відселенні переміщених 

осіб із закладів освіти. Адже, практично всі заклади планують розпочинати 

очне навчання і хочуть у гуртожитки поселити студентів. 

Тож, для виселення переміщеним особам, за словами чиновників, 

здебільшого пропонують приватний сектор.  

– Область разом із територіальними громадами почали максимально 

вишукувати додаткові місця для розміщення людей, – провадить далі Оксана 

Гобод. – Маємо вже заброньовані місця, де можемо розмістити більше як 3200 

людей. Але це знову ж таки приватний сектор, також комунальні заклади, які 

не використовуються освітніми закладами. Тобто, найбільші заклади, де 

проживали переселенці, це були освітні комунальні заклади, де можна було 

розселити 100 і більше людей. Все що на сьогодні пропонується, це найбільше 

заклад може прийняти 20-50 людей. А якщо приватний сектор – 5-10 людей 

залежно від приміщення. Тобто, локаційно це йде розпорошено по всій 

області. І так щоб, наприклад, 100 людей з одного закладу перемістити в 

якийсь інший – такого у нас апріорі немає. Ми відразу пояснюємо, що це буде 

в основному приватний сектор, не обласне місто, тому що воно фактично 

вичерпало свій ресурс. Тому зараз працюємо з програмою ООН, щоб 

забезпечити ці місця постіллю та іншими необхідними речами.   

За даними управління освіти Волинської ОВА, станом на кінець серпня 

у закладах освіти проживало понад 900 людей, із них планують виселити 

майже половину. 

– Нам треба розпочати навчальний процес, адже приблизно половина 

дітей планує навчатися очно, – розповідає начальниця управління освіти 
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Людмила Плахотна. – Там, де очного навчання не буде, люди залишаться 

жити. Сьогодні ми маємо ще 950 людей, які проживають у закладах освіти. До 

виселення ми маємо 450 людей. Чому така різниця? Тому що деякі 

залишаються проживати. У нас є гуртожитки, які не були максимально 

заселені і люди зможуть там проживати, також є люди, які влаштувалися на 

роботу у ці заклади освіти і теж залишаються там проживати. Сьогодні є 

розпорядження голови обласної військової адміністрації і відповідальність за 

переселення цих осіб несуть начальники військових адміністрацій районів. 

Тому вони шукають місця для переселення. Є рекомендовані місця, куди 

можна переселити, в які територіальні громади. Це, до прикладу, Ківерцівська, 

Горохівська територіальна громада, територіальні громади Володимирського 

району.  

У Луцьку найбільше переселених осіб проживає у гуртожитках 

профтехучилищ – фахового коледжу Луцького технічного університету та 

Луцького вищого професійного училища. 
У гуртожитку коледжу Луцького технічного університету нині 

мешкають понад 70 переміщених осіб з Херсонської, Харківської, Донецької 

та Запорізької областей. За планом переселення, затвердженим обласною 

адміністрацією, людям пропонували житло у Горохівській громаді. 

– Станом на сьогодні у нас проживає 73 особи, – розповідає заступник 

директора з виховної роботи технічного фахового коледжу Луцького 

національного університету Тарас Божидарник. –  Попереджали багато 

разів про переселення, бо маємо розпочати навчальний процес. Ми поважаємо, 

шануємо і допомагаємо переселеним особам, але ми є гуртожиток 

навчального закладу. Всіх виселити теж не можемо, знаємо що у кількох сімей 

є катастрофічна ситуація – вони втратили дім. Тому у гуртожитку залишаться 

жити люди з інвалідністю, лежачі, в нас такі є, а також інші соціально 

незахищені верстви. Було розпорядження голови військової адміністрації про 

відселення з навчальних закладів в альтернативне житло. Для нашого закладу 

пропонувалися житло у Горохівському районі. Ми про це повідомляли, але 

поки що від нас на переселення туди не їхали. Хтось шукає квартири  у Луцьку, 

хтось переїхав до своїх родичів.  

Самі переселенці кажуть, що хочуть знайти житло в місті, бо тут і з 

працевлаштуванням легше, і умови для проживання кращі… 

У гуртожитку Луцького вищого професійного училища сьогодні 

проживає понад 100 осіб. Люди задоволені умовами і допомогою, яку надають 

тут. Переселятись у село теж не хочуть… 

Керівництво училища каже, що поки вказівок щодо переселення людей 

не отримувало. Тому наразі проводять ущільнення по секціях і поверхах, щоб 

заселити своїх студентів.  

– Нам поки ніякої вказівки щодо переселення ніхто не давав – ні 

військова адміністрація, ні управління освіти, – каже заступник директора з 

виховної роботи Луцького вищого професійного училища Ірина Свірська. – 

Ми не маємо права людей кудись перемістити чи переселити. Ми ущільнюємо 
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їх по секціях, щоб заселити студентів. У нас буде змішане навчання. На очному 

навчанні будуть тільки перші курси – їх і плануємо заселити. Щодо 

розселення, то ми чекаємо вказівку адміністрації. У плані переселення 

внутрішньо переміщених осіб було вказано, які заклади можуть їх прийняти, 

але конкретної вказівки нам ще не було.  

Здебільшого внутрішньо переміщені особи кажуть, що були б раді 

будь-яким варіантам розселення, аби в місті. Згадують навіть про модульні 

будинки, які встановили в інших областях.  

Сусідня Рівненщина, за інформацією Головного управління 

Національної соціальної сервісної служби у Рівненській області, прийняла 

понад 77 тисяч переселенців, із них в області залишилось на тривалий термін 

48 тисяч 959 осіб.  

Крім того, тут готові прийняти ще близько 24 тисяч внутрішньо 

переміщених осіб. Щодо розміщення ВПО у комунальних закладах, то для 

цього використовують малокомплектні школи, заклади медицини, які не 

функціонують, заклади соціальної сфери та приватний сектор. При цьому 

проблеми з опаленням і ремонтами допомагають вирішувати міжнародні 

донори, з якими працює служба. Щодо навчальних закладів, то у службі 

запевняють, що у разі роботи закладу ВПО будуть переселені в інші локації.  

Робота над пошуком житла, ремонтами та переселенням триває у 

регіонах постійно і над цим працюють різні служби та органи влади. Втім, це 

справа складна, бо не завжди вдається знайти відповідне житло з 

комфортними умовами. На загальнодержавному рівні уряд запровадив вже 

низку програм для забезпечення житлом переміщених осіб. Ці програми 

передбачають і пільгове кредитування, і податкові знижки на оренду, і 

будівництво у сільській місцевості. Крім того, держава запроваджує програму 

будівництва тимчасового житла – ще в березні про неї повідомив президент і 

розпорядився, щоб в областях виділили землі під таке будівництво… 

Ця стаття підготовлена ГО «Центр журналістських розслідувань 

«Сила правди» в рамках програми «Підтримка регіональних медіа України під 

час війни» за фінансової підтримки Європейського Союзу та МЗС 

Королівства Норвегії. Зміст статті є винятковою відповідальністю ГО 

«Центр журналістських розслідувань «Сила правди» i не відображає погляди 

Європейського Союзу, МЗС Королівства Норвегії чи Інституту висвітлення 

війни та миру. 

