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ОФІЦІЙНА ІНФОРМАЦІЯ  

Центральні органи влади 
 

26.09.2022   

Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих 

територій України 

https://minre.gov.ua/news/rozpochaly-robotu-shche-pyat-regionalnyh-

centriv-upovnovazhenogo-zi-znyklyh-bezvisty 
Розпочали роботу ще п’ять регіональних Центрів Уповноваженого зі 

зниклих на Вінниччині, Сумщині,Одещині,Хмельниччині та Миколаївщині.А 

також оновились контакти на координаторки на Львівщині, яка почала 

працювати серед перших. 

 
 

 

*** 

 

26.09.2022 

Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих 

територій України 

https://minre.gov.ua/news/dopomoga-vid-mizhnarodnyh-organizaciy-hto-

mozhe-otrymaty 

Міжнародні організації продовжують надавати допомогу українцям, 

постраждалим від війни. На сьогодні спільно з Урядом України реалізуються 

три такі програми.  



Громадяни України, які через війну потрапили в скрутне становище, 

можуть отримати на кожного члена родини від 2220 до 2500 грн разових або 

ж щомісячних виплат строком до 3 місяців.  

Грошову допомогу можна отримати як на банківський рахунок, так і 

готівкою в державних банках чи на Укрпошті.  

 З більш детальною інформацією про виплати можна ознайомитися в 

інфографіці. 

 

 

 

 



 
 

 
 

*** 

26.09.2022   



Уповноважений Верховної Ради України з прав людини 

https://ombudsman.gov.ua/news_details/uvaga-korisna-informaciya-

shchodo-evakuaciyi-z-doneckoyi-oblasti 

Департаментом моніторингу додержання прав громадян, які постраждали 

внаслідок збройної агресії проти України розроблено інформацію щодо 

евакуації. 

Інформація з основними контактами стане у нагоді громадянам, які 

вирішили евакуюватися  з Донецької області. 

 

 
 

*** 

 

27.09.2022 

Міністерство розвитку громад та територій України  

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

vidnovlennya-infrastruktury-gromad-kyyivshhyny-dodatkovo-vydilyly-300-mln-

grn/ 

Кабінет Міністрів України виділив Київській області з резервного фонду 

державного бюджету ще 300 млн грн на ліквідацію наслідків бойових дій та 

відновлення інфраструктури. Відповідне рішення Уряд ухвалив 27 вересня. 

«На території громад Київщини, внаслідок збройної агресії рф, 

пошкоджені майже 26 тисяч об’єктів житлової, соціальної та критичної 

інфраструктури. Одне з головних завдань — терміново відновити життєво 

необхідні послуги для населення та здійснити першочергові ремонтні роботи 

тих житлових будинків, де це можливо. У квітні Уряд виділив області на 

https://ombudsman.gov.ua/news_details/uvaga-korisna-informaciya-shchodo-evakuaciyi-z-doneckoyi-oblasti
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ліквідацію наслідків бойових дій 400 млн грн, сьогодні — ще 300 млн грн. 

Загалом Київщині спрямовано 700 млн грн», — зазначив Міністр розвитку 

громад та територій України Олексій Чернишов. 

 

*** 

27.09.2022 

Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих 

територій України 

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

ozdorovlennya-84-postrazhdalyh-vid-viyny-ditey 
Мінреінтеграції посприяло відправленню на оздоровлення 84 

постраждалих від війни дітей 

Мінреінтеграції продовжує працювати в напрямку надання допомоги 

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

оздоровлення та психологічна реабілітація. 

Днями міністерство у співпраці з благодійним фондом забезпечило 

перевезення дітей з багатодітних родин, поранених та дітей військових на 

оздоровлення до Болгарії. 

В супроводі мам на реабілітацію відправилися 84 дитини з Харкова, 

Нікополя, Ізюма, Миколаєва, Чернігова та Бучі. 

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

щасливим. Саме тому робимо все можливе, щоб забезпечити реабілітацію 

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

Олексій Бородай. 

Нагадаємо, за сприяння Мінреінтеграції 127 українських дітей-сиріт 

відправлено до Європи на реабілітацію. 

 

*** 

 

27.09.2022   

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини 

https://ombudsman.gov.ua/uk/news_details/yak-otrimati-socialnu-

dopomogu-dlya-vnutrishno-peremishchenih-osib 

Делегація Офісу Омбудсмана провела в Берліні зустріч із засновником 

благодійного фонду «Moabit Hilft», який опікується українськими 

біженцями 

Делегація Офісу Омбудсмана, очолювана представником 

Уповноваженого з прав громадян, постраждалих внаслідок збройної агресії 

проти України, Ольгою Алтуніною провела в Берліні зустріч із засновником 

благодійного фонду «Moabit Hilft» Діаною Хеннінгс. Обговорювали питання 

діяльності фонду, який опікується українськими біженцями. 

Послуги, які надає фонд, - соціальні консультації; забезпечення 

продуктами харчування (за 6 місяців видано продуктових наборів на 500 тисяч 

євро); забезпечення безкоштовним одягом; працевлаштування (біржа праці); 

консультації з отримання документів на проживання; курси допомоги; 
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послуги перекладу; добиваються кращих стандартів у притулках; моніторинг 

притулків для біженців двічі на рік; добиваються мультилінгвального 

навчання. 

Фонд «Moabit Hilft» засновано в 2012 році, утримується за благодійні 

внески. Волонтерів у фонді дуже багато, їх не доводиться шукати, навпаки, 

люди вишикуються в черги, аби потрапити сюди. 50% волонтерів – це 

мігранти з України, Афганістану, Ірану та Сирії. 

Засновники фонду повідомили, що біженці перебувають у позаправовому 

полі, оскільки не володіють повною інформацією щодо своїх прав. Як 

зазначають представники фонду, вони не говорять за біженців з державою, бо 

вважають, що біженці самі мають озвучувати свої запити. І вони не 

намагаються інтегрувати українців в німецьку культуру, бо вважають, що 

українці несуть свої цінності та збагачують культуру Німеччини. 

Делегація Офісу Омбудсмана передала благодійному фонду «Moabit 

Hilft» матеріали з контактами для звернення українських біженців до 

Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини в разі порушення 

їхніх прав. 

Як отримати соціальну допомогу для внутрішньо переміщених осіб? 

 Допомога на проживання від Уряду України: 2 000 грн на дорослого та 3 

000 грн на дитину та особу з інвалідністю. 

  Для отримання допомоги: 

  оформіть довідку ВПО; 

  подайте заяву про допомогу, якщо ваше житло зруйноване чи 

пошкоджене або якщо ви перемістилися з цих громад. 

●Інформація про соціальну допомогу постраждалим від війни 

groshi.edopomoga.gov.ua 

●Перелік громад, мешканці яких мають право отримувати грошову 

допомогу на проживання у разі переміщення map.edopomoga.gov.ua 

●Постанова Кабінету Міністрів України № 332 «Деякі питання виплати 

допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам» 

 Інформацію поширює Офіс Ради Європи в Україні - Київ в межах Проєкт 

Ради Європи: внутрішнє переміщення в Україні та у співпраці з Офіс 

Омбудсмана України і Громадський холдинг «ГРУПА ВПЛИВУ». 

 
*** 

27.09.2022 

Міністерство соціальної політики України 

https://www.msp.gov.ua/news/22232.html 

Перший етап прийому заявок на виплату грошової допомоги від 

міжнародних організацій завершено 

Наразі громадянами України подано понад 10 мільйонів заявок, у зв’язку 

з чим тимчасово припиняється збір заявок на платформі єДопомога задля 

детального їх опрацювання та передачі за запитом до міжнародних організацій 

для подальшої виплати. 



На жаль, ресурси міжнародних організацій обмежені, саме тому 

Мінсоцполітики докладає максимальних зусиль задля збільшення кількості 

міжнародних організацій, що можуть надати грошову допомогу українцям, які 

постраждали від війни. 

Після підтвердження готовності фінансової підтримки зі сторони 

міжнародних організацій, прийом заявок буде відновлено. 

Для заявників, що допустили помилку у раніше поданих заявках, 

залишається можливість переподати заяву через платформу єДопомога. Для 

цього потрібно натиснути “Перевірити статус заявки”, заповнити персональні 

дані та перевірити статус - за потреби натиснути “Відізвати та подати нову 

заявку”. 

Нагадуємо, рішення щодо надання допомоги відповідній категорії 

населення та сум виплат приймають міжнародні організації. Пріоритетними є 

найнезахищені верстви населення, що мають соціальні статуси такі як: особа 

з інвалідністю, пенсіонер, одинока мати або батько, багатодітна сім’я, 

отримувач допомоги малозабезпеченим сім’ям зокрема з числа внутрішньо 

переміщених осіб. 

Зі свого боку Мінсоцполітики проводить верифікацію даних заявника, 

використовуючи наявні державні інформаційні реєстри та бази даних, що 

дозволяє отримувати перевірену інформацію про особу. 

 Довідково: Гуманітарна платформа єДопомога створена Мінсоцполітики 

за підтримки Мінцифри та ПРООН в Україні за фінансової підтримки Швеції. 

Платформа має три напрями: грошова допомога від держави (єДопомога 

державна); отримання та надання волонтерської допомоги (єДопомога 

волонтерська); виплати від міжнародних організацій (єДопомога міжнародна). 

На платформі можна дізнатися, як отримати гроші від держави, залишити 

заявку на допомогу або запропонувати підтримати інших у забезпеченні 

продуктами харчування, одягом, ліками тощо. У зв’язку із завершенням 

прийому заявок на виплати від міжнародних організацій, єДопомога 

міжнародна стане в нагоді для перевірки статусу поданої заявки, а також 

отримання аналітичної інформації щодо роботи у цьому напрямі. 

 

*** 

 

28.09.2022 

Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих 

територій України  

https://minre.gov.ua/news/na-harkivshchyni-zapracyuvav-yedynyy-

koordynaciynyy-gumanitarnyy-centr 

На Харківщині запрацював єдиний координаційний гуманітарний 

центр 

Він покликаний покращити взаємодію місцевої влади з волонтерськими 

організаціями в питаннях евакуації населення та надання гуманітарної 

допомоги на деокупованих територіях Харківщини. 



Центр видає спеціальні перепустки для здійснення волонтерської 

діяльності. Для їх отримання необхідно написати заяву, де зазначити вид 

гуманітарного процесу та організацію-виконавця. 

За посиланням можна також заповнити інтернет-форму. Надати 

інформацію щодо діяльності благодійного фонду чи громадської організації 

можна через онлайн-форму – це допоможе здійснити більш широкий аналіз 

вашого ресурсу.  

Передумовою створення Єдиного координаційного гуманітарного центру 

стала тісна співпраця благодійних фондів, Харківської обласної військової 

адміністрації та Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих 

територій України.  

Найуспішнішим прикладом такого співробітництва була евакуація 

населення через Печенізьку дамбу. Нагадаємо, тоді вдалося вивезти понад 16 

тисяч осіб.  

 

*** 

28.09.2022 

Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих 

територій України  

https://minre.gov.ua/news/ukrayinska-gromada-v-niderlandah-zavzhdy-

gotova-dopomogty-svoyim-zemlyakam-yaki-poterpayut-vid  

Українська громада в Нідерландах завжди готова допомогти своїм 

землякам, які потерпають від війни в Україні 

Віцепрем’єр Ірина Верещук відвідала Київський обласний перинатальний 

центр, де спільно з членами української громади в Нідерландах передала 

гуманітарну допомогу. 

Її представники постійно підтримували й підтримують Україну, 

наголосив голова об’єднання «Українська громада в Нідерландах» Ігор 

Кириченко. Це не перша допомога, за останні два роки вже надійшло більше 

400 тонн гуманітарних вантажів.   

Співпраця Мінреінтеграції з українською громадою в Нідерландах триває 

і вже має свою історію. Це і допомога маломобільним, яких вдалося 

евакуювати з зон бойових дій, і гуманітарні продуктові вантажі для наших 

переселенців, і медикаменти та медичне обладнання для наших лікарень. 

Сьогодні це допомога у вигляді багатофункціональних ліжок з меблями і 

матрацами для перинатального  центру. Днями прибуде черговий 

гуманітарний вантаж для  внутрішньо переміщених осіб.  

«Дякую українській громаді в Нідерландах за підтримку в такий нелегкий 

для всіх час.  

Українці єднаються у боротьбі, в цьому і є  запорука нашої спільної 

майбутньої перемоги!», – наголосила Ірина Верещук. 

 

*** 

28.09.2022 

Урядовий портал 



https://www.kmu.gov.ua/news/viktor-liashko-zustrivsia-z-predstavnykamy-

mizhnarodnykh-humanitarnykh-orhanizatsii-dlia-podalshoi-koordynatsii-

medychnoi-dopomohy-na-deokupovanykh-terytoriiakh 

Віктор Ляшко зустрівся з представниками міжнародних гуманітарних 

організацій для подальшої координації медичної допомоги на деокупованих 

територіях 

Міністр охорони здоровʼя Віктор Ляшко та голова Харківської ОВА Олег 

Синєгубов провели у Харкові спільну нараду з представниками міжнародних 

організацій, які надають гуманітарну допомогу Україні, зокрема у сфері 

охорони здоровʼя. 

Серед міжнародних учасників зустрічі: Всесвітня організація охорони 

здоровʼя, Міжнародний Комітет Червоного Хреста, Дитячий фонд ООН 

(ЮНІСЕФ), благодійний фонд «Сумка Самарянина» та незалежна міжнародна 

медична гуманітарна організація «Лікарі без кордонів». 

«Зараз найголовніше завдання — об’єднати та скоординувати зусилля 

задля того, щоб мешканці деокупованих територій отримали необхідну 

медичну допомогу, якої вони були позбавлені протягом 7 місяців. Ми робимо 

усе від нас залежне для якнайшвидшого відновлення нормальної 

життєдіяльності та здоровʼя наших громадян. Ми вдячні міжнародним 

гуманітарним організаціям, які сьогодні прибули до Харкова для координації 

медичної допомоги та розширення гуманітарної підтримки в регіоні», — 

зазначив Міністр охорони здоровʼя Віктор Ляшко. 

Цими днями заступник Міністра Богдан Боруховський також перебуває з 

робочою поїздкою на Харківщині, щоб оцінити рівень інфраструктурних 

руйнувань та потреби місцевого населення у деокупованих містах. 

Міністерство охорони здоровʼя України разом з міжнародними та 

місцевими партнерами працює над забезпеченням громадян на нещодавно 

звільнених територіях критично важливими ліками та необхідною медичною 

допомогою. 

Зокрема, ЮНІСЕФ сьогодні доставив 170 тонн допомоги для 

гуманітарних потреб 1,5 мільйона людей у Харківській області. Допомога 

включає набори для надання екстреної медичної допомоги, набори для 

приймання пологів, хірургічне обладнання, ліки, памперси тощо. 

«Ми чітко знаємо потреби медичної сфери на звільнених територіях. 

Поставлені медичні товари використовуватимуть наші команди медицини 

катастроф, які з перших днів деокупації надають медичну допомогу людям», 

— наголосив Віктор Ляшко. 

Нагадаємо, за тиждень роботи на звільнених територіях Харківської 

області фахівцям команд медицини катастроф вдалося надати медичну 

допомогу 226 людям, зокрема у Балаклійський територіальній громаді 

Ізюмського району. 

