
НАЦІОНАЛЬНА БІБЛІОТЕКА УКРАЇНИ ІМ. В. І. ВЕРНАДСЬКОГО 

ЦЕНТР ДОСЛІДЖЕНЬ СОЦІАЛЬНИХ КОМУНІКАЦІЙ  

НАЦІОНАЛЬНА ЮРИДИЧНА БІБЛІОТЕКА 

 

    Вимушені переселенці: 

    стан, проблеми, перспективи  

 

(17-21 жовтня 2022 р.) 

 

 

 

 

ОФІЦІЙНА ІНФОРМАЦІЯ ........................................................................ 2 

Центральні органи влади ................................................................ 2 

Місцеве самоврядування................................................................ 6 

ОГЛЯД ПУБЛІКАЦІЙ ЗМІ ...................................................................... 29 

Центральні ...................................................................................... 29 

Регіональні ..................................................................................... 44 

Міжнародні та вітчизняні недержавні організації ............... 53 

 



2 
 

ОФІЦІЙНА ІНФОРМАЦІЯ  

Центральні органи влади 
 

20.10.2022 

Уповноважений Верховної Ради України  з прав людини  

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

prav-vnutrishno-peremishchenih-osib-yaki-meshkayut-u-misci-kompaktnogo-

prozhivannya-m-kalusha-na-ivano-frankivshchini 

Моніторинг дотримання прав внутрішньо переміщених осіб, які 

мешкають у місці компактного проживання м. Калуша на Івано-

Франківщині  

Працівник Відділу сприяння роботі регіональних представництв 

Секретаріату Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини 

Людмила Непийвода та регіональний координатор взаємодії з громадськістю 

Уповноваженого в Івано-Франківській області Світлана Дем’янчук здійснили 

моніторинг дотримання прав внутрішньо переміщених осіб, які мешкають  в 

одному з місць компактного проживання в м. Калуш Івано-Франківської 

області. 

Під час візиту з’ясовано, що місце компактного проживання облаштовано 

в приміщенні дошкільного навчального закладу, в якому мешкає 51 

внутрішньо переміщена особа, в тому числі 17 дітей. 

Завдяки співпраці місцевої  влади та благодійних фондів тут створені 

комфортні умови проживання. 

У кожному блоці для приготування їжі наявні мультиварки, 

мікрохвильові печі, електрочайники, електроплити, холодильники. Для 

обігріву спальних кімнат у разі пониження температури надано каміни. 

Щотижня постачається бутильована питна вода. Продукти харчування 

періодично надаються благодійними фондами. 

Для підігріву води встановлено бойлери. В користуванні переміщених 

осіб є 2 пральні машини. 

Для забезпечення надання медичної допомоги за ВПО закріплена сімейна 

лікарка. 

Забезпечено безперешкодний доступ до інтернету, що дає можливість 

забезпечити дистанційне навчання дітей за місцем їх постійного проживання. 

Також деякі діти відвідують місцевий ліцей. З дітьми працюють психологи, а 

з дітьми дошкільного віку – вихователі дошкільного закладу. Для відпочинку 

на подвір’ї облаштований дитячий майданчик. 

Працівники Секретаріату Уповноваженого поспілкувались з мешканцями 

закладу, роз’яснили порядок звернення до Уповноваженого Верховної Ради 

України з прав людини у разі порушення їх прав та надали консультації з 

питань, які виникали під час розмови. 

Наразі у приміщенні проводяться ремонтні роботи та планується 

відновити роботу дитячого дошкільного закладу, а ВПО будуть запропоновані 
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2 інші приміщення для проживання, одне з яких у сільському населеному 

пункті Калуської громади. Проте, мешканці даного закладу дуже задоволені 

умовами проживання та доброзичливим відношенням персоналу і звернулись 

з проханням посприяти, щоб їм дозволили тут залишитись хоча б до весни. 

За результатами візиту буде підготовлено звіт та відповідний лист 

реагування. 

 

*** 

 
20.10.2022 

Міністерство соціальної політики  

https://www.msp.gov.ua/news/22284.html 

Без черг, довідок та походів в держоргани: в Дії можна буде змінити 

місце проживання ВПО та скасувати статус.  

Долучайтеся до запису на бета-тест Незабаром розпочнеться бета-

тестування двох нових послуг в Дії для внутрішньо переміщених осіб – зміна 

фактичного місця проживання та скасування статусу ВПО. Долучитися до 

тесту можна за цим посиланням https://team2.diia.gov.ua . 