 

*** 

06.09.2022 

Полтавська Хвиля 

https://poltavawave.com.ua/p/v-odnii-z-gromad-poltavshchini-vidavatimut-

gumdopomogu-dlia-vimushenikh-pereselentsiv-685738 

В одній з громад Полтавщини видаватимуть гумдопомогу для 

вимушених переселенців 
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Допомогу видаватимуть для вразливих верств: людям з інвалідністю та 

родинам з дітьми. 

Благодійний фонд «Робимо добрі справи разом» на Гадяччині 

видаватиме13: 

дитяче харчування (дитяча манна каша та фруктове пюре); 

дитячі підгузки (розмір 4,5); 

вологі серветки; 

підгузки для дорослих (розмір L, XL); 

лосьйон для тіла; 

засоби жіночої гігієни; 

пральний порошок. 

Допомогу видаватимуть для ВПО, які зареєстровані та проживають у 

наступних громадах: 

Гадяцька; 

Лютенська; 

Сергіївська; 

Великобудищанська; 

Петрівсько - Роменська. 

Допомогу отримати можна буде 7 та 8 вересня у Гадячі на прощі Миру, 

11 (біля магазину «Аврора») з 9:00 до 16:00. 

З собою обов'язково потрібно мати паспорт та довідку ВПО (довідку про 

інвалідність та свідоцтво про народження дитини). 

 

*** 

06.09.2022 

Прочерк 

https://procherk.info/news/7-cherkassy/104905-operujut-pereselentsiv-v-

urologichnomu-viddilenni-cherkaskoyi-likarni-pobilshalo-patsientiv 

Оперують переселенців: в урологічному відділенні черкаської лікарні 

побільшало пацієнтів 

З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну кількість 

звернень до черкаських медзакладів зросла. В урологічному відділенні першої 

міської лікарні 36 ліжок із сорока заповнені пацієнтами. Це переважно 

переселенці з Харкова, Маріуполя та Сєвєродонецька, розповів завідувач 

відділення Дмитро Коваль, пише Суспільне14. 

Люди часто не мають медичних карток, тож до них увага підвищена, 

зазначив медик… 

                                                           
13 Див.:   
https://www.facebook.com/Shtabhadiach/posts/pfbid0524i2rh1cxiyugqxV2xWVK7rgLNF5iMi9du2ChZbxoUgF8knA
aZH42BooftERsosl 
14 Див.:   https://suspilne.media/278779-operuut-pereselenciv-v-urologicnomu-viddilenni-cerkaskoi-likarni-
pobilsalo-pacientiv/?fbclid=IwAR2iaRnu2CfnB133nNsa0MSfIVxYsiVsS0kSt8q7mP9XccKrqbTzOfmwuZ4 



78 
 

До пацієнтів, які приїхали з областей, де тривають бойові дії, 

потрібен особливий підхід, пояснив завідувач відділення Дмитро Коваль: 

"Від початку бойових дій через наше відділення пройшли більше сотні 

пацієнтів… Багатьох пацієнтів ми вже прооперували". 

Лікар додав: часто переселенці звертаються без своїх медичних карток, 

тож перебіг хвороби з’ясовують під час консультацій: 

"Був хворий, який казав: «У мене все згоріло в Маріуполі, і можу хіба по 

пам’яті, як я сам розумію свою хворобу, вам передати». 

Проте, як правило, обстеження доводиться починати "з чистого 

аркуша"… 

 

*** 

07.09.2022 

Kharkiv Today 

https://2day.kh.ua/ua/kharkow/kharkivski-pereselentsi-skilky-yikh-

rozkydano-po-ukrayini 

Харківські переселенці. Скільки їх розкидано по Україні 

У Харківській військовій адміністрації назвали кількість людей, які 

стали внутрішньо переміщеними особами черз російську війну. 

У різних областях України проживає майже 700 000 людей із 

Харківської області, які переїхали під час війни через те, що їхні домівки 

були зруйновані, або через бойові дії. Ще 288 000 переселенців вимушені були 

залишити свої домівки, але проживають на території регіону. Про це 

повідомили у Харківській обласній військовій адміністрації з посилання на 

директора департаменту соціального захисту населення Юрія Шпарагу. 
"Харківщину покинули в межах України 672 тисячі громадян, тобто це 

ті люди, які проживають в інших областях в зв’язку з тим, що їхнє житло 

зруйноване  або там ведуться бойові  дії. 288 тисяч громадян – це ВПО, які 

покинули житло, але проживають на території області", — сказав Юрій 

Шпарага. 

Як раніше повідомляв Юрій Шпарага, найбільше жителів Харківської 

області оселилося на Полтавщині — 122 000. У Харківській області щотижня 

реєструють як переселенців від 7000 до 8000 людей. 

За інформацією директора департаменту соціального захисту 

населення ХОВА, лише в Харкові своє житло втратили понад 150 000 

мешканців. Збитки тільки по багатоповерхових будинках складають            103 

мільярди гривень. 

Населення Харківщини станом на 2020 рік становило 2,6 мільйона 

людей. Таким чином, через війну змушені були виїхати майже половина 

мешканців. Найбільше людей евакуювалися з Салтівки, північної частини 

Харківщини, яку окупанти майже знищили. 

 

*** 
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07.09.2022 

Інформагенція "Центральноукраїнське бюро новин" 

https://cbn.com.ua/2022/09/07/sklasty-zhyttya-v-dorozhnyu-sumku-do-

kropyvnytskogo-prybuly-pereselentsi-z-donechchyny/ 

Скласти життя в дорожню сумку. До Кропивницького прибули 

переселенці з Донеччини 

Мирослава Липа, Андрій Лисенко, CBN 

…до Кропивницького прибув черговий потяг з переселенцями з 

Донецької області. На них уже чекали рятувальники, представники влади і 

кілька автобусів з громад області, де розселять евакуйованих. 

Мирослава Липа говорила з людьми, а її колега Андрій Лисенко слухав, 

як і про що спілкуються переселенці між собою та з тими, хто їх зустрічав. 

Наталія розповідає, що хотіла виїхати трохи ближче, до 

Дніпропетровської області, але не знайшла там собі прихистку: 

– Я з Дружківки, нам запропонували виїхати до Кіровоградщини. Тут 

будемо мешкати у Первозванівці. Раніше не виїжджали, бо влітку все ж було 

простіше з побутом. А ближче до холодів вирішили виїхати… 

Олена з села Орлівка з березня разом з дітьми мешкала у Родинському, 

нині рятується від війни вже вдруге: 

– Саме сюди приїхала, бо мій син тут. Він учиться в Донецькому 

державному університеті внутрішніх справ. Їх евакуювали у лютому з 

Маріуполя спочатку в Кривий Ріг, потім – сюди. Хочу залишитися у 

Кропивницькому. Житло шукатиму власними силами. Виїхати вирішили 

перед зимою, але повернемося одразу, як буде можливість. У Родинському 

залишилися батьки, зовсім не хочуть їхати звідти. Але якщо погіршиться 

становище, то заберу їх… 

Ірина з двома дітьми потрапила до нашої області зі Словʼянська: 

– Просила таке місце, аби були поруч дитсадочок і школа. У нас давно 

вже небезпечно, але сподівалися, що якось налагодиться. А зараз ще й з 

опаленням неможливо вирішити питання. Навіть дрова ніхто не привезе. 