 

*** 

28.09.2022 

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини 



https://www.ombudsman.gov.ua/news_details/delegaciya-ofisu-

ombudsmana-obgovorila-doderzhannya-prav-ukrayinskih-bizhenciv-u-

nimechchini-z-predstavnikami-posolstva-ukrayini-u-frn 

Делегація Офісу Омбудсмана обговорила додержання прав українських 

біженців у Німеччині з представниками Посольства України у ФРН 

У Німеччині перебуває в статусі біженців більше ніж 1,2 мільйона 

українських громадян, тому зустріч делегації Офісу Омбудсмана України, 

очолюваної представником Уповноваженого з прав громадян, постраждалих 

внаслідок збройної агресії проти України, Ольгою Алтуніною з командою 

Посольства України в Німеччині, зокрема, заступником Посла України 

Максимом Ємельяновим була вкрай важливою. 

Під час зустрічі представники Секретаріату Уповноваженого Верховної 

Ради України з прав людини повідомили про: 

- основні проблемні питання, з якими звертаються до Уповноваженого 

громадяни України, що проживають за кордоном, в тому числі й в Німеччині; 

- важливість надання українцям оперативної допомоги з консульським 

обслуговуванням, зокрема, в частині оформлення або відновлення паспортних 

та інших документів для осіб з тимчасово окупованих територій; 

Зі свого боку, представники Посольства України у ФРН поінформували 

про: 

- надзвичайно велику кількість осіб, які наразі звертаються до Посольства 

для отримання консульських послуг у зв’язку із повномасштабним 

вторгненням РФ в Україну; 

- найпоширеніші питання, з якими звертаються до Посольства громадяни 

України (продовження паспортних документів, проблеми з пошуком житла та 

наданням матеріальної допомоги в Німеччині тощо); 

- проекти, які організовує або участь в яких бере Посольство, зокрема 

щодо відкриття в майбутньому культурного центру для українців у Німеччині, 

а також чотирьох українських шкіл. 

 

*** 

29.09.2022 

Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих 

територій України  

https://minre.gov.ua/news/na-kyyivshchyni-rozgornuv-povnocinnu-robotu-

koordynaciynyy-centr-upovnovazhenogo-zi-znyklyh 

На Київщині розгорнув повноцінну роботу Координаційний центр 

Уповноваженого зі зниклих безвісти 

За домовленістю Уповноваженого зі зниклих безвісти Олега Котенка та 

ректора Національного педагогічного університету ім. Михайла Драгоманова 

Віктора Андрющенка офіс регіонального центру буде розташований на базі 

вишу. 

«Регіональні центри – ключові ланки у нашій пошуковій роботі. Саме 

через них буде надходити первинна пошукова інформація щодо зниклих 

земляків. Київщина – регіон, який пережив жорстоку окупацію, бачив звірства 



загарбників, катування мирних мешканців. Дуже багато людей зникло 

безвісти саме тут. Тому працювати регіональному Координаційному центру 

доведеться у режимі 24/7. Маю великі сподівання, що допоможемо знайти 

зниклих, відновити зв’язок з тими, кого шукають рідні. І щиро дякую 

кожному, хто сприяє відкриттю таких Координаційних центрів!» – наголосив 

Олег Котенко. 

Своєю чергою Віктор Андрущенко подякував Уповноваженому зі 

зниклих безвісти за важливу роботу та запевнив у всебічній допомозі. 

Сьогодні надважливо, щоб родини зниклих осіб відчували підтримку, 

зауважив очільник вишу. 

Зв’язатися з регіональними координаторами можна безпосередньо за 

номером телефону: (097) 433-46-22 або через гарячу лінію: 0 800 339 247. 

У вихідні дні повідомлення приймаються у Viber і Telegram за телефоном: 

(095) 896-04-21. 

Також повідомити про зниклих безвісти можна безпосередньо 

Уповноваженому: (099) 792-01-26. 

 

*** 

 

29.09.2022 

Офіційне інтернет-представництво Президента України 

https://www.president.gov.ua/news/olena-zelenska-prezentuvala-knizhkovij-

proekt-better-time-st-78125 

Олена Зеленська презентувала книжковий проект Better Time Stories 

для українських дітей – вимушених переселенців за кордоном 

Перша леді України Олена Зеленська презентувала книжковий проект 

Better Time Stories, у межах якого українські діти – вимушені переселенці, які 

перебувають у країнах Європи, зможуть отримати набір із п’яти ілюстрованих 

книг з аудіоверсіями в оригіналі та перекладі (українською та мовою країни 

перебування). Також передбачена можливість запису індивідуальної 

аудіоверсії для кожної дитини її татом або іншими родичами, які залишилися 

в Україні. Проект ініціювали компанія Interactive Kids Story (iKs), заснована 

українським підприємцем Андрієм Шмигельським, фундація Принцеси 

Нідерландів Лаурентін Number 5 Foundation та перша леді Олена Зеленська. 

Ініціатива реалізується в чотирьох країнах: Німеччині, Австрії, 

Нідерландах та Бельгії. Подарунковий пакунок із п’ятьма двомовними 

книжками для дітей віком від трьох до восьми років можна замовити на сайті 

bettertimestories.com. 

Цінність проекту в тому, що родини, які розділила війна, які давно не 

бачилися й сумують одне за одним, завдяки книжці та рідному голосу можуть 

стати ближчими. Цінність у тому, щоб знову відчути близьку людину поруч, і 

в тому, що проект зближує культури, адже в ньому всі книжки двомовні – 

українською та німецькою або голландською мовами», – розповіла дружина 

Президента. Патронесами проекту стали перша леді України Олена Зеленська, 



перша леді ФРН Ельке Бюденбендер та перша леді Австрії Доріс Шмідауер. 

Міжнародна презентація відбулася 29 вересня в Гаазі (Нідерланди). 

«Цей проект особливий, адже він має особливу складову. Книжку для 

дитини може начитати рідна людина, яка зараз далеко. Почути книжку, 

озвучену рідним голосом, – це перший крок до того, щоб нарешті зустрітися й 

бути разом», – зазначила Олена Зеленська на презентації, до якої вона 

приєдналася за допомогою відеозв’язку. 

Набір із п’яти видань, які відібрав Український інститут книги, 

розповсюджуватиметься як подарунок у Нідерландах, Німеччині, Бельгії, 

Австрії. Його може замовити будь-хто, вказавши лише поштову адресу дитини 

з України. У набір, крім п’яти друкованих двомовних книжок, входить 

спеціальний стікер, відсканувавши який можна отримати доступ до 

аудіоверсій двома мовами та записати власну. 

«Дуже хочу, щоб, згадуючи своє дитинство, сучасні діти згадували не 

тільки й не стільки випробування чи повітряні тривоги, а саме ці моменти 

родинної єдності попри все», – резюмувала перша леді. 

Better Time Stories («Історії кращого часу») – неприбуткова ініціатива на 

підтримку українських дітей, які були змушені покинути свої домівки через 

війну. Мета проекту – допомогти їм подолати сум, інтегруватись у середовище 

країни перебування та підтримувати зв’язок із родичами, які залишилися 

вдома. 

 

*** 

29.09.2022 

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини 

https://www.ombudsman.gov.ua/news_details/yak-otrimati-bezoplatnu-

pravovu-dopomogu-dlya-vnutrishno-peremishchenih-osib 

Як отримати безоплатну правову допомогу для внутрішньо 

переміщених осіб? 

ВПО мають право на: 

- консультації та роз’яснення з правових питань; 

- здійснення представництва інтересів у судах; 

- інші правові послуги. 

Отримайте консультацію юриста за безкоштовним номером 0 800 213 103 

Гарячі лінії 

- Уповноважений ВРУ з прав людини 0 800 501 720 ГО 

- Уповноважений з питань ВПО Міністерства з питань реінтеграції 

тимчасово окупованих територій України (066) 813-62-39 

- «Донбас СОС» 0 800 309 110 

- БФ «Восток SOS» (095) 374 82 70 

- БФ «Право на захист» (068) 507 50 90, (099) 507 50 90 

- Представництво Управління Верховного комісара Організації 

Обʼєднаних Націй у справах біженців (УВКБ ООН) 0 800 307 711 

- Міжнародна організація «Людина в біді» 0 800 210 160 (безкоштовна 

психологічна допомога) 



Більше - в інфографіці: https://bit.ly/3L17oHu 

Інформацію поширює Офіс Ради Європи в Україні - Київ , Проєкт Ради 

Європи: внутрішнє переміщення в Україні та у співпраці з Офіс Омбудсмана 

України і Громадський холдинг «ГРУПА ВПЛИВУ» 

 

*** 

30.09.2022 

Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих 

територій України 

https://minre.gov.ua/news/iryna-vereshchuk-zaklykala-yevropeyski-krayiny-

ne-zavazhaty-vyyizdu-krymchan-shcho-pragnut 

Ірина Верещук закликала європейські країни не заважати виїзду кримчан, 

що прагнуть уникнути мобілізації до ворожого війська 

Окупаційна влада в Криму продовжує геноцид проти кримських татар та 

інших корінних народів тимчасово окупованого півострова. Цього разу – у 

формі незаконної масової мобілізації для участі у війні на стороні окупантів. 

Люди намагаються усіма силами цього уникнути й виїжджають до 

дружніх нам країн. Однак подекуди на кордонах їх не впускають – 

українським громадянам доводиться повертатись. Про це повідомила у своєму 

телеграм-каналі Віцепрем’єр Ірина Верещук. 

«Мінреінтеграції почало отримувати відомості, що польські, латвійські, 

естонські, литовські та грузинські прикордонники подекуди відмовляють 

представникам корінних народів Криму в перетині кордону, змушуючи їх 

повертатися до Криму або до росії», – зауважила посадовиця. 

Вона закликала Уряди Польщі, Латвії, Естонії, Литви та Грузії звернути 

увагу на вказану проблему. 

«Просимо дружні нам країни сприяти виїзду представників корінних 

народів Криму з території українського Криму та з території рф у треті країни. 

Зараз підтримка корінних народів Криму з боку міжнародної спільноти є 

важливою як ніколи!» – наголосила Ірина Верещук 

 

*** 

30.09.2022 

Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих 

територій України 

https://minre.gov.ua/news/pryhystok-onovlyuyetsya-z-1-zhovtnya-uryad-

rozshyryuye-mozhlyvosti-rozselennya-vpo 

«Прихисток» оновлюється: з 1 жовтня Уряд розширює можливості 

розселення ВПО 

На своєму засіданні Уряд схвалив постанову, згідно з якою 1 жовтня, 

збільшується розмір компенсації людям, які надали тимчасове житло 

внутрішнім переселенцям у межах програми «Прихисток». 

Програма передбачає державну компенсацію за житлово-комунальні 

послуги тим, хто безоплатно прихистив внутрішньо переміщених осіб із ТОТ 

чи зон проведення воєнних (бойових) дій. 



Власники житла, що розмістили у себе ВПО, отримуватимуть 900 гривень 

замість 450 за кожну таку особу на місяць. Це стало можливим завдяки 

оновленому Меморандуму про співпрацю, який від імені Уряду уклав 

Мінрегіон із Товариством Червоного Хреста України. 

Нагадаємо, нещодавно Уряд схвалив ще одну новацію: при нарахуванні 

субсидій згадана компенсація не буде обчислюватися як отриманий дохід. 

Вказане стане ще одним хорошим стимулом для тих, хто приймає у себе 

вимушених втікачів від війни. 

Крім того, окремо було розширено перелік закладів, які отримають 

компенсацію за комунальні послуги, якщо прихистять ВПО. Таке право 

матимуть не лише державні та комунальні підприємства, а і юридичні особи, 

ФОПи, релігійні організації й інші. Всі, хто готовий прихистити внутрішніх 

переселенців. 

 

*** 

30.09.2022 

Урядовий портал 

https://www.kmu.gov.ua/news/uriad-udvichi-zbilshyv-kompensatsiiu-vytrat-

hromadianam-iaki-prykhystyly-vnutrishnikh-pereselentsiv 

Уряд удвічі збільшив компенсацію витрат громадянам, які прихистили 

внутрішніх переселенц Кабінет Міністрів України вніс зміни до Порядку 

компенсації витрат за тимчасове розміщення (перебування) внутрішньо 

переміщених осіб. Йдеться про збільшення вдвічі суми грошової допомоги в 

період опалювального сезону власникам житла, які прихистили у себе 

вимушених переселенців. Відповідний проект постанови, розроблений 

Мінрегіоном, прийнято на засіданні Уряду 30 вересня. 

«Уряд продовжує підтримувати українців, які безоплатно надали своє 

житло тим, хто вимушений покинути домівки через збройну агресію росії. 

Відтак у межах соціальної програми «Прихисток» в опалювальний період сума 

відшкодування становитиме близько 900 грн щомісяця за кожну особу», — 

підкреслив Міністр розвитку громад та територій України Олексій Чернишов. 

Зазначимо, Мінрегіоном досягнуто домовленостей з Товариством 

Червоного Хреста в Україні, Міжнародною Федерацією Червоного Хреста і 

Червоного Півмісяця щодо забезпечення покриття витрат спрямованих на 

компенсацію. Відтак 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 кожну особу коштом зазначених організацій. 

Крім того, проект постанови передбачає можливість для громад 

передавати відомості про кількість ВПО електронною поштою у разі 

неможливості скористатися електронною системою взаємодії органів 

виконавчої влади. 



 

 

Місцеве самоврядування 
 

6.09.2022  

Запорізька обласна державна адміністрація 

https://zp.gov.ua/ru/articles/item/15697/vimusheni-pereselenci-otrimayut-

dopomogu-vid-stolichnoi-kompanii-

#:~:text=%D0%A2%D0%9E%D0%92%20%C2%AB%D0%9A%D0%BE%D0%

BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D1%96%D1%8F%20%C2%AB%D0%91%D

1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%BA%D0%BE%D0%BC%C2%BB%20

%D0%B7,%D0%B7%20%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0

%BC%D0%B8%20%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BC

%D0%B8%20%D1%96%20%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%BE%

D0%BA%D1%83%D1%85%D0%BB%D1%8F%D0%BC%D0%B8.  

Вимушені переселенці отримують допомогу від столичної компанії  
ТОВ «Компанія «Брендком» з Києва надала гуманітарну допомогу 

переселенцям з тимчасово окупованих територій, які оселилися у місті 

Запоріжжя. Так, переселенці, які зараз мешкають у трьох гуртожитках 

Заводського та Вознесенівського районів міста, отримали рюкзаки з теплими 

пледами і термокухлями. Загалом 84 набори по одному на кожного 

переселенця – дітей, дорослих та літніх людей. 

У Запоріжжі працівники центру кожного дня чергують у хабі для 

переселенців, який розташований в «Епіцентрі». Там вони зустрічають 

внутрішньо переміщених осіб та надають необхідні послуги. За тиждень до 

спеціалістів Запорізького міського центру соціальних служб за допомогою 

звернулося 249 внутрішньо перемішених осіб. 205 з них надано інформаційно-

консультативну допомогу, 44 допомогли з поселенням до шелтеру «Нова 

надія», готелів, хостелів, «Безпечного шелтеру», модульного містечка, 

гуртожитків та ДНЗ міста. Представники центру також забезпечують 

переселенців гуманітарною допомогою. 