З початку повномасштабної війни 1,4 млн українців подали заяву на 

отримання довідки ВПО та оформили регулярні виплати від держави в Дії. У 

застосунку в кілька кліків можна отримати статус внутрішньо переміщеної 

особи та оформити регулярні виплати від держави.  

Зовсім скоро в Дії внутрішньо переміщені особи зможуть змінити адресу 

місця проживання, якщо переїхали до іншого міста. Або ж зовсім скасувати 

свій статус, якщо ви повернулися на місце постійного проживання. Усе це в 

декілька кліків, без черг, збору довідок і походів по держорганах.  

Перед запуском послуг проводимо бета-тестування, щоб перевірити, чи 

коректно працює послуга, і наскільки швидко опрацьовують заявки. 

Для участі у бета-тесті скасування статусу потрібно мати довідку ВПО в 

Дії. А щоб долучитися до тестування зміни адреси фактичного проживання 

ВПО, необхідно: 

 фізично перебувати на місці нового тимчасового проживання, щоб 

підтвердити геолокацію; 

 мати довідку ВПО в Дії. 

Долучайтеся до бета-тесту. Після старту тестування на пошту надійде 

лист з детальною інструкцією щодо його проходження.  

Послуга реалізується Мінцифрою спільно з Міністерством соціальної 

політики України та ДП “ІОЦ Мінсоцполітики України” за участі «Проєкту 

підтримки Дія», який впроваджується Програмою розвитку ООН в Україні за 
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підтримки Швеції.

 
 

*** 

20.10.2022 

Міністерство соціальної політики 

https://www.msp.gov.ua/news/22287.html 

Управління соцзахисту населення приймають документи у Дії для 

оформлення допомоги ВПО та довідки для перетину кордону людям з 

інвалідністю 

В усіх управліннях соціального захисту населення відтепер можна 

оформити допомогу ВПО та довідку для перетину кордону людям з 

інвалідністю з документами у Дії. Тож не обов’язково мати з собою фізичні 

документи чи їх копії. Достатньо  поділитись необхідними документами у 

кілька кліків через Дію. 

Це стало можливим завдяки інформаційним обмінам сервісу Дія та 

Єдиної інформаційної системи соціальної сфери.  

“Відтепер в управліннях соцзахисту доступний шеринг документів з Дії 

при оформленні довідки та допомоги для внутрішньо переміщених осіб, а 

також при отриманні відповідного документу для перетину кордону людьми з 

інвалідністю. Це стало можливим саме завдяки впровадженню ЄІССС. Ми 

продовжуємо цифровізовувати соціальну сферу, тож з часом шеринг буде 

доступний при оформлені й інших соцпослуг, допомог”, - наголосив на 

важливості сервісу Костянтин Кошеленко, заступник Міністра соціальної 

політики України  з питань цифрового розвитку, цифрових  трансформацій і 

цифровізації. 

«Продовжуємо працювати над тим, щоб створити найзручнішу країну з 

точки зору отримання послуг. Шеринг в управліннях соцзахисту населення — 

це можливість поділитись копією свого документа у Дії у кілька кліків — 

говорить Мстислав Банік, керівник із розвитку електронних послуг Мінцифри. 

https://www.msp.gov.ua/news/22287.html
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— Для цього вам потрібно лише мати необхідний документ у Дії, дати 

працівнику зчитати номер під штрихкодом і підтвердити передачу копії». 

Тож, якщо ви завітали до управлінь соціального захисту для оформлення 

допомоги ВПО чи довідки щодо наявної інформації про осіб з інвалідністю 

для перетину кордону людям з інвалідністю, відтепер можете поділитись 

копією паспорта громадянина України, картки платника податків (РНОКПП) 

та свідоцтва про народження у кілька кліків, якщо маєте їх в застосунку Дія.  

Щоб поділитись копією документа, потрібно: 

 зайти у застосунок Дія, 

 натиснути на документ, яким потрібно поділитись, 

 вибрати штрихкод, 

 надати працівнику управління соцзахисту зчитати штрихкод, 

 підтвердити запит на передачу копій документів  у застосунку Дія. 

Шеринг документів допоможе уникнути помилок при внесенні ваших 

персональних даних у базу та пришвидшить обслуговування. 