Додому збираємося повернутися, якщо буде куди.. 

Олександр і Юлія – з Дружківки: 

– Вирішили їхати сюди, бо тут живе друг, є до кого. У нас дім, город, ось 

врожай зібрали і приїхали… Там зараз снаряди над головою літають, 

перечекаємо, поки спокійніше буде. 

Артем…приїхав з Селидового до дружини, яка евакуювалася раніше… 

– Я працював на старому місці роботи, скільки міг, а дружина раніше 

переїхала. Вона буде тут до кінця війни, а я — як вийде по обставинах, 

потрібно заробляти на життя… 

Олена, волонтерка ГО «Десяте квітня», розповідає про свої враження 

від спілкування з переселенцями: 

– Це вже третій потяг, у зустрічі переселенців з якого я беру участь. Ми 

хочемо зробити перші хвилини перебування на Кропивниччині для 

евакуйованих людей комфортними. У всіх різні очікування, хтось чекає, що 



80 
 

тут буде ледве не рай, а хтось виїжджає, бо вже просто не може знаходитися в 

тих умовах, де жив. Ми їх зустрічаємо, пропонуємо випити чаю чи кави, щоб 

вони відчули гостинність, проводимо до автобусів, якщо визначились з 

бажаним місцем проживання, або до представників громад, які можуть 

відповісти на поставлені запитання… 

 

*** 

07.09.2022 

Інформаційна агенція "Гал-інфо" 

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

za_poselennya_pereselentsiv_389437.html 

Оновлено порядок надання компенсації за поселення переселенців 

3 вересня в Україні оновлено порядок надання компенсації за 

безкоштовне розміщення переселенців. Відтепер кошти можуть отримати як 

протягом місяця, так і в наступних періодах (без часових обмежень). 

Про це повідомили на сайті Львівської міської ради15.  

Отож згідно з постановою Кабміну від 30.08.2022 № 977: 

1. Обмежено коло переселенців, на яких надаватиметься 

компенсація 

З переліку осіб, за розміщення яких надаватиметься компенсація, 

виключено ВПО, що перемістилися після 24 лютого 2022 року з Волинської 

області. Відтак кошти за відповідною програмою можна буде отримати лише 

за надання житла переселенцям, що виїхали з 24 лютого 2022 року з Києва, 

Дніпропетровської, Донецької, Житомирської, Запорізької, Київської, 

Луганської, Миколаївської, Одеської, Сумської, Харківської, Херсонської та 

Чернігівської областей. 

2. Скасовано вікові обмеження для осіб, які претендують на 

компенсацію 

До запроваджених урядом змін претендувати на компенсацію могли 

лише особи, що досягли 18-річного віку. Разом із тим із 3 вересня відповідні 

обмеження скасовані. Відповідно претендувати на отримання компенсації 

також можуть діти, які є власниками житла. Щоправда, заяву у такому випадку 

від їх імені мають подати батьки або інші законні представники. 

3. Передбачено нові форми заяв щодо розміщення переселенців у 

житлі та на отримання компенсації 

НЕ пізніше ніж протягом наступного робочого дня з дня розміщення 

ВПО до виконавчого комітету сільської, селищної, міської ради або 

військової адміністрації за місцем розташування житла необхідно подати 

повідомлення за формою та документи, що підтверджують інформацію, 

викладену у такому повідомленні (їх фотокопії або сканкопії, якщо звернення 

                                                           
15 Див.:  https://city-adm.lviv.ua/news/society/social-sphere/293023-do-uvahy-mistian-onovleno-poriadok-
nadannia-kompensatsii-za-poselennia-pereselentsiv  
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подається онлайн). Аналогічне звернення має бути подано також у день 

припинення розміщення внутрішньо переміщених осіб або зміни їх кількості. 

4. Змінено строки виплати компенсації 

Раніше законодавством чітко визначався строк виплати компенсації (до 

кінця місяця з дня закінчення звітного місяця за умови відсутності 

заборгованості за житлово-комунальні послуги), однак з 3 вересня ця норма з 

постанови Кабміну від 19.03.2022 № 333 зникла. Відповідно перерахування 

коштів особи, які розміщували переселенців у своєму житлі, відтепер можуть 

очікувати як протягом місяця після подання ними звітних документів, так і в 

наступних періодах (без обмежень по строку). 

 

*** 

08.09.2022 

Інтернет-видання «Полтавщина» 

https://poltava.to/news/67751/ 

МАЙЖЕ 13 МЛН ГРН ОТРИМАЛИ ПРАЦЕДАВЦІ ПОЛТАВЩИНИ 

ЗА ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ ПЕРЕСЕЛЕНЦІВ 

Ян ПРУГЛО 

Роботодавці Полтавщини продовжують отримувати компенсацію за 

працевлаштування внутрішньо переміщених осіб. Про це повідомив 

начальник Полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін.  

«Майже 13 млн грн держава виплатила працедавцям Полтавщини, які 

наймають на роботу вимушених переселенців. Компенсацію отримали понад 

400 роботодавців за працевлаштування більше 1000 внутрішньо 

переміщених осіб. Виплати тривають і надалі», — розповів Дмитро Лунін.  

 

За його словами, подати документи на отримання компенсації 

роботодавці можуть через застосунок Дія. Компенсація на зарплатню за 

кожного працевлаштованого переселенця  6500 гривень на місяць. 

Виплачують її за перші два місяці з початку працевлаштування… 

 

*** 

08.09.2022 

Бабель 

https://babel.ua/news/83993-studenti-pereselenci-ta-zhiteli-osoblivo-

nebezpechnih-teritoriy-mozhut-pereyti-na-byudzhetnu-formu-navchannya 

Студенти-переселенці та жителі особливо небезпечних територій 

можуть перейти на бюджетну форму навчання 

Софія Телішевська 
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Міністерство реінтеграції тимчасово окупованих територій 
повідомило16, що студентам, які є внутрішньо переміщеними особами та 

мешканцями особливо небезпечних територій, держава надасть можливість 

перевестися на навчання за рахунок державного бюджету. 

«Це стосується здобувачів фахової передвищої та вищої освіти, які були 

зараховані до закладів у минулі роки на комерційні місця», — уточнили в 

міністерстві. 
Відповідний проєкт постанови розробило Міносвіти з урахуванням 

пропозицій Мінреінтеграції. 