 

*** 

 

26.09.2022  

Дніпропетровська обласна державна 

адміністраціяhttps://adm.dp.gov.ua/news/pereselenciv-kotri-podavali-onlajn-

zayavu-ta-ne-otrimali-viplatu-prosyat-zvernutisya-do-soczahistu 

На Дніпропетровщині понад 200 тисяч переселенців отримали 

допомогу від держави 

 Станом на 1 вересня 222 тисячі внутрішньопереміщених осіб, що 

проживають на території Дніпропетровщини, отримали допомогу від держави, 

загалом це майже 4 мільярди гривень. Про це під час брифінгу повідомила 



начальниця відділу департаменту соцзахисту населення Дніпропетровської 

обласної військової адміністрації Людмила Король. 

За її словами, всього на території області офіційно зареєстровані 329 

тисяч переселенців. Найбільше – тих, хто переїхав з Донецької та Луганської 

областей. Більше ніж 200 тисяч внутрішньопереміщених осіб вже отримали 

виплати від держави. 

"Також урядом врегульовано питання щодо надання допомоги 

переселенцям, які оформили статус ВПО через портал "Дія" до 30 квітня, але 

не були зареєстровані чи перебували в обробці. На сьогодні дані про всіх цих 

людей передали до органів соціального захисту населення", – розповіла 

Людмила Король. 

Переселенці, що оформили статус ВПО через застосунок "Дія", можуть 

отримати виплати за березень та квітень 2022 року. Для цього треба 

звернутися в центр соціального захисту населення до 1 жовтня 2022 року та 

надати відповідні докази про подання заяви, це можуть бути скріншоти. 

 

*** 

26.09.2022 

Волинська обласна державна адміністрація 

https://www.voladm.gov.ua/new/vprodovzh-vihidnih-volin-priynyala-mayzhe-

pivsotni-vnutrishnih-pereselenciv/ 

Впродовж вихідних Волинь прийняла майже півсотні внутрішніх 

переселенців 

Вихідними в області розселили 42 переселенців. Загалом з початку 

повномасштабної війни в Україні на Волині прийняли 73 тис. 541 внутрішньо-

переміщену особу. 

Наразі проживають і мають статус ВПО 59 тис. 630 людей. Це становить 

42 тис. 112 сімей, у яких 18 тис. 124 – діти. 

Серед ВПО: 

2 212 осіб з інвалідністю, 

7 645 пенсіонерів, 

71 багатодітних сімей, 

9 сімей батьків-одинаків. 

 

*** 

 

26.09.2022  

Рівненська обласна державна адміністрація 

https://www.rv.gov.ua/news/na-rivnenshchyni-oon-vidremontuie-zhytlo-dlia-

pereselentsiv 

На Рівненщині ООН відремонтує житло для переселенців 

Гуртожиток Дубенського коледжу культури і мистецтв відремонтують. 

Окрім студентів, там нині проживають переселенці.  

«Заклад є місцем компактного проживання ВПО. Тому за дорученням 

начальника Рівненської ОВА Віталія Коваля, досягнуто домовленостей із 



представниками Офісу ООН щодо ремонту приміщення. Важливо, що після 

проведених робіт у закладі можна буде створити додаткові місця для 

проживання», - розповіла заступниця голови ОДА Людмила Шатковська. 

Зокрема, у гуртожитку замінять частину вікон, встановлять кухонне 

обладнання та  зроблять косметичний ремонт. 

Також, за словами працівниці Агенції у справах біженців ООН Катерини 

Топалової, у планах міжнародної організації відремонтувати частину першого 

поверху Клеванської лікарні.  Приміщення не використовується, а після 

ремонту там можна буде розмістити людей.  

Нагадаємо, на сьогодні в області офіційно проживає майже 47 тисяч 

переселенців. Більшість з них належать до маломобільних категорій – сім’ї з 

дітьми, люди похилого віку та з інвалідністю. 

 

*** 

26.09.2022 

Запоріжська обласна державна адміністрація 

https://www.zoda.gov.ua/news/62907/bezkoshtovni-liki-ta-medichna-dopomoga-

dlya-vpo-yak-otrimati.html 

БЕЗКОШТОВНІ ЛІКИ ТА МЕДИЧНА ДОПОМОГА ДЛЯ ВПО: ЯК 

ОТРИМАТИ 

Наразі в Україні діє спрощений доступ громадян до первинної медичної 

допомоги. Внутрішні переселенці можуть бути прийняті у будь-якому мед 

закладі, якщо він здатен забезпечити необхідне лікування. Також ВПО мають 

право на безкоштовні ліки при перебуванні у стаціонарі або в межах програми 

«Доступні ліки». 

 



 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

26.09.2022 

Дніпропетровська обласна державна адміністрація 

https://adm.dp.gov.ua/news/pereselenciv-kotri-podavali-onlajn-zayavu-ta-

ne-otrimali-viplatu-prosyat-zvernutisya-do-soczahistu 

Переселенців, котрі подавали онлайн-заяву та не отримали виплату, 

просять звернутися до соцзахисту 

Подавали заяву на виплату через Дію до 30 квітня, але її не обробили. 

Такі переселенці з Дніпропетровщини все одно отримають допомогу на 

проживання. Що треба для цього зробити, розповіли під час брифінгу в 

обласній військовій адміністрації.   

«Для отримання допомоги на проживання таким людям треба написати 

заяву. У ній мають бути вказані номер банківського рахунку та персональні 

дані одержувача. Обов’язково надати підтвердження, що подавали заяву через 

Дію. Це може бути скріншот», – зазначила начальниця відділу з питань ВПО 

департаменту соціального захисту населення Дніпропетровської ОВА 

Людмила Король. 

Подати документ необхідно до органів соцзахисту. Зробити це треба до 

1 жовтня.  

«Розмір виплат не змінився: для людей з інвалідністю та дітей – 3 тис 

грн, для інших – 2 тис», – зауважила Людмила Король.   

Загалом на Дніпропетровщині більш ніж 220 тис отримувачам вже 

нарахували допомогу на проживання. За останні шість місяців загальна сума 

виплат – майже 4 млрд грн. 



 

*** 

27.09.2022 

Івано-Франківська обласна державна адміністрація 

https://www.if.gov.ua/news/cheski-blahodiinyky-nadavatymut-dopomohu-

dlia-vnutrishno-peremishchenykh-liudei-iakykh-prykhystyly-na-prykarpatti 

Чеські благодійники надаватимуть допомогу для внутрішньо 

переміщених людей, яких прихистили на Прикарпатті 

Сьогодні заступниця голови обласної державної адміністрації Людмила 

Сірко зустрілася  із представниками чеської благодійної організації «Людина 

в біді». Йшлося про організацію роботи щодо надання необхідної допомоги 

внутрішньо переміщеним людям та забезпечення їх житлом. 

«Зараз багато людей евакуйовувалися з тих областей України, де 

ведуться активні бойові дії. На Прикарпаття  з першого дня війни переїхали 

147 тисяч 172 особи, з яких 45  тисяч 784 дітей до 18 років. Івано-Франківська 

обласна військова адміністрація має першочергове завдання – організувати 

поселення внутрішньо  переміщених осіб у зручні житлові приміщення для 

довготривалого перебування. Щоденно ми спілкуємося із нашими партнерами 

- міжнародними донорами, щоби вирішити питання  надання найнеобхіднішої 

допомоги переселенцям, зокрема й забезпечення їх житлом. Залучаючи 

міжнародних благодійних донорів, ми разом ефективно справлятимемося із 

цими завданнями»,  –  зауважила Людмила Сірко. 

Посадовця розповіла про роботу щодо пошуку необхідних фінансових 

ресурсів задля проведення поточних та капітальних ремонтів закладів, де 

проживатимуть ВПО, залучення для цього благодійних фондів, громадських 

організацій та волонтерів: «Ми відчуваємо вашу суттєву підтримку та 

надіємося на подальшу співпрацю, щоби надати необхідну допомогу 

внутрішньо переміщеним людям. Все більше людей, які проживають у тих 

областях, де ведуться активні бойові дії, приїжджатимуть на Прикарпаття. 

Тільки спільно нам вдасться вирішувати проблемні питання ВПО". 

Людмила Сірко розповіла, що у зв’язку із підготовкою до 

опалювального сезону необхідно оснащувати житло переселенців 

електрообігрівачами, генераторами та бойлерами. 

Йшлося й про можливості поселення ВПО у санаторні та оздоровчі 

заклади Прикарпаття на осінньо-зимовий період. 

Представники чеської організації «Людина в біді» висловили готовність 

продовжувати співпрацю із Івано-Франківщиною задля надання необхідної 

допомоги ВПО у цей нелегкий час для України. Завдяки цьому візиту буде 

вивчено потреби щодо допомоги переселенцям, які проживатимуть саме в 

Івано-Франківському регіоні. 

«Ми високо цінуємо вашу активну позицію у справах захисту наших 

громадян під час війни в Україні. Упевнена, що  надання необхідної 

допомоги  переселенцям – це успішний приклад вашої жертовності та 

небайдужості до проблем біженців», – зазначила Людмила Сірко. 

Довідково 



Міжнародна гуманітарна організація «Людина в біді» (People in Need, 

PIN) працює в Україні, починаючи з 2003 року, і саме це дозволило організації 

надати негайну гуманітарну допомогу після початку конфлікту в 

серпні 2014 року. PIN реалізує широкий спектр екстрених програм, надаючи 

продукти харчування, засоби гігієни, засоби до існування, грошову допомогу, 

та багато інших проєктів. Одразу після початку російського вторгнення 24 

лютого 2022 року завдяки фінансовій допомозі донорів та досвіду роботи в 

надзвичайних ситуаціях, PIN швидко розширила свою діяльність і активно 

впроваджує проєкти в 23 областях України.  

 

*** 

27.09.2022 

Закарпатська обласна військова адміністрація 

https://carpathia.gov.ua/news/na-zakarpatti-orhanizatsiia-liudy-v-bidi-

vidremontuvala-zhytlo-dlia-blyzko-600-pereselentsiv 

На Закарпатті організація «Люди в біді» відремонтувала житло для 

близько 600 переселенців 

Міжнародна організація «Люди в біді» допомагає ремонтувати 

приміщення для проживання вимушених переселенців в області. 

Результати та перспективи подальшої співпраці обговорили на нараді 

заступник голови Закарпатської ОВА Петро Добромільський, керуюча офісу в 

Україні Вероніка Кусіова й освітня менеджерка Таїсія Симочко. 

«Завдяки ГО "Люди в біді" вдалося створити відповідні умови на 9 

об'єктах для близько 600 вимушених переселенців. Йдеться про локації в 

Перечинській, Берегівській, Вилоцькій, Оноківській, Ужгородській і 

Колочавській громадах», – наголосив Петро Добромільський. 

За його словами, також тривають ремонтні роботи на восьми об'єктах, 

ще 7 – на етапі проєктування. 

«Значна кількість вимушено переміщених осіб у регіоні – це населення 

особливо вразливих груп, котре потребує системної підтримки. Тож важливо 

дооблаштовувати місця їхнього проживання інженерними мережами, 

побутовою технікою, меблями», – зазначив заступник голови Закарпатської 

ОВА. 

 

*** 

28.09.2022 

Полтавська обласна державна адміністрація 

https://uk-ua.facebook.com/poltavaoda 

За даними ООН, близько одного мільйона українців виїхало в Німеччину 

тікаючи від війни. Які медичні послуги вони можуть отримувати? 



 
 

*** 

28.09.2022 

Хмельницька обласна військова адміністрація 

https://www.adm-km.gov.ua/?p=116406 

Чергова допомога від штату-побратима Міссісіпі 

Хмельниччина продовжує отримувати гуманітарну допомогу від 

дружніх країн. Нещодавно на гуманітарний хаб при обласній військовій 

адміністрації надійшов черговий вантаж від штату-побратима Міссісіпі, яку в 

область доставили за сприяння Республіки Польща. 

Понад 14 тонн вантажу, серед якого продукти харчування, засоби 

гігієни, дезінфектори, дитячі іграшки, одяг та взуття зібрали благодійники з 

США. Після сортування на гуманітарному хабі даний вантаж буде розподілено 

між громадами області, відповідно до потреб внутрішньо переміщених осіб, 

які там проживають. 

Варто зазначити, що це вже не перша гуманітарна допомога від штату-

побратима, яку отримує Хмельниччина. На цьому співпраця не зупиняється, 

адже Хмельниччина, як гуманітарний хаб, продовжує допомагати 

переселенцям та людям з тих регіонів, які цього потребують. 

 

*** 

29.09.2022 



ЛУГАНСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

ОБЛАСНА ВІЙСЬКОВО-ЦИВІЛЬНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

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

histili_pereselenciv_ponad_605_milyoniv_griven_na 

Уряд спрямував громадам, які прихистили переселенців, понад 60,5 

мільйонів гривень на компенсацію комунальних витрат 

Кабінет Міністрів України виділив з резервного фонду Держбюджету 

понад 60,5 млн гривень на відшкодування комунальних витрат за травень 

громадам, які безоплатно прихистили переселенців у комунальних та 

державних закладах, а також приватних закладах освіти. 

Проект розпорядження розроблений на основі узагальненої 

Мінрегіоном інформації, отриманої від обласних військових адміністрацій та 

чотирьох профільних міністерств. У травні для розміщення тимчасово 

переміщених осіб було задіяно 6 496 закладів комунальної та державної форм 

власності, а також закладів освіти приватної форми власності. 

Компенсація від держави йде на покриття комунальних витрат на воду, 

світло, газ, вивезення сміття, а також купівлю дров, пелет та вугілля. 

Нагадаємо, раніше Уряд удосконалив механізм надання компенсації 

комунальних витрат громадам та юридичним особам, які безоплатно 

розмістили ВПО. Тепер компенсацію на оплату комунальних послуг також 

отримують юридичні та фізичні особи підприємці, які надали безоплатно 

тимчасове житло ВПО». 

 

*** 

29.09.2022 

Львівська обласна державна адміністрація 

https://city-adm.lviv.ua/news/society/social-sphere/293365-u-lvovi-

oblashtuyut-spetsializovanij-tsentr-dlya-vimusheno-peremishchenikh-osib-

shcho-potrebuyut-osoblivikh-umov-prozhivannya 

У Львові облаштують спеціалізований центр для вимушено 

переміщених осіб, що потребують особливих умов проживання 

Тимчасове житло для переселенців планують обладнати в одному з 

колишніх оздоровчо-лікувальних закладів на вулиці Замарстинівській. Житло 

та благоустрій планують відремонтувати та зробити інклюзивним, а 

українцям, що тут проживатимуть, надаватимуть медичну допомогу. 

На території колишнього диспансера є кілька приміщень, але для 

проживання внутрішньо переміщених осіб наразі розглядають найбільшу 

будівлю - чотириповерховий будинок, у якому зможуть комфортно проживати 

приблизно 80 осіб. Селитимуть сюди особливі сім'ї, які потребують 

додаткових умов проживання. 

“Ми приїхали до Львова у липні. Мої два сини - на інвалідних візках, 

діагноз - СМА (спинально м'язова атрофія). Зараз ми проживаємо у 

модульному містечку, що на Сихові. В одній кімнаті я, діти та моя матір. 

Синам необхідно виконувати вправи для тіла, але ми фізично не маємо де їх 

http://loga.gov.ua/oda/press/news/uryad_spryamuvav_gromadam_yaki_prihistili_pereselenciv_ponad_605_milyoniv_griven_na
http://loga.gov.ua/oda/press/news/uryad_spryamuvav_gromadam_yaki_prihistili_pereselenciv_ponad_605_milyoniv_griven_na


робити, адже кімната дуже маленька. Тому б з радістю сюди переїхали”,  — 

говорить  Катерина  Ісіченко з Балаклії. 