 

*** 

08.09.2022 

Волинь Online 

https://volynonline.com/u-luczku-peredaly-shkilnu-formu-dlya-ditej-

pereselencziv/ 

У ЛУЦЬКУ ПЕРЕДАЛИ ШКІЛЬНУ ФОРМУ ДЛЯ ДІТЕЙ-

ПЕРЕСЕЛЕНЦІВ 

Гуманітарну допомогу для малих школяриків очільник Волиньради 

передав до Центру взаємопідтримки внутрішньо переміщених осіб 

управління соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді Луцької міської 

ради. 

Про це повідомляють на сторінці Волинської облради у «Фейсбук»17. 

Начальник управління Ліна Галан розповіла, що центр надає допомогу 

вимушеним біженцям буквально з перших днів повномасштабної війни. 

«Перша сім’я приїхала до нас з Херсонської області, вони прибули в 

домашніх капцях. Було розуміння, що нам потрібно розширювати можливості 

для допомоги людям. Ми дуже вдячні обласній раді за те, що нам дозволили 

розмістити цей центр в РАЦСі. До роботи ми залучили психологів, волонтерів 

та налагодили співпрацю з міжнародними організаціями», – розповідає Ліна 

Галан 
Найбільше людей центр приймав у березні та квітні – по півтори 

тисячі щодня. Зараз за допомогою щоденно звертаються 150-200 людей. 

Загалом тут надали підтримку без малого 20 тисячам людей. 

«Шкільна форма – це дуже актуальне для нас зараз. Багато діток-

переселенців пішли до місцевих шкіл. Тому родинам це буде суттєва 

підтримка», – каже Ліна Галан. 

 

                                                           
16 Див.:   https://minre.gov.ua/news/studenty-vpo-ta-meshkanci-osoblyvo-nebezpechnyh-terytoriy-zmozhut-
perevestysya-na-byudzhetne  
17 Див.:  https://uk-
ua.facebook.com/volynrada/posts/pfbid02ZTuE2aDEucAXQTbxszup47U3y9d1RBHrq7N5jWjRXqt1aZ3EpyxTLpF52N
csoHH7l  
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*** 

08.09.2022 

КУРС 

https://kurs.if.ua/society/zhytlo-dlya-pereselencziv-na-prykarpatti-

remontuyut-26-sporud-shhoby-pryjnyaty-lyudej/ 

Житло для переселенців: на Прикарпатті ремонтують 26 споруд, 

щоби прийняти людей 

…в Івано-Франківській обласній військовій адміністрації відбулася 

зустріч керівництва ОВА з міжнародними партнерами, які з початку 

повномасштабного вторгнення активно допомагають області із забезпеченням 

житла для переселенців. 

“На сьогоднішній координаційній зустрічі кластеру ми запропонували 

більше як 100 об’єктів, які потребують різного фінансування та могли б стати 

місцем довготривалого проживання для внутрішньо переміщених людей”, – 

інформує18 голова ОВА Світлана Онищук. 

Вкотре наголосили на важливості облаштування закладів для соціально 

незахищених верств населення – Івано-Франківщина приймає їх найбільше. 

Представили ескізний проєкт капітального ремонту приміщень корпусу філії 

Дубовецького ліцею в селі Делієве, який за умови ремонту зможе прийняти 

понад сотню переселенців. 

Партнери представили свої плани щодо подальших капіталовкладень у 

об’єкти області. Організація Medair зазначила, що готова виділити 20 тис. дол. 

на приміщення в селі Долиняни, куди можна буде заселити понад 200 людей. 

Продовжують розглядати ряд об’єктів у Снятинській, Городенківській, 

Коломийській та Кутській територіальних громадах. 

“Вкотре хочу подякувати представникам кластеру за колосальну 

допомогу, адже завдяки їхній підтримці нам вдалося переселити з навчальних 

закладів області майже 1700 людей для початку очного навчання з 1 вересня. 

Також за їх допомогою вже розпочалися капітальні та поточні ремонти на 26 

об’єктах нашої області, що дозволить прийняти значну кількість жителів із 

інших регіонів”, – зазначила Онищук. 

 

 

 

 

 

                                                           
18 Див.:   
https://www.facebook.com/SvitlIana.Onyshchuk/posts/pfbid02Jus3guXNeZSZgDQmzaUnsD3gmKNY6zeD7VcxrPbL
eQQDiPu2vCK3kFZdwPzBEXDl 
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*** 

09.09.2022 

Інформаційне агентство "А.С.С." 

https://acc.cv.ua/news/chernivtsi/prihistili-v-sebe-pereselenciv-ponad-300-

chernivchan-otrimayut-kompensaciyu-za-serpen-87846 

Прихистили в себе переселенців: понад 300 чернівчан отримають 

компенсацію за серпень 

Чернівчани, які безкоштовно прихистили в себе переселенців, 

отримують компенсацію за комунальні послуги.  

У серпні в Чернівцях 337 власників квартир прихистили 1017 

переселенців. Відтак, містяни сумарно отримають компенсації у сумі 440 914 

гривень. Відповідне рішення…9 вересня, ухвалили члени виконавчого 

комітету міськради на позачерговому засіданні. Про це пише Медіа 

агентство АСС.  

Як розповіла перша заступниця директора департаменту соціальної 

політики ЧМР Ольга Шевчук, загалом у Чернівцях майже 1970 власників 

квартир отримали компенсацію за надання прихистку переселенцям. Сума 

наданих компенсацій перевищує 2,2 мільйони гривень.   

Що відомо про компенсації  

Нагадаємо, власники житла, які безкоштовно прихистили в себе 

переселенців, можуть отримати компенсацію за комунальні послуги. Йдеться 

про майже 450 гривень на місяць за кожну прийняту людину. Аби отримати 

цю компенсацію власники житла зобов'язані не пізніше, ніж протягом 

наступного робочого дня з дня розміщення внутрішньо переміщених осіб 

подати заяву до ЦНАПУ, що на вулиці Героїв Майдану, 7. При цьому, люди, 

яких прихистили, повинні бути зареєстрованими та мати довідку внутрішньо 

переміщеної особи. Її також можна отримати в ЦНАПі.  

Важливо! Компенсацію надають, якщо у власника житла нема 

заборгованості за житлово-комунальні послуги.    

Що потрібно, аби отримати компенсацію?  

Для отримання компенсації власник житла повинен подати до ЦНАПу 

пакет документів. Зробити це потрібно до п’ятого числа кожного місяця. Ось 

перелік необхідних документів:  

заява на отримання компенсації витрат  

копія паспорту громадянина України та реєстраційного номеру 

облікової картки платника податків власника житла;  

копія документів, що посвідчують правовласності на житлове 

приміщення  

копії паспорту громадянина України або свідоцтва про народження 

дитини, реєстраційні номери облікових карток платників податків 

внутрішньо переміщених осіб, а також довідка ВПО. банківські реквізити для 

перерахування суми компенсації.   
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Списки на отримання допомоги оновлюють щомісячно. Тому, щоб 

отримувати компенсацію впродовж всього періоду проживання переселенців, 

потрібно буде щомісяця (до п’ятого числа кожного місяця) подавати 

документи.   

Важливо! У день припинення розміщення внутрішньо переміщених 

осіб або зміни їх кількості власник зобов’язаний подати заяву з інформацією 

про зміни. 

 

 

Міжнародні та вітчизняні недержавні організації 

 

 
01.09.2022   

Ресурсний центр ГУРТ 

https://www.gurt.org.ua/news/grants/80490/ 

Зміцнення спроможності громадських організацій 

1. ВСТУП 

Цей конкурс адмініструється проєктом ПРООН «EU4Dialogue: 

Сприяння трансформації конфліктів на Південному Кавказі та в 

республіці Молдова» (EU4Dialogue). 
Загальна мета проєкту ЄС за діалог, що фінансується Європейським 

союзом, полягає в сприянні створенню міцної основи для трансформації 

конфлікту шляхом розвитку кращих соціально-економічних умов та 

покращення рівня безпеки людей у громадах, які постраждали від конфлікту. 

Активності проєкту, які будуть впроваджуватись в Україні у 2022-2023, є 

частиною перепрограмування проєкту задля швидкого реагування на кризову 

ситуацію в Україні. 

Проєкт ЄС за діалог реалізується за двома основними компонентами: 

1. Конкурсна грантова програма для підтримки ініціатив організацій 

громадянського суспільства, спрямованих на задоволення потреб громад, що 

постраждали від конфлікту; 

2. Закупівля та постачання необхідного обладнання та витратних 

матеріалів для реагування на кризову ситуацію. 

Кількість переміщених осіб в Україні зростає, оскільки ситуація з 

безпекою продовжує погіршуватися, тривають бойові дії та повітряні атаки, 

що змушує людей залишати свої домівки. За останніми гуманітарними 

оцінками понад 12 мільйонів людей були переміщені всередині країни або 

виїхали до сусідніх країн як біженці або шукачі захисту, 18 мільйонів людей 

безпосередньо постраждали від конфлікту, 12 мільйонів людей безпосередньо 

потребують гуманітарної допомоги. 

По всій країні люди добровільно витрачають свій час і ресурси на захист 

і піклування про найбільш уразливі верстви населення, включаючи людей 
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похилого віку, жінок та дітей. Громадські та волонтерські групи у кожній 

області України надають гуманітарну допомогу, психосоціальну підтримку та 

юридичні консультації, допомагають з гуманітарним 

переміщенням/евакуацією та пошуком тимчасового прихистку. Однак існує 

величезна потреба підтримувати існуючі і новостворені неурядові організації 

та ініціативи, щоб залишатися актуальними та надавати ресурси там, де вони 

потрібні «тут і зараз». 

За допомогою цього конкурсу ПРООН хотіла б залучити досвідчені та 

спроможні організації громадянського суспільства або аналітичні центри 

забезпечити необхідне навчання, наставництво та контроль за новоствореними 

організаціями громадянського суспільства та волонтерськими групами для 

покращення їх загальної спроможності надавати допомогу та підтримку 

населенню. 

2. ЦІЛІ КОНКУРСУ: 

Основним фокусом цього конкурсу є зміцнення програмної та 

операційної спроможності організацій громадянського суспільства, 

волонтерських груп та новостворених ініціатив задля участі у процесах 

ухвалення рішень, впровадженні програм гуманітарної допомоги та програмах 

розвитку. Пропозиція повинна включати, але не обмежуватися наступними 

видами діяльності: 

Провести мапування активних ініціатив громадянського суспільства на 

обласному та міському рівнях, аналізуючи щонайменше чотири області 

України з акцентом на локаціях з найбільшою кількістю ВПО та 

найбільшими потребами; 

Налагодити партнерство зі СпівДія хабами в областях України, 

визначених для реалізації проєкту; 

Запропонувати ефективні способи координації ініціатив громадянського 

суспільства та волонтерів для вирішення соціальних проблем та викликів 

пов’язаних з захистом прав людини в умовах війни на обласному рівні в 

Україні; 

Провести швидкий аналіз потреб щодо розвитку потенціалу серед 

громадянського суспільства та волонтерських груп; 

Виходячи з визначених пріоритетів, провести цільові заходи з розвитку 

потенціалу в офлайн та онлайн форматах. Конкретна тематична спрямованість 

заходів має включати щонайменше: програмне та фінансове управління 

проєктами, підхід, що ґрунтується на правах людини, збір коштів та розробку 

проєктних пропозицій, адвокацію питань громадянського суспільства та 

участь у прийнятті рішень на місцевому рівні, комунікації тощо. у рамках 

одного проєкту; у рамках одного проєкту має бути проведено щонайменше 25 

заходів із підвищення потенціалу організацій та волонтерських груп; 

Забезпечити наставництво та консультування обраних організацій 

громадянського суспільства з метою покращення потенціалу для розвитку 

самої організації та надання гуманітарної допомоги для населення. 

3. УЧАСНИКИ КОНКУРСУ: 
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Неприбуткові організації, зокрема благодійні організації, громадські 

об’єднання (у тому числі організації громадянського суспільства та спілки), 

які офіційно зареєстровані в Україні не менше двох років. Конкурс не надає 

гранти організаціям, політичним партіям, органам державної влади, місцевого 

самоврядування, релігійним громадам та приватним (фізичним) особам та 

підприємцям. 

3.1. Вимоги до організації 

Критерії, які визначатимуть відповідність НГО кваліфікаційним 

вимогам ПРООН, ґрунтуватимуться на шаблоні Запиту про надання 

інформації від ГО (Додаток 5). 

3.2. Географія конкурсу 

ПРООН прийматиме заявки організацій з усіх областей України. 

Надіслана пропозиція  має фокусуватися на роботі щонайменше у чотирьох 

областях України. Заявки від мереж організацій громадянського суспільства 

та консорціумів вітаються. 

4. БЮДЖЕТ ТА ДОЗВОЛЕНІ ВИТРАТИ 

Прийнятними вважаються витрати, які: 

●        необхідні для виконання проєктної діяльності відповідно до 

Грантової угоди; 

●        відповідають принципам доцільності та відповідності витрат, 

включно з принципами «найвища якість за найнижчу ціну», й ефективності 

витрат; 

●        коректно задокументовані, обґрунтовані та зрозумілі, а також 

підкріплені відповідною документацією фінансово-бухгалтерської звітності. 

Кошти, надані в межах конкурсу, може бути використано винятково для 

оплати: 

●        праці персоналу організації та залучених експертів; 

●        витратні матеріали, включаючи незначні засоби індивідуального 

захисту; 

●        закупівлі консультаційних та/або інформаційних послуг (в разі їх 

необхідності для досягнення проєктних цілей); 

●        оренди, харчування й інших послуг, пов’язаних із проєктними 

заходами; 

●        друкарських, типографських і копіювальних послуг; 

●        послуг зв’язку; 

●        витратних матеріалів і канцелярських товарів; 

●     транспортних витрат (за умови відповідності відрядження 

внутрішнім правилам ПРООН та правилам поведінки під час карантину та 

інших пов’язаних з ним обмежень). 