Люди, що тут проживатимуть, матимуть медичний супровід і догляд, 

адже приміщення закріплене за Другим методоб'єднанням Львова.  

"Ми допомагатимемо із сімейними лікарями, реабілітацією, маємо 

мобільні бригади. Плануємо встановити тут ліфт.  А ще - переробити 

благоустрій і зробити його більш інклюзивним,” - пояснює  в.о. гендиректора 

Другого територіального медичного об'єднання  Андрій Миськів. 

“Станом на сьогодні в існуючих модульних містечках у Львові проживає 

понад тридцять сімей, які потребують особливих умов проживання. Є і інші 

родини, які знімають квартири, але ми про них знаємо, тому шукаємо 

можливості, як допомогти українцям, що через напад росії опинилися у 

поганих умовах,” — говорить начальник управління соціального захисту ЛМР 

Ігор Кобрин. 

Приміщення на вул. Замарстинівській звільнили у 2019 році. Після цього 

територію обстежили. Вода, газ, світло - усі мережі проведені, їх залишилось 

хіба підключити. Станом на зараз силами міста звідси повивозили сміття, 

почистили територію від чагарників та обстежили приміщення. Натомість 

кілька міжнародних донорів готові допомогти провести ремонтні роботи та 

надати меблі, аби цей проект зажив. 

 

*** 

29.09.2022 

Хмельницька обласна військова адміністрація 

https://www.adm-km.gov.ua/?p=116473 

У Старій Ушиці для вимушених переселенців при будинку-інтернаті 

відкрили відділення стаціонарного догляду 

Велика будівля у мальовничому куточку Хмельниччини, охайні кімнати 

та світлі коридори, кабінети для реабілітації та надання медичної допомоги, 

затишна їдальня та харчоблок з усім необхідним, чудова зелена територія з 

квітучими клумбами та зоною відпочинку, і, звичайно, уважний та чуйний 

персонал. Якщо ви вважаєте, що мова про санаторій чи будинок відпочинку, 

то ви не єдині, хто так вирішив. 

Як розповідає очільниця Китайгородського будинку-інтернату Наталя 

Базюк, саме так подумали і вимушені переселенці, які днями прибули з 

Донеччини та Запоріжжя до філії цього закладу – Староушицького відділення 

стаціонарного догляду. Люди, що тижнями мешкали в підвалах,  під ворожими 

обстрілами, у холоді і голоді, без доступу не лише до медичної допомоги, а й 

до найнеобхіднішого, не могли повірити, що будуть тут жити 

Ось уже майже тиждень 35 підопічних закладу, серед яких люди 

похилого віку та особи з інвалідністю, потихеньку звикають до того, що 

відтепер це їх нова домівка, що у них власне зручне ліжко, у крані – тепла вода, 

а у їдальні завжди є напої та корисні смаколики. І найголовніше, що вони у 

відносній безпеці, і не треба щохвилини боятися рашистського рятувального 

привіту у вигляді бомби чи снаряда. 



Напередодні Міжнародного дня осіб похилого віку та з нагоди 

офіційного відкриття закладу для людей влаштували невеличке свято, куди з 

подарунками та щирими побажаннями завітали також керівники області та 

Староушицької громади, на території якої розташоване відділення. 

Звертаючись до підопічних, начальник обласної військової адміністрації 

Сергій Гамалій зауважив: “24 лютого змінило життя усіх. Через нашу область 

пройшли тисячі людей, понад 100 тисяч з них зараз перебувають в області. І я 

хочу, аби ви знали, що ми вважаємо вас повноправними мешканцями нашого 

краю, частиною нашої великої і єдиної громади, адже тільки в єдності наша 

сила. Лише разом ми переможемо ворога і виженемо його з нашої землі, аби 

усі могли спокійно жити в мирній Україні. Вітаємо на Хмельниччині!” 

Колективу відділення, який доклав величезних зусиль, аби допомогти 

облаштувати тут належні умови перебування,  голова адміністрації висловив 

слова поваги та вдячності за самовіддану працю та готовність допомагати 

людям, що потребують уваги та турботи. 

Також обласні посадовці мали нагоду виконати ще одну приємну місію: 

привітати із 75-літнім ювілеєм чарівну пані – Валентину Евазарівну Фомічову, 

яка приїхала сюди із Лисичанська. Жінка аж занадто добре відчула “любов 

братнього народу” – через влучання снаряду вона залишилася без ноги. І хоча 

рашисти поранили її тіло, вони не зламали справжній український дух цієї 

жінки. Незважаючи на поважний вік та травми, Валентина Евазарівна 

знаходить сили, щоб гарно виглядати та радіти життю. А ще вона, як і усі 

мешканці закладу, з нетерпінням чекає нашої перемоги та мріє про повернення 

додому. Тож посадовці вручили ювілярці квіти та подарунок і щиро побажали 

їй здоров’я, сили та наснаги. 

У продовження візиту, гості ознайомилися з умовами перебування у 

закладі, оглянули приміщення та поспілкувалися з колективом, аби дізнатися, 

якої ще допомоги наразі потребує відділення, щоб життя його мешканців було 

максимально комфортним. Варто зазначити, що відділення розраховане на 80 

ліжкомісць і призначене для проживання внутрішньо переміщених осіб з 

територій, що постраждали від бойових дій. Наразі тут мешкають переселенці 

з м.Оріхів Запорізької області, м.Курахове Донецької області, Лисичанська, 

Донецька. 

Усі вони – особи похилого віку та особи з інвалідністю, які потребують 

постійної сторонньої допомоги та догляду, отож приміщення закладу 

пристосоване до їх потреб. Тут працює спеціальний ліфт, що дозволяє 

підніматися як між поверхами, так і знадвору, також облаштовані пандуси, 

широкі двері, належні санвузли та меблі, наявні колісні візки та ходунки, аби 

люди могли безперешкодно пересуватися по приміщенню. 

Поточні ремонти приміщень, закупівлю меблів та необхідного 

інвентарю здійснили за рахунок коштів обласного бюджету. М’який інвентар, 

засоби особистої гігієни, побутову хімію, дезінфікуючі засоби відділенню 

надали обласна адміністрація та низка громадських організацій, зокрема 

Товариство Червоного Хреста України та ГО«ЖАР». 

 



*** 

30.09.2022 

Житомирська обласна державна адміністрація 

https://oda.zht.gov.ua/main/yes-ogoloshuye-programu-stypendij-dlya-

doslidnykiv-z-ukrayiny/ 

ЄС оголошує програму стипендій для дослідників з України 

28 вересня Європейський Союз оголосив про запуск програми стипендій 

для дослідників-переселенців з України в рамках ініціативи MSCA4Ukraine. 

До участі запрошуються аспіранти й докторанти. Кандидати повинні 

узгодити свою участь у програмі з приймаючою організацією, яка подасть 

заявку від імені дослідника через онлайн-портал.  

Заявки розглядатимуться на постійній основі, доки не буде розподілений 

весь бюджет на суму 25 млн євро. 

«Разом з MSCA4Ukraine ми надаємо можливість відмінним науковцям 

продовжувати свою роботу й відновлювати дослідницько-інноваційну сферу 

України, а також зміцнювати солідарність і наукову співпрацю між ЄС та 

Україною», – зазначила Марія Габрієл, єврокомісарка із питань інновацій, 

досліджень, культури, освіти й молоді.  

Мета MSCA4Ukraine – підтримати дослідників, які були змушені 

покинути Україну. Таким чином, вони отримують можливість продовжити 

роботу в Європі та сприяти свободі наукових досліджень. Ініціатива 

фінансується ЄС у рамках програми «Дії Марії Склодовської-Кюрі». 

Детальнішу інформацію щодо програми, критеріїв відбору, 

рекомендацій для заявників, а також умов участі, можна знайти 

на сайті MSCA4Ukraine. 

*** 

30.09.2022 

Львівська міська рада 

https://city-adm.lviv.ua/photos/293400-u-lvovi-stvoriuiut-kulturno-

sotsialnyi-urban-kemp-dlia-lvivian-i-pereselentsiv-iakym-vin-bude-2 

У Львові створюють культурно-соціальний урбан-кемп для львів’ян і 

переселенців 

Сьогодні у Львові відбулась презентація концепції нового культурно-

соціального урбан-кемпу для внутрішньо переміщених осіб. Також на місці 

підписали меморандум про співпрацю Street Culture & Urban Reform та 

Львівської міської ради, які разом будуть втілювати цей проєкт. 

 

 

 

 

https://marie-sklodowska-curie-actions.ec.europa.eu/
http://www.sareurope.eu/msca4ukraine


ОГЛЯД ПУБЛІКАЦІЙ ЗМІ 

Центральні 
 

27.09.2022   

Deutsche Welle 

https://www.dw.com/uk/ci-povernutsa-ukrainski-bizenci-dodomu-pisla-

vijni/a-63259223 

Країнам Євросоюзу варто очікувати, що більшість українських 

біженців не повернуться в Україну після завершення війни. Такого висновку 

дійшли експерти європейського аналітичного центру Bruegel, базованого в 

Брюсселі, який спеціалізується на питаннях економіки.  На їхню думку, від 

повернення додому українців стримуватиме "зруйнована економіка, ймовірно 

затяжний конфлікт та невизначеність". 

В аналітичній записці "Чи повернуться українські біженці додому", 

опублікованій у вівторок, 27 вересня, говориться про те, що ЄС повинен бути 

готовий до значних витрат на утримання українських біженців. При цьому у 

документі наголошується, що "витрати на українських іммігрантів у Європі 

будуть короткостроковими" і це зрештою принесе "довгострокові економічні 

вигоди".   

 

*** 

27.09.2022   

ВСВІТІ  

https://vsviti.com.ua/news/142269 

Через хвилю біженців з України населення Німеччини зросло до 

історичного максимуму. 

Як передає ВСВІТІ, про це свідчать дані повідомляє Федерального 

статистичного управління. 

Зазначається, що в першому півріччі 2022 року кількість жителів 

Німеччини вперше зросла до понад 84 мільйонів. Це на 1% більше, ніж 

наприкінці 2021 року. 

Як повідомили у відомстві, з часу об’єднання Німеччини збільшення 

такого масштабу відбувалися лише у 1992 році в результаті відкриття кордонів 

в Східній Європі і війни в тодішній Югославії, а також в 2015 році – в 

результаті міграційної кризи. 

За підсумками першого півріччя 2022 року до Німеччини прибуло 

близько 750 тисяч українців. 

 

*** 

27.09.2022 

Лица  

https://litsa.com.ua/pereselenciv-kotri-podavali-onlajn-zayavu-ta-ne-

otrimali-viplatu-prosy 

https://vsviti.com.ua/news/142269
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Переселенців, котрі подавали онлайн-заяву та не отримали виплату, 

просять звернутися до соцзахисту 

Подавали заяву на виплату через Дію до 30 квітня, але її не обробили. Такі 

переселенці з Дніпропетровщини все одно отримають допомогу на 

проживання.  Про це повідомляє ДніпроОВА. «Для отримання допомоги на 

проживання таким людям треба написати заяву. У ній мають бути вказані 

номер банківського рахунку та персональні дані одержувача. Обов’язково 

надати підтвердження, що подавали заяву через Дію. Це може бути скріншот», 

– зазначила начальниця відділу з питань ВПО департаменту соціального 

захисту населення Дніпропетровської ОВА Людмила Король. Подати 

документ необхідно до органів соцзахисту. Зробити це треба до 1 жовтня. 

«Розмір виплат не змінився: для людей з інвалідністю та дітей – 3 тис грн, для 

інших – 2 тис», – зауважила Людмила Король.   Загалом на Дніпропетровщині 

більш ніж 220 тис отримувачам вже нарахували допомогу на проживання. За 

останні шість місяців загальна сума виплат – майже 4 млрд грн. За детальною 

інформацією можна звертатися до фахівців департаменту соціального захисту 

населення Дніпропетровської ОВА (068) 240 68 29. 

 

*** 

29.09.2022 

ІЗБІРКОМ 

https://izbirkom.org.ua/news/obshchestvo-19/2022/v-izmayili-vidkrivsya-

ofis-oon-dlya-finansovoyi-dopomogi-pereselencyam/ 

В ІЗМАЇЛІ ВІДКРИВСЯ ОФІС ООН ДЛЯ ФІНАНСОВОЇ ДОПОМОГИ 

ПЕРЕСЕЛЕНЦЯМ 

Відтепер вимушені переселенці, які тимчасово проживають в Ізмаїлі або 

населених пунктах району, матимуть змогу зареєструватися на отримання 

грошової допомоги від UNHCR Ukraine - Aгентства ООН у справах біженців. 

Організація відкрила в Ізмаїлі постійний офіс, передає 

кореспондентка ІзбірКома. 

Розташувався офіс в одному з корпусів Ізмаїльського державного 

гуманітарного університету, що на проспекті Миру, 9. У кабінеті №108 з 

понеділка по п’ятницю з 10:00 до 19:00 з візитерами працюють фахівці 

благодійного фонду "Право на захист", який є офіційним партнером агентства 

зі збору даних на грошову допомогу. Переселенці мають попередньо 

реєструватися в електронній черзі, заповнивши спеціальну форму. Після того, 

як громадянин дізнається номер своєї родини в електронній черзі, він зможете 

відслідкувати, як рухається черга в telegram-каналі. А от люди похилого віку 

можуть приходити в офіс для реєстрації в живу чергу 

"По-перше, через те, що цей населений пункт достатньо віддалений від 

обласного центру. До Одеси звідти їхати п’ять-шість годин. При цьому в 

Ізмаїлі та навколишніх громадах за нашими даними проживає понад 30 000 

переселенців та осіб, що виїхали з початку повномасштабного вторгнення. І 

серед них багато вразливих категорій: родин, де дитину виховує лише один з 

батьків, людей похилого віку, з особливими потребами. Усі вони можуть 
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подати заявки на грошову допомогу від УВКБ ООН у нашому офісі", - 

розповіла координаторка програми грошової допомоги в Одеській 

області Галина Чорна. 

Окрім цього, з жовтня плануються виїзди мобільних груп реєстраторів по 

Одеській області.  

Багатоцільова програма допомоги від УВКБ ООН – це одноразова 

грошова допомога людям, що виїхали з регіонів, постраждалих від воєнних 

дій. Розмір допомоги становить 2220 гривень щомісячно на особу протягом 

трьох місяців.  

Зазначимо, що Дунайська обласна лікарня планує укласти договір з 

ізмаїльською компанією «Південбуд-М» на виконання поточного ремонту 

будівлі харчового блоку з влаштуванням резервного електропостачання у 

медичному закладі.  

 

*** 

30.09.2022 

ЗАКОРДОН.24 

https://zakordon.24tv.ua/ukrayinski-bizhentsi-irlandii-yak-vlashtuvatisya-

robotu_n2168519 

В Ірландії спростили прийом українських біженців на роботу 

В Ірландії спростили прийом українців на роботу 

Так, країна спростила правила прийому на роботу для іноземних фахівців. 

Зокрема, нові вимоги поширюватимуться й на біженців з України. 

Річ у тім, що в Ірландії бракує кваліфікованих кадрів. Тож у такий спосіб 

уряд планує компенсувати нестачу. 