Неприйнятними є витрати, пов’язані з: 

 

●        підготовкою проєктної пропозиції для участі в конкурсі; 

●        сплатою боргів; 

●      відшкодуванням витрат, пов’язаних із коливанням валютного курсу; 
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●        міжнародними відрядженнями; 

●        створенням та реєстрацією організації; 

●     наданням прямої фіскальної підтримки державним органам влади; 

●        політичною діяльністю; 

●        релігійною пропагандою; 

●       діяльністю, що веде до прямої або опосередкованої дискримінації 

будь-яких соціальних верств; 

●        проєктами, спрямованими на отримання прибутку від діяльності; 

●       будівництвом або ремонтними роботами; 

●   закупівлею транспортних засобів та/ чи предметів розкоші та 

відповідних послуг; 

●      придбанням товарів для розповсюдження у вигляді гуманітарної 

допомоги, подарунків. 

5. ОБСЯГИ ФІНАНСУВАННЯ ТА ТЕРМІНИ ВИКОНАННЯ 

Максимальний бюджет проєктної пропозиції не має перевищувати – 120 

000 доларів США. 

Максимальний термін реалізації проєкту – 7 місяців. 

Наявність власного внеску від організації-виконавця або з інших джерел 

буде врахована та стане перевагою для апліканта. Цей внесок може бути 

зроблений як у фінансовій, так і в нефінансовій формі (наприклад, оплата 

праці персоналу організації, надання свого офісу чи обладнання для виконання 

завдань проєкту тощо). 

6. ПОРЯДОК ПОДАННЯ КОНЦЕПЦІЙ 

Проєктні пропозиції подаються українською мовою та надсилаються 

електронною поштою на адресу: grants.ua@undp.org та 

oksana.kosenko@undp.org . У темі листа вказати назву конкурсу «Зміцнення 

спроможності громадських організацій щодо участі у процесі ухвалення 

рішень, впровадженні гуманітарних програм та програм з розвитку». Останній 

термін подачі проєктних пропозицій 16 вересня 2022 р. 

Контактна особа: 

•     Оксана Косенко, координаторка проєкту ПРООН «Громадянське 

суспільство задля розвитку демократії та прав людини в Україні»: 

oksana.kosenko@undp.org 

7. ПРОЦЕДУРА ВІДБОРУ 

7.1. Оціночні процедури 

Після закінчення терміну прийняття пропозицій, спеціалісти ПРООН 

проведуть попередню перевірку на відповідність технічним критеріям. На 

цьому етапі ПРООН може запросити додаткову інформацію на свій розсуд. 

Для забезпечення повної прозорості процесу, ПРООН формує 

Оціночний комітет (ОК), який оцінюватиме ті пропозиції, що пройшли 

перший етап. ОК – повноважний тимчасовий орган, який відповідає за 

розгляд, відбір та рекомендацію декількох проєктів до підтримки. ОК залишає 

за собою право отримати незалежну експертну думку в ході оцінки і відбору 

проєктів. 
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8.2. Критерії оцінки письмових пропозицій 

Пропозиції будуть оцінюватись ОК за наступними критеріями: 

Узагальнена форма для 

оцінки технічної пропозиції Максимальний бал 

1. 

Якість та відповідність проєктної пропозиції широким 

темам, виділеним у пункті 2 цього Конкурсу 25 

2. 

Конкретність, доцільність та ефективність 

запланованих заходів проєкту 25 

3. 

Продемонстрована здатність запропонованої команди 

впоратися з обсягом робіт, описаним у 

проєктній пропозиції; 25 

4. 

Відповідність запланованих витрат і необхідних 

ресурсів очікуваним результатам; 15 

5. 

Якість запропонованих мереж (включаючи кількість 

партнерів, запропонованих для впровадження, та вже 

існуючі мережі, пов’язані з головним заявником) 10 

  Загальний бал 100 

 

9. ЗВІТУВАННЯ, МОНІТОРИНГ ТА ОЦІНЮВАННЯ 

9.1. Моніторинг та оцінка, рамки для реалізації проєкту 

Організація несе відповідальність за моніторинг виконання проєкту та 

оцінку його результатів. ПРООН здійснюватиме моніторинг проєкту через 

перевірку звітів грантоотримувачів, онлайн консультації, виїзди на місця, 

зустрічі з персоналом проєкту та зацікавленими сторонами, та участь у заходах 

проєкту. 

9.2. Звітування 

Організація подає такі звіти у форматі наданому ПРООН: 

короткі звіти на вимогу, які періодично вимагає ПРООН у випадках, 

коли інформація про реалізацію програми потрібна у період між звітними 

періодами; 

фінальний звіт, що включає підсумок діяльності та результатів, а також 

фінансовий звіт за загальну тривалість угоди. 

ДОДАТКИ: 

Форма проєктної пропозиції та oцінка спроможності ОГС19 

Проєкт бюджету, робочий план, оцінка ризиків, оцінка виконання 

проєкту20 

 

Контакти 

https://www.undp.org/uk/ukraine/zmitsnennya-spromozhnosti-

hromadskykh-orhanizatsiy-shchodo-uchasti-u-protsesi-ukhvalennya-rishen-

vprovadzhenni-humanitarnykh-prohram-ta 

 

                                                           
19 Див.:   завантаження з електронного ресурсу 
20 Див.:   завантаження з електронного ресурсу 
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*** 

05.09.2022  

Житомирська обласна державна адміністрація 

https://oda.zht.gov.ua/news/mizhnarodnyjdenblagodijnosti-z-pochatku-

vijny-zhytomyrshhyna-otrymala-blyzko-1100-tonn-gumanitarnoyi-dopomogy/ 

#МіжнароднийДеньБлагодійності: з початку війни Житомирщина 

отримала близько 1100 тонн гуманітарної допомоги 

Як повідомляє Департамент соціального захисту населення 

Житомирської ОВА, за період військових дій до Житомирської області 

надійшло майже 1078,81 тонн гуманітарної допомоги. 

Допомогу отримали від 12 країн: Польщі, Румунії, Словенії, 

Нідерландів, Італії, Португалії, Чехії, Швейцарії, Німеччини, Франції, Іспанії, 

Туреччини та ряду областей України. 

Вантажі складалися з військового спорядження, продуктів харчування, 

медикаментів, засобів гігієни, одягу, взуття, автомобілів, реанімобілів, 

елементів живлення, генераторів. 

Для громад Житомирщини з урахуванням їх потреб Гуманітарним 

штабом ОВА передано 689,69 тонн різних видів гуманітарної допомоги. 

Щотижня область отримує по 700-900 наборів від Благодійної 

організації «БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД «ГУДВІЛЛ». Дані набори згідно з 

розподілом передаються територіальним громадам для подальшої передачі 

внутрішньо переміщеним особам. 

 З метою ефективного надання постраждалим громадянам допомоги 

Гуманітарний штаб Житомирської ОВА оперативно координує 

волонтерські ініціативи, міжнародні гуманітарні організації, представників 

бізнесу щодо гуманітарних потреб. Штаб працює в онлайн-кабінетах у системі 

гуманітарної допомоги та складів із гуманітарною допомогою, у які вносяться 

дані про надходження, наявність залишків, відвантаження, упорядкування та 

потреб гуманітарних вантажів… 

 

*** 

05.09.2022 

КримSOS 

https://krymsos.com/krymsos-vymusheni-pereselenczi-otrymaly-ponad-

1565-tonn-gumanitarnoyi-dopomogy/ 

КримSOS: Вимушені переселенці отримали понад 1565 тонн 

гуманітарної допомоги 

Вимушені переселенці отримали 1565,8 тонн гуманітарної допомоги. 

Про це повідомив співкоординатор КримSOS Денис Савченко. 

«1260,7 тонн гуманітарної допомоги доставили вимушеним 

переселенцям у шістьох областях України завдяки ініціативі КримSOS з 

компенсації витрат на паливо. Минулого тижня 107 тонн гуманітарної 
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допомоги отримали вимушені переселенці у місцях тимчасового перебування 

(МКП) у Вінницькій, Закарпатській та Київській областях», — розповів Денис 

Савченко. 
За понад три місяці було придбано 32 тисячі літрів пального на суму      1 

мільйон 675 тисяч гривень. 

11 організацій-партнерів КримSOS займаються доставкою допомоги 

до МКП вимушених переселенців у межах ініціативи КримSOS. Вона 

поширюється на такі області: Київську, Житомирську, Закарпатську, 

Черкаську, Вінницьку, Хмельницьку. 

Нагадуємо, що це одна з чотирьох ініціатив КримSOS в межах спільного 

проєкту з Управлінням Верховного комісара Організації Об’єднаних Націй у 

справах біженців (УВКБ ООН). Загальний бюджет проєкту складає 3,6 

мільйонів гривень. 

 

*** 

05.09.2022  

Ресурсний центр ГУРТ 

https://www.gurt.org.ua/news/grants/80542/ 

Конкурс мінігрантів на суму 2000$ для благодійників та ГО 

Назва проєкту: “Негайна багатогалузева гуманітарна допомога ВПО та 

постраждалому від конфлікту населенню в Україні” 

Фінансується спільно з Гуманітарним фондом для України та ACTED 

Заявки прийматимуться з 5 по 18 вересня 2022 року на електронну адресу 

адміністратора проєкту: y.makarova@r2p.org.ua 

Оголошення переможців конкурсу відбудеться 21 вересня на офіційній 

сторінці БФ «Право на захист» у соцмережі Facebook.  

Період реалізації проєкту: по 23 жовтня 2022 року включно (може бути 

продовжено, про що буде додатково повідомлено). 

Територія: Львівська, Вінницька, Чернівецька області. 

Хто може подаватись: благодійні організації/громадські організації 

(офіційно зареєстровані). 

Кількість переможців: до 14 організацій (4-5 організацій в кожній 

області). 

Вигодонабувачі: проєкти повинні бути спрямовані на покращення умов 

проживання та забезпечення у закладах соціального захисту/догляду за 

дітьми.  

До числа закладів, які мають право отримати допомогу від 

Грантоотримувачів згідно з цією програмою, належать установи соціального 

захисту та догляду за дітьми, в котрих перебувають внутрішньо переміщені 

особи (ВПО), що отримали офіційний статус або можуть підтвердити 

вимушене переміщення місцем реєстрації й належать до однієї з наступних 

вразливих груп: 

     •   матері з дітьми; 
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     •   матері, що мають двох і більше дітей до 18 років; 

     • люди з інвалідністю 1 та 2 групи, які не здатні самостійно 

пересуватися або потребують додатково догляду; 

     •   одинокі пенсіонери; 

     •   діти сироти/позбавлені батьківського піклування. 

 Види робіт та послуг, які можуть закуповуватись/ надаватись за 

кошти гранту: 

     • велика побутова техніка (холодильники, пральні машини, 

електричні кухонні плити, кухонні витяжки тощо); 

     •   дрібна побутова техніка (електрочайники, блендери, мультиварки 

тощо); 

     •   матраци, ламелі, каркаси для забезпечення ліжкомісць; 

     •   медичні меблі; 

     •   техніка по догляду  (електробритви, фени тощо); 

     •   реабілітаційне обладнання; 

     •   ортопедична продукція; 

     •   засоби по догляду за дітьми та людьми похилого віку; 

     •   капітальний ремонт приміщення; 

     •   косметичний ремонт приміщення; 

     •   технічне облаштування кімнат для вільного проведення часу; 

     •   інші в разі погодження БФ “Право на захист”. 

Допустимі витрати: 

     •   закупівля обладнання, 

     •   виконання робіт, 

     •   транспортні послуги. 

Документи, які необхідно подати як заявку на грант: 

     •   Додаток 1. Мотиваційний лист; 

     •   Додаток 2. Бюджет міні – гранту; 

     •   Додаток 3. Пропозиція Грантоотримувача (з усіма додатками, що 

він передбачає); 

     •  Інші додатки, котрі організація-заявник вважає доречними додати. 

Сума гранту –  2 000 $ максимум. 
Звітність  по реалізації проєкту передбачає наступні терміни: з 24 

жовтня по 31 жовтня включно. 

Надається звіт згідно з встановленою формою 

А також надаються всі підтверджувальні документи (угоди, рахунки, 

накладні, акти виконаних робіт, платіжки, установчі документи підрядників, 

списки бенефіціарів) 

Контакти 

y.makarova@r2p.org.ua 

 

*** 

07.09.2022  
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Донецька обласна державна адміністрація 

https://dn.gov.ua/news/konkurs-mini-grantiv-na-pidtrimku-zhinok-

pidpriyemnic-vpo-z-luganskoyi-i-doneckoyi-oblastej 

Конкурс міні-грантів на підтримку жінок-підприємниць - ВПО з 

Луганської і Донецької областей 

Громадська організація «Платформа розвитку «СМР» оголошує 

конкурс міні грантів для жінок-підприємниць зареєстрованих як фізична 

особа-підприємець, та є ВПО з Луганської або з Донецької областей для 

підтримки в відновленні або зміцненні їх бізнесу, повідомляє управління сім'ї, 

молоді та масових заходів національно-патріотичного виховання 

облдержадміністрації. 

Хто може взяти участь у конкурсі: 

Жінки-підприємниці зареєстровані як ФОП, які планують відновити або 

адаптувати свій бізнес для набуття сталого економічного становища, та є ВПО 

з Луганської і Донецької областей. Або є жінками-підприємницями, які 

ведуть свій бізнес на території України і працевлаштовують ВПО з 

вищезазначених областей. 

Умови подання: 

Всі частини заявки мають бути заповнені, інакше вона не буде 

опрацьовуватися. Вся інформація буде оброблятися з належною 

конфіденційністю. 

Додаток має містити в собі наступні документи: 

1) Довідка ВПО 

2) Виписка ФОП 

Розмір грантів: 

Гранти становитимуть від 20 000 до 100 000 гривень на один бізнес-

проєкт. Витрати можуть бути покриті з 1 листопада 2022 року до 20 грудня 

2022 року. Співфінансування не вимагається. 