Згідно з новою процедурою працевлаштування, деяким спеціалістам буде 

простіше знайти роботу. При цьому неважливо, є людина іноземцем чи 

місцевим громадянином. 

Так, спростяться умови прийому на роботу лікарів з країн, що не входять 

до європейської економічної зони – до моменту працевлаштування вони 

мають провести на ірландській території не менше 21 місяця. Для роботи 

медикам не потрібен спеціальний дозвіл. Необхідно лише подати заявку. 

Тим, хто хоче подати заявку, необхідно заповнити лист "Stamp 4" і 

надіслати його з останньою платіжною відомістю на електронну адресу 

EPStamp4@enterprise.gov.ie. 

У темі слід вказати "Doctors Stamp 4 Request". 

У відповідь прийде лист з підтвердженням про дозвіл на роботу у країні 

проживання. 

Зазначається, що з 1 вересня департамент підприємництва, торгівлі та 

зайнятості видає дозволи на роботу в електронному форматі. 

Кого бракує в медичному секторі Ірландії 

психологів; 

логопедів; 

фізіотерапевтів; 

кардіологів; 
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фармацевтів. 

Також працевлаштуванню іммігрантів сприятимуть у сфері IT, інженерії, 

науки, будівництва та соціального забезпечення. 

 

*** 

 

26.09.2022  

«Трибун». 

https://tribun.com.ua/95566-dopomoga-na-prozhivannja-pereselentsjam-

scho-zminilosja-stanom-na-veresen    

Допомога на проживання переселенцям: що змінилося станом на 

вересень 

Коаліція правозахисників пояснила, хто з ВПО може отримати допомогу 

на проживання станом на вересень 2022 року. 

Хто може отримати допомогу на проживання: 

Внутрішньо переміщені особи (ВПО), які перемістилися з територій, що 

розташовані в районі проведення воєнних (бойових) дій або які тимчасово 

окуповані. 

ВПО, у яких житло зруйноване або непридатне для проживання внаслідок 

пошкодження. 

 ВПО, які були зареєстровані до 24 лютого 2022 року та які: 

отримували щомісячну адресну допомогу для покриття витрат на 

проживання; 

після 24 лютого 2022 року повторно перемістилися з тимчасово 

окупованої території території чи громад, що розташовані в районі проведення 

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

(блокуванні). 

Зверніть увагу, що ВПО, які подали заяву  на  отримання допомоги на 

проживання  у додатку «Дія» до 30 квітня та не отримали виплату, мають 

звернутись до органу соціального захисту населення. 

Перелік територій, що розташовані в районі проведення воєнних 

(бойових) дій або які перебувають у тимчасовій окупації, оточенні 

(блокуванні), затверджується Міністерством з питань реінтеграції тимчасово 

окупованих територій.  

Розмір допомоги 

Для осіб з інвалідністю та дітей (до 18 років) – 3 000 грн. 

Для дорослих  –  2 000 грн. 

Як отримати  

Зареєструватися як ВПО (отримати довідку). 

Подати заяву на отримання допомоги, звернувшись за місцем фактичного 

проживання до:  

структурного підрозділу з питань соціального захисту населення 

районних, районних у м. Києві державних адміністрацій, виконавчих органів 

міських, районних у містах (у разі утворення) рад; 
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до уповноваженої особи виконавчого органу сільської, селищної, міської 

ради;  

центру надання адміністративних послуг (ЦНАПу). 

Або подати заяву через портал “Дія”.  

Заяву про надання допомоги на проживання можна подати одночасно з 

реєстрацією як ВПО.   

Як отримати допомогу дитині (до 18 років) 

Дитина віком 14–18 років може звертатися:  

самостійно (зокрема і через портал “Дія”); 

через законного представника (батьки, опікуни/піклувальники). 

Звернутись за отриманням допомоги від імені дитини до 14 років може: 

Особа, яка перебуває у сімейних, родинних відносинах (зокрема й 

хрещені батьки).  

Необхідно надати підтвердження сімейних, родинних зв’язків, яке видає 

служба у справах дітей за місцем звернення.   

Особа, яку батьки або інші законні представники уповноважили 

супроводжувати дитину. 

Необхідно надати письмову заяву одного із законних представників, 

завірену органом опіки та піклування.   

Особа, до сім’ї якої тимчасово влаштовано дитину, яка залишилася без 

батьківського піклування.  

Необхідно надати копію наказу служби у справах дітей про тимчасове 

влаштування. 

Орган опіки і піклування за місцем перебування дитини.   

Як виплачується 

На банківський рахунок (за стандартом IBAN), який зазначається у заяві 

про надання допомоги.  

 

*** 

27.09.2022   

Портал “Громадський Простір” 

https://www.prostir.ua/?news=yak-zabezpechuyutsya-sotsialni-prava-

ukrajintsiv-yaki-znajshly-pryhystok-v-krajinah-es-doslidzhennya-rady-evropy 

Як забезпечуються соціальні права українців, які знайшли прихисток в 

країнах ЄС – дослідження Ради Європи Повномасштабне вторгнення Росії в 

Україну вимусило мільйони українців шукати прихистку за кордоном. Саме 

тому проєкт Ради Європи «Подальша підтримка розвитку соціальних прав 

людини в Україні» підтримав проведення аналізу забезпечення соціальних 

прав переміщених осіб в державах-учасницях Європейського Союзу та Ради 

Європи на прикладі вимушено переміщених осіб з України. 

«Активація режиму тимчасового захисту у Європейському 

Союзі призвела до виникнення низки запитань. Перше з них стосується кола 

осіб, які можуть претендувати на здобуття відповідного статусу. Друге 

питання пов’язане із визначенням мінімального обсягу соціальних прав 

переміщених осіб, адже кожна держава-учасниця має власні національні 
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системи їхньої реалізації, а такі властиво і повинні застосовуватись щодо осіб, 

які отримали захист», – зазначила Сюзанна Мнацаканян, керівниця проєкту 

Ради Європи «Подальша підтримка розвитку соціальних прав людини в 

Україні». 

Експерти та експертки Проєкту проаналізували досвід 20 держав-

учасниць Європейського Союзу та Ради Європи щодо забезпечення 

соціального захисту вимушено переміщених осіб впродовж 24.02 – 20.07 2022 

р. 

В результаті створено два документи: 

Checklist соціальних прав переміщених осіб та заходів соціального 

захисту, що надаються країнами-членами Європейського Союзу та Ради 

Європи; 

Checklist мінімальних стандартів соціального захисту переміщених осіб 

із третіх країн, які не можуть повернутися до країни свого походження, що 

гарантуються країнами-членами Європейського Союзу та Ради Європи у 

межах їхніх євроінтеграційних зобов’язань. 

Дослідження може бути корисним для громадян, які були вимушені 

шукати прихисток; органів державної влади України, громадських організацій 

з питань механізмів соціального захисту вимушено переміщених 

осіб; дослідників проблематики гарантування права на соціальний захист 

вимушено переміщеним особам; науково-педагогічних працівників.  

«Рада Європи та Європейський Союз прагнуть дотримуватись 

міжнародних стандартів захисту, демонструють повагу до демократичних 

цінностей та дбають про гарантування прав і свобод людини. Тож слідуючи 

цим задекларованим векторам руху, кожна організація ввела у дію механізми 

захисту переміщених з України осіб, які потребують вивчення для найбільш 

ефективного їхнього функціонування», - зауважила Світлана Синчук, 

співавторка дослідження. 

Дослідження містить інформацію про: 

умови надання тимчасового захисту та отримання статусу біженця, 

перелік контактів, куди переміщені особи можуть звертатися для 

отримання інформації та документообігу, 

огляд груп осіб, яким держави можуть надати захист, 

перелік документів, які потрібно надати, 

терміни дії захисту, підстави для зміни або припинення статусу; 

огляд забезпечення ключових соціальних прав та заходи кожної з держав 

щодо їхньої реалізації. 

«Функціонування систем надання притулку та міграції на основі прав 

людини та стандартів у цій сфері (конвенцій РЄ, рекомендацій Комітету 

міністрів та моніторингових органів, рекомендацій/резолюцій ПАРЄ та 

Конгресу місцевих і регіональних влад); визначення проблем міграції 

ключовими у діяльності РЄ та її партнерів; розвиток подальшої взаємодії з 

міжнародними партнерами – задекларовані як пріоритетні напрями сучасної 

політики РЄ», – підкреслила Олена Рим, співавторка дослідження. 



Соціальні права, охоплені дослідженням та приклади щодо їхньої 

реалізації 

Право на проживання: механізм забезпечення переміщеної особи 

належними умовами для безоплатного тимчасового проживання,  компенсації 

оплати вартості комунальних послуг в місцях компактного поселення 

переміщених осіб чи родинам, які приймають таких осіб, свободу руху осіб, 

які отримали захист. 

Так, в Бельгії, у реєстраційному центрі в Брюсселі громадяни України та 

інші особи можуть подати запит на кризове розміщення в бельгійському 

муніципалітеті або місті. Необхідно звернути увагу, на те що така можливість 

надається лише в день реєстрації. Це може бути групове проживання, кімната 

у приватному будинку тощо. Домашні тварини не можуть перебувати в 

«екстрених притулках» і житлі в бельгійських муніципалітетах. Якщо 

проживання переміщених осіб у приймаючої сторони триває понад 1 місяць, 

то муніципалітети рекомендують компенсацію, яку гість виплачує 

приймаючій стороні: у розмірі 150 євро за дорослого та 50 євро за 

неповнолітнього. 

Право на зайнятість: механізм видачі дозволу особам, які користуються 

захистом, працювати як наймані працівники або самозайняті особи, механізм 

продовження наукової діяльності, спортивної практики, отримання освіти для 

дорослих, умов оплати праці, режиму оподаткування доходів економічно 

активних переміщених осіб тощо. 

Наприклад, після реєстрації в Болгарії та отримання реєстраційної картки 

іноземця з тимчасовим захистом для вимушено переміщених осіб з України, в 

переміщеної особи негайно виникає право на працю, без необхідності 

отримання інших реєстрацій чи дозволів. Це право діє на наданий їм термін 

тимчасового захисту. Переміщені з України особи після реєстрації набувають 

статус резидентів. Ставка податку на доходи фізичних осіб у Болгарії – 

10%.  У Франції статус тимчасового захисту передбачає, що зарплата має 

становити не менше 10,57€/год. 

Право на соціальне забезпечення: право на соціальну допомогу, послуги, 

пільги, страхування, медичну допомогу тощо.  

Так, у Великій Британії кожному члену родини, що прибув та отримав 

тимчасовий прихисток, надають одноразову виплату у розмірі £ 200, щоб 

допомогти покрити негайні виплати, доки особа освоїться. Ця допомога 

надається через місцеву раду. Розмір щомісячної допомоги визначається з 

огляду на кожну особу зокрема, оскільки враховуються її фінансові 

можливості.  

Щодо медичної допомоги, то, до прикладу, в Італії запит на посвідку на 

проживання для забезпечення тимчасового захисту гарантує медичне 

обслуговування на території країни, ідентичне тому, що надається громадянам 

Італії. В Румунії для допомоги всім українським дітям, хворим на рак, 

Асоціацією Daruieste Aripi та Румунським товариством дитячої онкології та 

гематології була створена платформа – Code4Romania. Вона допомагає 



отримати легкий, швидкий та цільовий доступ до спеціалізованої медичної 

допомоги. 

Право на освіту: доступ до загальної системи освіти дорослим, які 

користуються захистом, доступ до системи шкільної освіти для осіб віком до 

18 років, які користуються захистом, доступ до дошкільної та позашкільної 

системи освіти, умови продовження навчання у вищих навчальних закладах, 

що розпочате у країні, яку було залишено, та завершення такого у приймаючій 

країні. 

До прикладу в Естонії, з 1 вересня 2022 року у Таллінні відкрилась школа 

Свободи. У школі створено місця для учнів 7-12 класів віком 13-19 років. Мова 

навчання в школі – естонська, проте до 40% навчання проводиться рідною 

мовою учнів за естонською державною програмою. У Швеції відвідування 

школи є обов’язковим з того року, коли дитині виповнюється шість, до 

закінчення останнього класу базової школи або до досягнення 18-річчя. 

Права дитини: механізм забезпечення необхідного представництва 

неповнолітніх без супроводу та механізм забезпечення інтересів дитини. 

Зокрема в Ірландії справами дітей без супроводу дорослих (віком до 18 

років), які можуть потребувати міжнародного захисту і розлучені зі своїми 

батьками або опікунами займається агентство у справах дітей та сім’ї Tusla. 

Усі розлучені з батьками діти віком до 12 років будуть негайно передані в 

прийомну сім’ю. Діти старше 12 років будуть розміщені в інтернатних 

будинках коротко та середньострокового перебування. 

Право на власність. 

Так, всі особи які законно перебувають в ЄС, незалежно від місця 

реєстрації, можуть відкрити базовий банківський рахунок. Відсутність 

реєстрації не може бути причиною відмови для відкриття базового 

банківського рахунку і вважатиметься дискримінацією. Банки та відділення 

пошти зобов’язані запропонувати хоча б один тип банківського рахунку у 

євро. Базовий банківський рахунок надає можливість користуватися 

основними фінансовими послугами, наприклад робити грошові перекази, 

платежі, отримати кредитну картку, отримувати готівку в банкоматах. 

Право на возз’єднання членів сім’ї. 

В Словаччині, якщо особа втратила зв’язок зі своєю сім’єю, близькими чи 

родичами, то вона може скористатися послугою Словацького Червоного 

Хреста – Возз’єднання сімей. Для отримання додаткової інформації можна 

відвідати веб-сайт redcross.sk. 

Право на участь в культурному житті. 

Наприклад, в Німеччині вхід у всі державні музеї для українських 

переселенців є безкоштовним. 

Загалом автори дослідження дійшли до такого висновку, що активація 

режиму тимчасового колективного захисту для людей, які масово рятуються 

від війни в Україні, демонструє європейську солідарність щодо підтримки 

України та засвідчує прагнення європейців розділити переживання українців, 

які змушені були залишити власні домівки через бойові дії та шукати 

прихистку. Попри певні недоліки цього механізму, які безумовно будуть 



вивчені, обговорені та усунені, його впровадження є свідченням відданості 

європейських інституцій та їхніх держав-членів принципам свободи, 

демократії, верховенства права, поваги до прав людини та основоположних 

свобод. Напрацьовані ними процедури координації необхідних дій 

забезпечують необхідний баланс між задекларованими політичними 

напрямами та практичною реалізацією таких на національному та місцевому 

рівнях. Адже включення питань соціального захисту переміщених з України 

осіб у національні заходи держав-членів Європейського Союзу та Ради Європи 

дозволяє досягнути ефективної реалізації їхніх соціальних прав. 

 

*** 

27.09.2022  

«Трибун» 

 

https://tribun.com.ua/95592-dejaki-pereselentsi-u-zhovtni-otrimajut-

timchasove-zhitlo-v-uzhgorodi 

Деякі переселенці у жовтні отримають тимчасове житло в 

Ужгороді 

У жовтні частина переселенців, які евакуювалися до Ужгорода, 

отримають тимчасове житло в новобудовах.  

Про це повідомив заступник керівника Офісу президента України Кирило 

Тимошенко. 

Повідомляється, що забезпечення житлом вимушених переселенців, 

житло будуватимуть на землі державної форми власності з подальшою 

безоплатною передачею частини квартир державі для забезпечення потреб 

внутрішньо переміщених осіб. Йдеться про 10% площі, тобто 1000-1200 

квадратних метрів житла у відповідних новобудовах. 

За умовами проєкту, першу таку новобудову переселенці зможуть 

заселитися вже у жовтні. 

"Ми отримаємо локації для перебування ВПО без залучення державних 

коштів, які зараз потрібні для Збройних сил", – наголосив заступник керівника 

Офісу президента. Такий досвід планують надалі використовувати не лише на 

Закарпатті, а і в інших регіонах. 

За словами Тимошенко, квартири будуть з ремонтом та умеблюванням – 

цим займеться управління верховного комісара ООН у справах біженців. 

Таким чином, жодних коштів з держбюджету на забезпечення житлом 

внутрішньо переміщених осіб не потрібно. 

"Важливо, коли бізнес йде на зустріч людям та державі. Інвестор 

запропонував частину квадратних метрів житла виділити в будинку, який 

введуть в експлуатацію вже в жовтні цього року", – зазначив Кирило 

Тимошенко. 

 

*** 

28.09.2022 

Портал “Громадський Простір” 

https://tribun.com.ua/95592-dejaki-pereselentsi-u-zhovtni-otrimajut-timchasove-zhitlo-v-uzhgorodi
https://tribun.com.ua/95592-dejaki-pereselentsi-u-zhovtni-otrimajut-timchasove-zhitlo-v-uzhgorodi


https://www.prostir.ua/?news=pereselentsi-vidkryyut-u-berezhanah-shkolu-

atelje 

Переселенці відкриють у Бережанах школу-ательє 

З липня 2022 року у Бережанах працює Креативний ХАБ (громадське 

об’єднання ВПО та місцевих жителів за підтримки міської ради). Ця спільнота 

активних людей уже почала реалізовувати різноманітні ініціативи. Та для 

комфортного життя в громаді, не менш важливою є і економічна складова. 

Саме тому, одним з напрямків діяльності Креативного ХАБу є 

відновлення підприємницької діяльності серед ВПО, що дозволить не лише 

створити робочі місця, а й збільшити надходження до місцевого бюджету. Не 

залишають поза увагою і залучення інвестицій від міжнародних та 

національних донорських установ. 

За словами керівника креативного ХАБу, Віктора Груб’яка: Один 

державний грант ми вже виграли по ландшафтному дизайну і зареєстрували в 

Бережанах одного підприємця, який зараз починає працювати. Написали грант 

на виробництво будівельних матеріалів, чекаємо. 

Креативний ХАБ м. Бережани зараз активно допомагає людям з Харкова 

перевезти свої виробництва у Бережани, хто цього хоче і готовий. Влітку вони 

написали грант на дитячий табір для дітей переселенців. А ще вирішили на 

пам’ять Бережанам про переселенців привести до ладу міський дитячий 

майданчик. 

Анна Олексів, представниця ГО «Бережанська ініціатива» 

зазначає: “зараз учасники Креативного ХАБу організувались щоб привести до 

ладу наш міський дитячий майданчик і ми разом з міською радою до них 

приєднались. Стараємось їм допомогти і вдячні за таку ініціативу”. 

Найбільший проєкт зараз, який ГО креативний ХАБ Бережан планує 

реалізувати – школа-ательє в Бережанах 

На базі Київського інституту біоресурсів у Бережанах діє філіал – 

Бережанський агротехнічний інститут, з яким власне учасники Креативного 

ХАБу домовились на жовтень місяць про курси крою та шиття. Серед місцевих 

мешканців теж є бажаючі навчатись на цих курсах. Після навчання учасники 

спільно обговорять як саме має називатися майбутня школа-ательє. 

Керівник Креативного ХАБу та підприємець Віктор Груб’як додає: Для 

реалізації цього проєкту потрібно дуже багато коштів, тому нам потрібна 

допомога. Перший грант ми вже написали, він на суму 120 000 грн. за які ми 

зможемо купити всього лиш 3 нові машини. Таких грантів нам доведеться 

написати дуже багато і в кожному просити інше обладнання для того щоб 

якісно облаштувати нову школу-ательє. 

Заступниця голови Бережанської міської ради Марія 

Лук’янова наголошує, що влада готова підтримувати спільні ініціативи 

мешканців: Основна мета зараз – відкрити школу-ательє. Це ніша, яку вони 

побачили і хочуть зайняти. Працюють спільними зусиллями  з місцевими 

мешканцями  – це таке велике спільното творення, спільна комунікація, обмін 

досвідом… Багато місцевих жителів теж зацікавлені у швейній справі і 

долучаються до цього проекту по створенню швейної фабрики. 



Бажаємо успіху і завершимо нашу статтю словами керівника ГО 

«Бахмат», Володимира Березіна: На мою думку Бережани попереду усіх 

інших громад, які приймали переселенців. Ми тут дуже активні і з точки зору 

розвитку ініціатив, і громадської діяльності. Ми вже півроку тут мешкаємо і 

починаємо себе вважати часткою громади. Пів року – це ціле життя і ми 

хочемо жити! І креативний ХАБ Бережани якраз продовжує це життя. 

Уже восени громадська організація “Центр громадського моніторингу та 

аналітики” допоможе спільноті Креативний ХАБ стати більш стійкими, а 

завдяки підтримці проєкту “Київський діалог” буде отримана перша підтримка 

для відкриття школи-ательє. 

 

*** 

28.09.2022 

Трибун 

https://tribun.com.ua/95629-viplati-dlja-vpo-chi-mozhna-otrimuvati-

dopomogu-znaxodjachis-za-kordonom 

Виплати для ВПО: чи можна отримувати допомогу, знаходячись за 

кордоном? 

Юристи Донбас SOS розповіли, чи мають право на фінансову допомогу 

на проживання ВПО, які виїхали за кордон. 

Так, однією з підстав для скасування довідки про взяття на облік ВПО 

є виїзд на постійне місце проживання за кордон. Проте, мова йде лише про 

виїзд на постійне місце проживання.  

Правозахисники зазначають, що чіткого визначення що є “виїздом на 

постійне місце за кордон”, чинне Законодавство не встановлює. 

Порядок оформлення документів для виїзду громадян на постійне місце 

проживання врегульовано Наказом МВС від 16.08.2016 № 816 «Про 

затвердження Порядку провадження за заявами про оформлення документів 

для виїзду громадян України за кордон на постійне проживання» і передбачає 

звернення до територіальних органів ДМС з відповідною заявою, зняття з 

реєстрації місця проживання і, після прийняття рішення органом ДМС, 

проставляння в паспорт громадянина України відповідного штампу (в паспорт 

в формі книжечки), або внесення інформації до безконтактного електронного 

носія (в ID-карту). 

Таким чином, не кожен виїзд за кордон буде виїздом на постійне місце 

проживання. Навіть якщо ви отримали тимчасовий захист країни перебування, 

це не означає виїзд на постійне місце проживання.  

Однак, на практиці, до початку повномасштабної війни органи 

соцзахисту в деяких випадках (не у всіх) скасовували дію довідки ВПО, якщо 

особа покинула територію України більше ніж на 6 місяців. Проте, не відомо 

про такі випадки скасування довідок після початку повномасштабної війни. 

Отже, через відсутність детального опису того, що вважається виїздом на 

постійне місце проживання за кордон, ваша довідка про взяття на облік ВПО 

не повинна бути скасована за ініціативою органу соціального захисту. Також 

https://www.facebook.com/center.civil.monitoring
https://www.facebook.com/center.civil.monitoring


виплата допомоги на проживання повинна продовжуватись (якщо вона була 

Вам призначена). 

Подати заяву про відмову від довідки і припинення виплат це виключно 

ваша відповідальність. 

Порядок подання та форма такої заяви не деталізовані, тому подати заяву 

про відмову від довідки можна будь-яким способом, звернувшись за місцем її 

отримання до одного із уповноважених органів:  

органу соціального захисту населення; 

центру надання адміністративних послуг (ЦНАПу). 

уповноваженої особи виконавчого органу сільської, селищної, міської 

ради (у разі відсутності або обмеженої роботи органу соціального захисту та 

ЦНАПу). 

Заява може бути подана як особисто в письмовій формі, так і поштою, чи 

електронною поштою. Подання заяви в усній формі також можливе 

теоретично, але спеціалісти не радять такий спосіб, оскільки потім 

підтвердити факт звернення досить складно.  

Також таку заяву можна буде подати за допомогою мобільного додатку 

“Дія”,однак такий функціонал наразі недоступний. 

Якою може бути відповідальність, якщо людина від довідки не 

відмовилась і продовжує отримувати виплати, перебуваючи за кордоном? 

Так, у разі неправомірного або повторного отримання внутрішньо 

переміщеною особою допомоги на проживання за певний період суми 

виплаченої допомоги повертаються особою добровільно або за вимогою 

органу соціального захисту населення. Повернення одержувачами коштів 

виплаченої їм допомоги проводиться на рахунок Мінсоцполітики, відкритий в 

органах Казначейства. У разі повернення коштів одержувачем допомоги на 

рахунок Мінсоцполітики заява про повторне її перерахування одержувачу не 

розглядається. Повернуті кошти Мінсоцполітики використовує з дотриманням 

вимог бюджетного законодавства. 

Таким чином, якщо орган соціального захисту населення буде вважати, 

що ви отримували допомогу неправомірно (наприклад, через проживання за 

кордоном), він може надіслати вимогу про повернення неправомірно 

отриманих сум. 

Якщо кошти не будуть повернені, орган може звернутися до суду з 

цивільним позовом про стягнення з вас сум переплати. В цьому випадку вже 

суд буде вирішувати, чи підлягають поверненню ці кошти. 

Відповідно до статті 1215 ЦК, не підлягає поверненню безпідставно 

набуті: заробітна плата і платежі, що прирівнюються до неї, пенсії, допомоги, 

стипендії, відшкодування шкоди, завданої каліцтвом, іншим ушкодженням 

здоров’я або смертю, аліменти та інші грошові суми, надані фізичній особі як 

засіб до існування, якщо їх виплата проведена фізичною або юридичною 

особою добровільно, за відсутності рахункової помилки з її боку і 

недобросовісності з боку набувача. 

Зверніть увагу, що уповноважений орган не має права самостійно, без 

вашого дозволу стягнути з вас грошові кошти або майно в рахунок погашення 



боргу — це може бути зроблено лише за рішенням суду, яке набрало законної 

сили, або вами добровільно. 

Якщо ви виїжджаєте за кордон та відмовляєтесь від довідки про взяття на 

облік ВПО та виплат допомоги на проживання, то після повернення в Україну 

ви знову зможете звернутися за оформленням  довідки та виплати, відповідно 

до затверджених КМУ порядків.  

За додатковою консультацією, в тому числі за консультацією юристів, 

звертайтеся на Гарячу лінію Донбас SOS: 0800309110 (дзвінки безкоштовні), 

або на Вайбер: 0935006918. 

 

*** 

 

28.09.2022 

Портал “Громадський Простір” 

https://www.prostir.ua/?news=pid-chas-zustrichi-dialohovoji-platformy-

obhovoryly-shlyahy-vyrishennya-problem-vnutrishno-peremischenyh-osib-u-

dnipri 

Під час зустрічі діалогової платформи обговорили шляхи вирішення 

проблем внутрішньо переміщених осіб у Дніпрі 

22 вересня 2022 у форматі онлайн-дискусії відбулося засідання діалогової 

платформи за темою  “Надання гуманітарної допомоги у місті Дніпро та 

області”.  

Зустрічі проходять в межах роботи діалогової платформи “Розвиток 

Дніпра: діалог громади, ВПО та влади”, це друга онлайн-конференція із серії 

заходів ГО «Центр громадської активності «СІТІ ХАБ». 

Присутніми на зустрічі були громадські активісти, представники 

місцевого самоврядування, журналісти та представники притулків для 

переселенців. Модератор заходу – Тетяна Вергун, керівниця ГО “Медіапростір 

Україна”. 

Учасники зустрічі поділилися досвідом щодо надання гуманітарної 

допомоги у місті Дніпро та області, обговорили пропозиції щодо покращення 

розподілення та надання гуманітарної допомоги й розробили пропозиції для 

місцевої влади щодо покращення соціальних послуг для ВПО. 

Зв’язатись з працівниками центру можна в Viber,  Telegram, Facebook і за 

телефоном гарячої лінії: 

+38 093 576 15 52 

 

*** 
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ТСН 

https://tsn.ua/ukrayina/na-volini-dobudovuyut-shvedske-mistechko-dlya-

pereselenciv-foto-video-2168242.html 

На Волині добудовують шведське містечко для переселенців 



Завдяки домовленостям команди нардепа Валерія Стернійчука та БФ 

"Шведський центр допомоги" зі шведами на Волинь вдалося залучити 

інвестиції для будівництва житла для переселенців. 

Невеличке село Озеро у Волинській області, що в Ківерцівській громаді, 

згодом стане прикладом для всієї України. Реалізації проєкту також сприяли 

Волинська ОВА і Офіс президента. Шведським меценатам вдалось збудувати 

містечко для понад 150 внутрішніх  переселенців. Загалом тут житимуть 300 

осіб, а це понад 50 українських сімей, які втратили житло через 

повномасштабне вторгнення Росії. 

Мінімістечко організували на території оздоровчого табору благодійного 

фонду "Шведський центр допомоги". Від перших днів війни приміщення 

табору стало місцем перебування переселенців. А далі розпочалася робота, 

аби максимально утеплити й розширити площу для будівництва. Для цього 

була потрібна потужна команда 

15 серпня на територію містечка вже приїхала перша вантажівка з 

будівельними матеріалами зі Швеції, а згодом ще чотири машини 

розвантажилися серед лісу, щоб збудувати житло у вкрай короткі терміни. 

Народний депутат України Валерій Стернійчук, який від перших днів 

війни опікується переселенцями, каже: "Саме в Ківерцівській громаді на 

Волині, завдяки дружбі зі шведами та директором фонду "Шведський центр 

допомоги" Сергієм Порохнавцем, ми реалізуємо проєкт - житло для 

переселенців. Сюди приїхали матеріали зі Швеції спільно з бригадою 

спеціалістів, які виконують усі роботи. Волиняни сьогодні черпають корисний 

досвід. Нам буде чим пишатися і нам будуть за це вдячні. Але найголовніше - 

ми робимо це безкорисно, адже надважливо створити комфортні умови для 

українців, які залишилися у нас на Волині. Ми дуже скоро все добудуємо і 

розширимо наші горизонти!". 

"Головне - дати людям відчуття комфорту і уваги, незалежно від того, 

звідки вони приїхали, Волинь стане для них ще однією домівкою", - 

переконаний член координаційного центру ОВА Назар Романюк, який 

опікується будівництвом містечка. 

Наразі будівельники вже завершують ремонт спального 

приміщення загальною площею 300 квадратних метрів та їдальні. За час 

реалізації проєкту перекрили 750 квадратних метрів даху. Для роботи 

використали понад 100 тонн будівельних матеріалів. Нині тут живуть 

переселенці, які усім забезпечені: житлом, їжею, одягом, за потреби – 

медициною. Інша частина приміщень вже готова на 70%. Після завершення 

будівництва тут розселять ще 150 осіб, які матимуть теплі, охайні умови для 

життя. Саме так село Озеро Ківерцівської громади на Волині стало їхньою 

другою рідною домівкою. 