Кінцевий строк подання заявок: 15 вересня 2022 року. 

Деталі за посиланням: https://www.gurt.org.ua/news/grants/80480/ 

За матеріалами управління сім'ї, молоді та масових заходів 

національно-патріотичного виховання облдержадміністрації 

 

*** 

07.09.2022  

Донецька обласна державна адміністрація 

https://dn.gov.ua/news/vporayemosya-razom-molod-donechchini-

realizuye-proyekt-dlya-evakujovanih-ta-gromad-vinnici-ta-kropivnickogo 

ВПОраємося разом: Молодь Донеччини реалізує проєкт для 

евакуйованих та громад Вінниці та Кропивницького 

Молодь Донеччини у співпраці з ГО «Молодіжний центр 

Кіровоградської області» розробили проєкт для молоді ВПО та молоді 

громад м. Винниця 
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Донецький обласний дитячо-молодіжний центр у співпраці з          ГО 

“Молодіжний центр Кіровоградської області” анонсує проєкт для молоді 

ВПО та молоді громад м. Вінниця та Кропивницький долучитися до проєкту 

“ВПОраємося разом”, повідомляє управління сім'ї, молоді та масових 

заходів національно-патріотичного виховання облдержадміністрації . 

Проєкт включає проведення онлайн тренінгових заходів та офлайн арт 

терапії у вищезазначених містах з метою отримання молоддю знань та 

практичних навичок щодо розуміння самоідентичності, позитивного 

сприйняття відмінностей у молодіжному середовищі, отримати навички 

групової взаємодії, активного слухання, навчитися висловлювати свої думки, 

аналізувати, робити висновки, досягати компромісів, розуміти причини 

виникнення та способи вирішення конфліктів, попередження стереотипів та 

упереджень, розвинути культуру спілкування на основі порозуміння та 

антидискримінації, отримати можливість створення дієвого спільного 

продукту для згуртованості молоді та налагодили взаємодію і порозуміння між 

собою у спільному молодіжному середовищі під час спільної участі в офлайн 

майстернях арт-терапії, що сприятиме інтеграції молоді з-поміж ВПО та 

молоді Кропивницького і Вінниці. 

Проєкт втілюється за підтримки Housе of Europe, Британської Ради в 

Україні, ГО "Місто активних громадян" 

Реєструйтеся за посиланням : https://docs.google.com/forms/d/1_9fW2-

rVHAMmTP9eHIQM2v_xAgN_EgLxZ4P-ITMoRpA/edit 

За матеріалами  управління сім'ї, молоді та масових заходів 

національно-патріотичного виховання облдержадміністрації 

 

*** 

07.09.2022 

КримSOS 

https://krymsos.com/krymsos-koordynatory-zdijsnyly-295-vizytiv-do-miscz-

kompaktnogo-perebuvannya-vymushenyh-pereselencziv/ 

КримSOS: координатори здійснили 295 візитів до місць компактного 

перебування вимушених переселенців 

З червня регіональні координатори КримSOS здійснили 295 

моніторингових візитів до місць компактного перебування (МКП) 

вимушених переселенців. Про це повідомив співкоординатор КримSOS 

Денис Савченко. 

«За три місяці регіональні координатори КримSOS здійснили 295 

моніторингових візитів до 260 МКП у 14 областях України. 157 місць 

компактного перебування розміщені у західних регіонах, 58 — у центральних 

та 45 — у північних», — розповів Денис Савченко. 

Моніторингові візити спрямовані на вивчення умов та потреб 

проживання, а також фіксації випадків гендерно обумовленого насилля серед 

вимушених переселенців у місцях компактного перебування. 
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Візити проходять щотижня у Хмельницькій, Чернігівській, Черкаській, 

Львівській, Сумській, Полтавській, Тернопільській, Івано-Франківській, 

Рівненській, Чернівецькій, Житомирській, Волинській, Київській та 

Вінницькій областях.  

На ці регіони поширюється проєкт КримSOS «Посилення спільнот 

ВПО в центральних та західних областях України», що реалізується за 

фінансової підтримки Управління Верховного комісара у справах біженців 

Організації Об’єднаних Націй (УВКБ ООН). 

 

 

*** 

07.09.2022  

Ресурсний центр ГУРТ 

https://www.gurt.org.ua/news/grants/80628/ 

Підтримка жіночого підприємництва в Запорізькій області 

Громадська організація «Центр розвитку «Жіночий світ» оголошує 

конкурс міні-грантів «Сприяння відбудові та започаткуванню бізнес-

діяльності жінок ВПО»  для жінок-підприємець з існуючим бізнесом та 

самозайнятих жінок, що мають бізнес-ідею і планують ії реалізацію 

МЕТА ПРОЄКТУ: надати можливості для збільшення доходу жінок 

ВПО  через розвиток підприємництва, самозабезпечення та самозайнятості у 

відновленні та відбудові  свого життя 

 ЗАПРОШУЮТЬСЯ: 

Жінки, що зареєстровані як ВПО і мешкають в м. Запоріжжя та 

Запорізькій області (підконтрольна територія), які є ФОП або самозайняті, що 

мають бізнес-ідею для втілення 

Віком від 18 років 

 ТРИВАЛІСТЬ ПРОЄКТУ – 6 місяців 

 РОЗМІР ГРАНТІВ:  до 20 000 грн.  

 Грантова підтримка надається у негрошовій формі 

 У МЕЖАХ ПРОЄКТУ ЗАПЛАНОВАНО: 

воркшопи для відібраних учасників для покращення та отримання нових 

підприємниць навичок 

консультації з написання бізнес-плану 

конкурс та захист бізнес-планів (допускаються тільки ті, хто відвідав всі 

воркшопи) 

отримання обладнання переможцями конкурсу 

консультаційний супровід до закінчення проекту 

 КРИТЕРІЇ ОЦІНКИ БІЗНЕС-ПЛАНІВ: 

реалістичність реалізації бізнес-плану 

наявність аналізу ринку в умовах війни 

фінансовий план розвитку 

рекламно-маркетингова стратегія 



96 
 

наявність переліку обладнання 

 ПРИЙОМ ЗАЯВОК:  до 30 вересня 2022 р. 

РЕЄСТРАЦІЯ на участь за посиланням: 

https://forms.gle/AjpbKqTi8ebG8RNn9 
Якщо у вас є питання щодо участі у конкурсі напишіть нам на 

електронну пошту zhinochiysvit@gmail.com, тема листа «проект міні-

грантів» або дзвоніть:  066 279 65 04, 068 450 66 40 

Конкурс міні-грантів «Сприяння відбудові та започаткуванню 

бізнес-діяльності жінок ВПО» реалізується ГО «Центр розвитку «Жіночий 

світ» за підтримки Міжнародного благодійного фонду «Український 

Жіночий Фонд» 

Контакти 

https://www.facebook.com/crzsvit 

07.09.2022    Татьяна Сидоренко 

 

 

 