 

*** 

29.09.2022 

ЕВАКУАЦІЯ.CITY 



https://evacuation.city/articles/239763/zhitlo-dlya-pereselenciv-u-polschi-

hto-mozhe-otrimati  

Житло для переселенців у Польщі: хто може отримати 

У Польщі переселенців з України поселять у соціальні квартири. 

Попередня умова – потрібно буде платити за комунальні послуги.  

Про це пише місцеве видання Portal Samorzadowy. 

Як отримати житло в Польщі 

В польському місті Кельце підготують 14 квартир для переселенців з 

України. 

Закінчити ремонт в них планують до кінця року, а поселяти туди людей в 

першому кварталі 2023 року. 

Найперше житло дадуть: 

людям з інвалідністю; 

самотнім людям; 

матерям з дітьми; 

 Кожну ситуацію будуть розглядати індивідуально, проте можливість 

оплатити комунальні послуги буде перевагою. 

Для того, щоб отримати житло потрібно звертатись в міський осередок 

допомоги родинам (MOPR) у Кельце.  

Проживати в комунальних квартирах українці зможуть тимчасово. А 

після закінчення війни ці квартири будуть використовувати для потреб 

місцевих жителів, які опинилися в складній життєвій ситуації.  

 

*** 

30.09.2022 

АПОСТРОФ 

https://apostrophe.ua/ua/news/society/2022-09-29/bf-buduschee-dlya-

ukrainy-otkroet-vo-lvove-besplatnyj-hab-dlya-detejpereselencev-s-rasstrojstvami-

autisticheskogo-spektra/280564  

БФ "Майбутнє для України" відкриє у Львові безкоштовний хаб для 

дітей-переселенців із розладами аутистичного спектру 

Благодійний фонд Future for Ukraine відкриє у Львові безкоштовний 

розвиваючий хаб "Левчик" для дітей із розладами аутистичного спектру. 

Проєкт реалізується за підтримки Інклюзивно-ресурсних центрів у Львові. 

Команда вже підписала договір оренди в історичній будівлі площею 600 

кв. метрів та знайшла мецената для запуску проєкту, яким став український 

бізнесмен Вадим Столар. Відкриття заплановане на початок грудня цього 

року. Завдяки меценатським коштам фонд закриє витрати на ремонтні роботи, 

які потрібно виконати на початку, для майбутнього функціонування центру, а 

також щомісячну оренду приміщення. 

"Як багатодітний батько я знаю, яких титанічних зусиль коштує 

виростити дітей. Але воно того варте, бо кожна українська дитина - це наше 

світле майбутнє. І майбутнє має бути у кожної дитини. Це - найкраща 

інвестиція, яку можливо зробити у житті", - зазначає бізнесмен Вадим Столар. 
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Станом на 1 серпня, у Львівській області офіційно зареєструвалися 245 

тисяч внутрішньо переміщених осіб. З них майже 750 дітей з аутизмом. Вони 

потребують допомоги - системної реабілітації та соціалізації. У програмі хабу 

передбачені такі корекційні заняття: ABA-терапія та PECS-терапія, заняття з 

логопедом й нейропсихологом, арт-терапія, сенсорна інтеграція, адаптивна 

фізкультура, кінезіотерапія тощо. Зокрема ігрові вправи спрямовані на 

фізичний та емоційний розвиток, допомогу у соціалізації, підвищення рівня 

володіння власним тілом. 

У закладі надаватиметься перевага дітям переселенців, оскільки через 

війну та вимушений переїзд, діти з розладом спектру аутизму (РСА) 

перебувають у сильному стресі. У Фонді розповідають, що планують 

допомагати понад 100 дітям із розладами аутистичного спектру щомісяця. 

"Люди швидко включаються у допомогу військовим. І це правильно, бо 

всі хочуть якомога швидшої перемоги. Ми як фонд думаємо про майбутнє 

України, а це наші діти. Надважливо зараз дбати про їхній психологічний стан. 

Тому допомога дітям є для нас одним із пріоритетних напрямків", - зазначає 

директорка зі стратегії FFU Олена Ніколаєнко. 

Для підтримки діяльності хабу потрібно майже 800 тисяч гривень на 

місяць. Тому Фонд розпочне фандрейзингову кампанію, щоб якнайшвидше 

забезпечити діяльність центру на найближчий період. 

 

*** 
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Інформагенція "Центральноукраїнське бюро новин" 

https://cbn.com.ua/2022/09/30/u-kropyvnytskomu-prozoryj-ofis-pryjmaye-

dokumenty-na-kompensatsiyu-za-bezkoshtovne-prozhyvannya-vpo/ 

У Кропивницькому «Прозорий офіс» приймає документи на компенсацію 

за безкоштовне проживання ВПО 

У Кропивницькому Прозорому офісі документи на компенсацію за 

безкоштовне проживання внутрішньо переміщених осіб у вересні 

прийматимуть 1, 3, 4 і 5 жовтня. 

Центр надання адміністративних послуг «Прозорий офіс» повідомляє, що 

1 жовтня (субота) прийматиме заяви від власників житла щодо отримання 

компенсації витрат за тимчасове розміщення внутрішньо переміщених осіб, 

які проживали безкоштовно протягом вересня. 

Прийом громадян здійснюватимуть 1 жовтня (субота) із 8:00 до 16:00, 3, 

4 і 5 жовтня (понеділок – середа) із 8:00 до 17:00. 

Адміністратори прийматимуть заявників у кабінеті 122 і 123 (синій сектор 

«Прозорого офісу»). 

 

*** 
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АРМІЯ INFORM 

https://armyinform.com.ua/2022/09/30/v-odesi-stvoryly-merezhu-mobilnyh-

medychnyh-czentriv-dlya-vymushenyh-pereselencziv/  

https://armyinform.com.ua/2022/09/30/v-odesi-stvoryly-merezhu-mobilnyh-medychnyh-czentriv-dlya-vymushenyh-pereselencziv/
https://armyinform.com.ua/2022/09/30/v-odesi-stvoryly-merezhu-mobilnyh-medychnyh-czentriv-dlya-vymushenyh-pereselencziv/


В Одесі створили мережу мобільних медичних центрів для вимушених 

переселенців 

Від початку широкомасштабного вторгнення російських загарбників до 

Одеси прибули десятки тисяч громадян із тимчасово окупованих та охоплених 

бойовими діями районів України. Крім надання матеріальної, інформаційно-

консультативної, правової допомоги, багато хто з-поміж вимушених 

переселенців також потребує систематичного медичного контролю, 

обстеження та лікування. 

З цією метою на базі гуманітарних штабів усіх районів міста створені та 

ефективно функціонують мобільні медичні центри для внутрішньо 

переміщених осіб. 

За словами лікарки одного з таких центрів Вікторії Кірчевої, місце їхнього 

базування невипадково. Адже після переїзду до Одеси та відповідної 

реєстрації в органах соцзахисту, насамперед саме до гуманітарних центрів й 

звертаються люди, аби отримати матеріальну допомогу. А наявність в них 

медичного персоналу сприяє посиленню якості контролю за станом здоров’я 

цих знедолених людей.  

 Ми з медсестрою Наталією Самойленко тут працюємо позмінно із серпня 

місяця. В середньому впродовж дня до нас звертається близько десяти осіб. 

Обставини різні: комусь стало зле через підвищення артеріального тиску та 

рівня цукру в крові, а хтось просто бажає отримати необхідну лікарську 

консультацію, – розповіла пані Вікторія. 

Говорячи про особливості роботи мобільних центрів, вона акцентувала 

увагу на тому, що загалом на такі медичні підрозділи покладається одразу 

декілька функцій.  

– По-перше, звернувшись до нас, люди мають можливість отримати 

потрібну інформацію щодо розташування в місті лікувально-профілактичних 

й амбулаторно-поліклінічних закладів та безпосередньо в нашому кабінеті 

укласти Декларацію з сімейним лікарем, що надалі дає їм можливість 

користуватися безоплатними послугами щодо профілактики, діагностики, 

спостереження, лікування та реабілітації в стаціонарних й амбулаторних 

умовах. По-друге, на місці вимушені переселенці можуть отримати першу 

невідкладну допомогу та вимірити артеріальний тиск. Та, по-третє, – 

записатися на щеплення від COVID-19, яке ми здійснюємо тут же, в нашому 

центрі, щотижня… 

Лікарка також розповіла, що, крім суто  медичного напрямку роботи, 

волею долі вони намагаються ще й морально-психологічно підтримати людей, 

які пройшли через пекло війни. Ні, медики про жахіття, яке довелося пережити 

переселенцям, не перепитують, добре усвідомлюючи, в якому стресовому 

стані перебувають люди. Але часто-густо самі мешканці тих же Донеччини, 

Луганщини, Миколаївщини та Херсонщини, ставлячись до медпрацівників як 

до людей з доброю душею та великим серцем, розповідають їм про власні 

історії, сповнені трагізму, нестерпного людського болю та співчуття. 

 Пригадую, як понад 80-річна бабуся розповідала, що задля того, аби 

залишитися живою, близько кілометру повзла під обстрілами на колінах і 



роздерла їх до крові. Або припадає на думку випадок, як молода жінка з 

Херсонщини, отримавши у нас допомогу, присіла на стілець, замислилася, та 

якось так приречено вимовила: «Нема в мене більше даху над головою, 

зруйнували мій будинок вщент…»   

– Тож подібні мобільні центри дуже потрібні. Вони багатофункціональні. 

Тут ми, медпрацівники, перебуваємо на своєму важливому місці! – наголосила 

пані Вікторія.       

 

*** 

30.09.2022 

GAZETA.PL 

https://ukrayina.pl/ukrayina/7,183472,28971596,1057-1090-1072-1088-

1090-1091-1074-1072-1083-1072.html 

Фінансова допомога дітям-біженцям у Польщі: як отримати гроші 

Розпочалася реєстрація на оформлення фінансової допомоги від Save The 

Children. Її можуть отримати діти, які опинилися за кордоном через воєнні дії 

в Україні. 

Раніше діти-біженці з України вже мали можливість отримати фінансову 

допомогу за програмою Save The Children. Тоді вона складала 1320 злотих і 

виплачувалася протягом трьох місяців, пише InPoland. 

Як отримати кошти від Save The Children? 

Станом на зараз невідомо, яким буде розмір допомоги українським дітям 

від Save The Children. Також немає інформації, коли розпочнуться виплати. 

Однак реєструватися можна вже зараз за 

посиланням ee.humanitarianresponse.info. 

Після заповнення анкет протягом чотирьох тижнів слід очікувати на смс 

з результатами відбору. Фінансову допомогу нададуть 

найнезахищенішим дітям, які не отримують коштів від інших благодійних 

організацій. Допомогу можна оформити на польський або на український 

банківський рахунок. Крім того, можна вибрати систему Western Union. 

Додаткову інформацію про програму можна отримати на номером +48 

509 781 039. 

 

 

 

Регіональні 
 

27.09.2022 

KHARKIV TODAY 

 https://2day.kh.ua/ua/kharkow/dlya-kharkivskykh-pereselentsiv-

pobuduyut-modulne-mistechko-v-poltavskiy-oblasti 

Для харківських переселенців побудують модульне містечко в 

Полтавській області 

https://ukrayina.pl/ukrayina/7,183472,28971596,1057-1090-1072-1088-1090-1091-1074-1072-1083-1072.html
https://ukrayina.pl/ukrayina/7,183472,28971596,1057-1090-1072-1088-1090-1091-1074-1072-1083-1072.html


Воно знаходитиметься на ділянці в Білицькій громаді Полтавської 

області. Перший будинок уже побудований. Він повністю укомплектований та 

готовий до транспортування на місце модульного містечка. 

Розрахований будинок на родину з чотирьох людей: двох дорослих та 

двох дітей. Він буде повністю укомплектований. У модульному будинку 

передбачено опалення, за рахунок того, що приміщення невелике, воно зможе 

економно опалюватися. 

"Це невеличкий будиночок на 14 з невеликим квадратних метрів. Але ідея 

полягає в тому, що він повністю укомплектований. Він має санвузол, 

невеличку дуже компактну кухню. Ми розуміємо, що на такій площі дуже 

розгулятися не вийде, але там все є. Тобто родина маленька — я розраховував 

на двоє дорослих та двоє маленьких дітей — може достатньо комфортно там 

проживати якийсь період. ", — сказав один з ініціаторів проекту, волонтер та 

підприємець Сергій Гірка. 

 

*** 

28.09.2022 

Житомир.info 

https://www.zhitomir.info/news_209981.html 

 У Житомирській області переселенці можуть отримати гранти на 

оренду житла від благодійного фонду 

Благодійний фонд «Карітас-Житомир» реєструє на грошові виплати для 

компенсації оренди житла внутрішньо переміщеним особам. Наразі 26 родин, 

які змушені були покинути свої домівки через війну, вже отримали кошти на 

оренду житла на Житомирщині. Грошова допомога надається в рамках 

проєкту «Реагування на надзвичайні ситуації внаслідок бойових дій в Україні 

2022». 

Про це повідомляє пресслужба благодійного фонду. 

«Переважно це внутрішньо переміщені особи з Донецької та Луганської 

областей. Є декілька звернень від людей, що приїхали до нас із Запорізької, 

Харківської, Київської областей. Розраховуються за винайняте житло кеш-

грантами вже 26 родин, які відповідають тим категоріям, які можуть отримати 

таку грошову компенсацію», – зазначають у «Карітас-Житомир». 

Гранти на оренду житла можуть отримати сім’ї ВПО, які переселились із 

зони бойових дій до Житомирщини та належать до наступних категорій 

соціально вразливих груп: 

особи з інвалідністю першої чи другої групи; 

самотні особи похилого віку 60+; 

багатодітні родини (з трьома і більше неповнолітніми дітьми); 

одинокі батьки/опікуни (з неповнолітніми дітьми); 

вагітні жінки, мами з дітьми до 2-х років; 

важкохворі (за документами, що підтверджують діагноз). 

У «Карітас-Житомир» інформують, що в середньому можна отримати 7 

тис. грн на оренду житла на місяць. Така допомога може надаватися протягом 

https://www.zhitomir.info/news_209981.html


трьох місяців. Проте має бути офіційно оформлений договір із власником 

квартири чи будинку, який орендуєте. 

Для підтвердження власного статусу обов’язково потрібно мати 

документи в паперовому форматі, які підтверджують вашу приналежність до 

вразливої категорії. 

 

*** 

 

30.09.2022 

ПравдаТУТ Львів 

https://pravdatutnews.com/lviv/2022/09/30/20393-u-lvovi-oblashtuyut-centr-

dlya-pereselenciv-yaki-potrebuyut  

У Львові облаштують центр для переселенців, які потребують 

спеціальних умов проживання 

У Львові облаштують центр для переселенців, які потребують 

спеціальних умов проживання. Серед потенційних мешканців Катерина зі 

своїми хлопчиками, які зараз проживають в одному з модульних містечок. 

Дітям в ранньому віці діагностували спинно-м’язову атрофію й вони вимушені 

пересуватися на візках, а при наявних умовах проживання їм звичайні 

побутові речі даються вкрай важко.  

Потрібно нам, наприклад, якесь приміщення для занять, от фізичних 

занять по типу реабілітації. Потрібні масажі, можна нам. Звичайно хотілося  б 

щось таке, щоб можна було займатися хоча б самостійно, не те що там з 

якимось реабілітологом, я розумію, що зараз це складно, що усі центри 

зайняті, бо багато таких людей, як ми, - Катерина Ісіченко, переселенка з 

Балаклії. 

Центр створять на території колишнього диспансеру. Для проживання 

ВПО наразі розглядають 4-поверхову будівлю, у якій зможуть проживати 

орієнтовно 80 осіб. Ця територія наразі на балансі 2-го медоб’єднання Львова, 

тому й допомога від спеціалістів мешканцям буде забезпечена. 

Ми надаємо, як первинну допомогу тобто це сімейні лікарі, в нас є хоспіна 

допомога, відділення реабілітації, є амбулаторні служби, працюють мобільні 

бригади, які можуть виїжджати й на місці надавати допомогу, якщо це не є по 

екстреним показанням. Ми вже будемо це все бачити по запиту людей, які 

будуть тут жити, - Андрій Миськів, в.о. гендиректора 2-го ТМО Львова. 

Посадовці міської ради кажуть, що від початку повномасштабного 

вторгнення чимало людей з особливами потребами знайшли прихисток у місті 

Лева, однак забезпечити усіх спеціальним доглядом немає можливості й 

відкриття цього центру в корні змінить ситуацію. 

Я точно можу сказати, що лише в тих прихистках, які ми обліковуємо 

живе кілька десятків таких людей, які потребують такого проживання й 

відповідно на нашу гарячу лінію є запити такі, що люди потребують такого 

проживання навіть якщо вони проживають у якихось приватних чи то 

квартирах, чи то готелях, закладах, - Ігор Кобрин, начальник управління 

соціального захисту Львівської міськради. 

https://pravdatutnews.com/lviv/2022/09/30/20393-u-lvovi-oblashtuyut-centr-dlya-pereselenciv-yaki-potrebuyut
https://pravdatutnews.com/lviv/2022/09/30/20393-u-lvovi-oblashtuyut-centr-dlya-pereselenciv-yaki-potrebuyut


Наразі розробляється кошторисна документація на проведення робіт. Тут 

відремонтують приміщення, закуплять меблі, створять пандус для заїзду візків 

та ліфт. До фінансування залучать й інвесторів. Проте коли відкриється центр 

наразі не можуть сказати, однак сподіваються, що це відбудеться найближчим 

часом. 

 

*** 

29.09.2022 

TOPOR.OD.UA 

https://topor.od.ua/v-yzmayle-otkryly-ofys-oon-dlia-denezhnoi-pomoshchy-

pereselentsam/ 

В Ізмаїлі відкрили офіс ООН для грошової допомоги переселенцям 

У вимушених переселенців, які тимчасово проживають в Ізмаїлі або 

населених пунктах району, зїявилась можливість отримати фінансову 

допомогу від UNHCR Ukraine – Aгентства ООН у справах біженців. 

Організація відкрила в Ізмаїлі постійний офіс. 

Про це повідомляє ІзбірКом. 

Розташувався офіс у одному з корпусів Ізмаїльського державного 

гуманітарного університету, що на проспекті Миру,9. У кабінеті №108 з 

понеділка по п’ятницю з 10:00 до 19:00 з візитерами працюють фахівці 

благодійного фонду “Право на захист”, який є офіційним партнером агентства 

зі збору даних на грошову допомогу. 

Переселенці мають попередньо зареєструватися в електронній черзі, 

заповнивши спеціальну форму. А от люди похилого віку можуть приходити в 

офіс для реєстрації в живу чергу. 

Зазначаеться, що в Ізмаїлі та навколишніх громадах проживає понад 30 

000 переселенців та осіб, що виїхали з початку повномасштабного вторгнення. 

І серед них багато вразливих категорій: родин, де дитину виховує лише один з 

батьків, людей похилого віку, з особливими потребами. Усі вони можуть 

подати заявки на грошову допомогу від УВКБ ООН. 

Окрім цього, з жовтня плануються виїзди мобільних груп реєстраторів по 

Одеській області. Більш детально з умовами надання допомоги, необхідними 

документами можна ознайомитися за посиланням. 

 

 

 

Міжнародні та вітчизняні недержавні організації 

 

 

*** 

27.09.2022   

Портал “Громадський Простір” 



https://www.prostir.ua/?news=yak-zabezpechuyutsya-sotsialni-prava-

ukrajintsiv-yaki-znajshly-pryhystok-v-krajinah-es-doslidzhennya-rady-

evropy 

 

Як забезпечуються соціальні права українців, які знайшли прихисток в 

країнах ЄС – дослідження Ради Європи Повномасштабне вторгнення Росії в 

Україну вимусило мільйони українців шукати прихистку за кордоном. Саме 

тому проєкт Ради Європи «Подальша підтримка розвитку соціальних прав 

людини в Україні» підтримав проведення аналізу забезпечення соціальних 

прав переміщених осіб в державах-учасницях Європейського Союзу та Ради 

Європи на прикладі вимушено переміщених осіб з України. 

«Активація режиму тимчасового захисту у Європейському 

Союзі призвела до виникнення низки запитань. Перше з них стосується кола 

осіб, які можуть претендувати на здобуття відповідного статусу. Друге 

питання пов’язане із визначенням мінімального обсягу соціальних прав 

переміщених осіб, адже кожна держава-учасниця має власні національні 

системи їхньої реалізації, а такі властиво і повинні застосовуватись щодо 

осіб, які отримали захист», – зазначила Сюзанна Мнацаканян, керівниця 

проєкту Ради Європи «Подальша підтримка розвитку соціальних прав людини 

в Україні». 

Експерти та експертки Проєкту проаналізували досвід 20 держав-

учасниць* Європейського Союзу та Ради Європи щодо забезпечення 

соціального захисту вимушено переміщених осіб впродовж 24.02 – 20.07 2022 

р. 

В результаті створено два документи: 

 Checklist соціальних прав переміщених осіб та заходів соціального 

захисту, що надаються країнами-членами Європейського Союзу та Ради 

Європи; 

 Checklist мінімальних стандартів соціального захисту переміщених осіб 

із третіх країн, які не можуть повернутися до країни свого походження, що 

гарантуються країнами-членами Європейського Союзу та Ради Європи у 

межах їхніх євроінтеграційних зобов’язань. 

Дослідження може бути корисним для громадян, які були вимушені 

шукати прихисток; органів державної влади України, громадських організацій 

з питань механізмів соціального захисту вимушено переміщених 

осіб; дослідників проблематики гарантування права на соціальний захист 

вимушено переміщеним особам; науково-педагогічних працівників.  

«Рада Європи та Європейський Союз прагнуть дотримуватись 

міжнародних стандартів захисту, демонструють повагу до демократичних 

цінностей та дбають про гарантування прав і свобод людини. Тож слідуючи 

цим задекларованим векторам руху, кожна організація ввела у дію механізми 

захисту переміщених з України осіб, які потребують вивчення для найбільш 

ефективного їхнього функціонування»,- зауважила Світлана Синчук, 

співавторка дослідження. 

Дослідження містить інформацію про: 

https://www.prostir.ua/?news=yak-zabezpechuyutsya-sotsialni-prava-ukrajintsiv-yaki-znajshly-pryhystok-v-krajinah-es-doslidzhennya-rady-evropy
https://www.prostir.ua/?news=yak-zabezpechuyutsya-sotsialni-prava-ukrajintsiv-yaki-znajshly-pryhystok-v-krajinah-es-doslidzhennya-rady-evropy
https://www.prostir.ua/?news=yak-zabezpechuyutsya-sotsialni-prava-ukrajintsiv-yaki-znajshly-pryhystok-v-krajinah-es-doslidzhennya-rady-evropy
https://www.coe.int/uk/web/kyiv/socialrights
https://www.coe.int/uk/web/kyiv/socialrights
https://rm.coe.int/check-list-1-social-rights-ua/1680a837b0
https://rm.coe.int/check-list-1-social-rights-ua/1680a837b0
https://rm.coe.int/check-list-1-social-rights-ua/1680a837b0
https://rm.coe.int/check-list-1-social-rights-ua/1680a837b0


 умови надання тимчасового захисту та отримання статусу біженця, 

 перелік контактів, куди переміщені особи можуть звертатися для 

отримання інформації та документообігу, 

 огляд груп осіб, яким держави можуть надати захист, 

 перелік документів, які потрібно надати, 

 терміни дії захисту, підстави для зміни або припинення статусу; 

 огляд забезпечення ключових соціальних прав та заходи кожної з держав 

щодо їхньої реалізації. 

«Функціонування систем надання притулку та міграції на основі прав 

людини та стандартів у цій сфері (конвенцій РЄ, рекомендацій Комітету 

міністрів та моніторингових органів, рекомендацій/резолюцій ПАРЄ та 

Конгресу місцевих і регіональних влад); визначення проблем міграції 

ключовими у діяльності РЄ та її партнерів; розвиток подальшої взаємодії з 

міжнародними партнерами – задекларовані як пріоритетні напрями сучасної 

політики РЄ», – підкреслила Олена Рим, співавторка дослідження. 

Соціальні права, охоплені дослідженням та приклади щодо їхньої 

реалізації 
 Право на проживання: механізм забезпечення переміщеної особи 

належними умовами для безоплатного тимчасового проживання,  компенсації 

оплати вартості комунальних послуг в місцях компактного поселення 

переміщених осіб чи родинам, які приймають таких осіб, свободу руху осіб, 

які отримали захист. 

Так, в Бельгії, у реєстраційному центрі в Брюсселі громадяни України та 

інші особи можуть подати запит на кризове розміщення в бельгійському 

муніципалітеті або місті. Необхідно звернути увагу, на те що така можливість 

надається лише в день реєстрації. Це може бути групове проживання, кімната 

у приватному будинку тощо. Домашні тварини не можуть перебувати в 

«екстрених притулках» і житлі в бельгійських муніципалітетах. Якщо 

проживання переміщених осіб у приймаючої сторони триває понад 1 місяць, 

то муніципалітети рекомендують компенсацію, яку гість виплачує 

приймаючій стороні: у розмірі 150 євро за дорослого та 50 євро за 

неповнолітнього. 

 Право на зайнятість: механізм видачі дозволу особам, які 

користуються захистом, працювати як наймані працівники або самозайняті 

особи, механізм продовження наукової діяльності, спортивної практики, 

отримання освіти для дорослих, умов оплати праці, режиму оподаткування 

доходів економічно активних переміщених осіб тощо. 

Наприклад, після реєстрації в Болгарії та отримання реєстраційної 

картки іноземця з тимчасовим захистом для вимушено переміщених осіб з 

України, в переміщеної особи негайно виникає право на працю, без 

необхідності отримання інших реєстрацій чи дозволів. Це право діє на наданий 

їм термін тимчасового захисту. Переміщені з України особи після реєстрації 

набувають статус резидентів. Ставка податку на доходи фізичних осіб у 

Болгарії – 10%.  У Франції статус тимчасового захисту передбачає, що 

зарплата має становити не менше 10,57€/год. 



 Право на соціальне забезпечення: право на соціальну допомогу, 

послуги, пільги, страхування, медичну допомогу тощо.  

Так, у Великій Британії кожному члену родини, що прибув та отримав 

тимчасовий прихисток, надають одноразову виплату у розмірі £ 200, щоб 

допомогти покрити негайні виплати, доки особа освоїться. Ця допомога 

надається через місцеву раду. Розмір щомісячної допомоги визначається з 

огляду на кожну особу зокрема, оскільки враховуються її фінансові 

можливості.  

Щодо медичної допомоги, то, до прикладу, в Італії запит на посвідку на 

проживання для забезпечення тимчасового захисту гарантує медичне 

обслуговування на території країни, ідентичне тому, що надається громадянам 

Італії. В Румунії для допомоги всім українським дітям, хворим на рак, 

Асоціацією Daruieste Aripi та Румунським товариством дитячої онкології та 

гематології була створена платформа – Code4Romania. Вона допомагає 

отримати легкий, швидкий та цільовий доступ до спеціалізованої медичної 

допомоги. 

 Право на освіту: доступ до загальної системи освіти дорослим, які 

користуються захистом, доступ до системи шкільної освіти для осіб віком до 

18 років, які користуються захистом, доступ до дошкільної та позашкільної 

системи освіти, умови продовження навчання у вищих навчальних закладах, 

що розпочате у країні, яку було залишено, та завершення такого у приймаючій 

країні. 

До прикладу в Естонії, з 1 вересня 2022 року у Таллінні відкрилась школа 

Свободи. У школі створено місця для учнів 7-12 класів віком 13-19 років. Мова 

навчання в школі – естонська, проте до 40% навчання проводиться рідною 

мовою учнів за естонською державною програмою. У Швеції відвідування 

школи є обов’язковим з того року, коли дитині виповнюється шість, до 

закінчення останнього класу базової школи або до досягнення 18-річчя. 

 Права дитини: механізм забезпечення необхідного представництва 

неповнолітніх без супроводу та механізм забезпечення інтересів дитини. 

Зокрема в Ірландії справами дітей без супроводу дорослих (віком до 18 

років), які можуть потребувати міжнародного захисту і розлучені зі своїми 

батьками або опікунами займається агентство у справах дітей та сім’ї Tusla. 

Усі розлучені з батьками діти віком до 12 років будуть негайно передані в 

прийомну сім’ю. Діти старше 12 років будуть розміщені в інтернатних 

будинках коротко та середньострокового перебування. 

 Право на власність. 

Так, всі особи які законно перебувають в ЄС, незалежно від місця 

реєстрації, можуть відкрити базовий банківський рахунок. Відсутність 

реєстрації не може бути причиною відмови для відкриття базового 

банківського рахунку і вважатиметься дискримінацією. Банки та відділення 

пошти зобов’язані запропонувати хоча б один тип банківського рахунку у 

євро. Базовий банківський рахунок надає можливість користуватися 

основними фінансовими послугами, наприклад робити грошові перекази, 

платежі, отримати кредитну картку, отримувати готівку в банкоматах. 



 Право на возз’єднання членів сім’ї. 

В Словаччині, якщо особа втратила зв’язок зі своєю сім’єю, близькими 

чи родичами, то вона може скористатися послугою Словацького Червоного 

Хреста – Возз’єднання сімей. Для отримання додаткової інформації можна 

відвідати веб-сайт redcross.sk. 

 Право на участь в культурному житті. 

Наприклад, в Німеччині вхід у всі державні музеї для українських 

переселенців є безкоштовним. 

Загалом автори дослідження дійшли до такого висновку, що активація 

режиму тимчасового колективного захисту для людей, які масово рятуються 

від війни в Україні, демонструє європейську солідарність щодо підтримки 

України та засвідчує прагнення європейців розділити переживання українців, 

які змушені були залишити власні домівки через бойові дії та шукати 

прихистку. Попри певні недоліки цього механізму, які безумовно будуть 

вивчені, обговорені та усунені, його впровадження є свідченням відданості 

європейських інституцій та їхніх держав-членів принципам свободи, 

демократії, верховенства права, поваги до прав людини та основоположних 

свобод. Напрацьовані ними процедури координації необхідних дій 

забезпечують необхідний баланс між задекларованими політичними 

напрямами та практичною реалізацією таких на національному та місцевому 

рівнях. Адже включення питань соціального захисту переміщених з України 

осіб у національні заходи держав-членів Європейського Союзу та Ради Європи 

дозволяє досягнути ефективної реалізації їхніх соціальних прав. 

 

Міжнародні та вітчизняні недержавні организації 
 

https://redcross.sk/