 

***  
 

20.10.2022 

Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованних 

територій України 

https://minre.gov.ua/news/shcho-robyty-koly-zatrymuyut-vyplaty-vpo 

Що робити, коли затримують виплати ВПО 

Чекаєте державної допомоги понад місяць? – говоріть про це. Звертатись 

можна не лише до органів соцзахисту чи ЦНАПу, а й безпосередньо до 

Мінреінтеграції на телефони гарячої лінії з кризових питань 15-48, або гарячої 

лінії Офісу уповноваженого з питань ВПО +38 (066) 813-62-39. 

Нещодавно родина переселенців – Тетяна Зелена та її 10-річна донька 

Марія – дочекалася врешті державної допомоги. З технічних причин гроші не 

нараховувались аж з березня.  

Напередодні Тетяна через медіа звернулася по допомогу до 

Віцепрем’єрки Ірини Верещук, яка була гостею студії «Сніданок з 1+1».  

Історія Тетяни типова. У день повномасштабного вторгнення, 24 лютого, 

вона з дитиною евакуювалась з Києва у Білоцерківський район - в село 

Вільшанська Новоселиця. Стала у сільраді на облік як ВПО. Однак потім 

жінку та дитину чомусь зняли з обліку, навіть не повідомивши про це. 

Добитись правди у Тетяни не вийшло.  

«Якщо ВПО не отримують вчасно виплати, звертайтесь до нас, до мене. 

В Мінреінтеграції цілодобово приймає дзвінки гаряча лінія з кризових питань 

15-48. Або пишіть в месенджери на наші пабліки – як зручніше.  Ми реагуємо 

на будь-який формат звернень. В Уряді працює ціла група: Мінсоцполітики, 

Мінцифри, Мінреінтеграції , яка й вирішує такі проблеми. Дуже багатьом вже 

змогли вирішити питання. Отже, будь-ласка, звертайтеся – допоможемо! 
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Виплати від держави будуть нараховані та дійдуть до отримувачів», - 

наголосила Ірина Верещук. 

 
 

Місцеве самоврядування 
 

17.10.2022 

Вінницька обласна військова адміністрація 

Ірина Борзова: Дякуємо Шотландії за допомогу Україні 

http://www.vin.gov.ua/news/ostanni-novyny/50250-iryna-borzova-

diakuiemo-shotlandii-za-dopomohu-ukraini  

Вінниччина отримала черговий вантаж допомоги від Шотландії – 

бейбі бокси, дитячий одяг, взуття, візочки та медичне обладнання для 

лікарень. 

«Дякую жителям Шотландії за підтримку України. Дякую за співпрацю 

громадській організації «Україна - Шотландія». 

Шотландія невелика країна, але їх підтримка українців у ці важкі часи 

дуже сильна. Велика їм подяка. Волонтерський рух зі збору бейбі-боксів для 

новонароджених в Україні під час війни, ініціювала українка Нівєна, яка 

навчається у Шотландії. Її ініціативу підтримала Джекі Кроуфорд, а згодом і 

люди по всій Шотландії», - говорить народний депутат України Ірина Борзова. 

За організацію допомоги Україні Джекі Кроуфорд у Шотландії отримала 

нагороду «Жінка року». 
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«В Шотландії з переживаннями слідкують за подіями в Україні від 

початку війни. Мешканці Шотландії не могли стримати емоцій, коли бачили, 

як в Україні дітки з’являються на світ у метро і укриттях. Вони хотіли 

допомогти українкам і їх малюкам. Так з’явилась ідея збирати для 

новонароджених бейбі-бокси», - додає Нівєна. 

Під час успішної реалізації проекту Scottish Preloved Baby Box for Ukraine, 

шотландці вирішили не зупинятись лише на допомозі для новонароджених в 

Україні. Почали збирати для українців і надсилати дитячий одяг, дитяче 

харчування, дитячі візочки, медичне обладнання і медичні засоби для 

лікарень, а для військових - термобілизну, спеціальне харчування та оптику. 

Зараз збирають черговий вантаж допомоги українцям до Різдва. 

«Я щиро дякую всім жителям Шотландії за підтримку наших жінок та 

дітей, які залишились в Україні і за допомогу для наших захисників. Спільно 

з громадською організацією «Україна – Шотландія» та її очільником Андрієм 

Харлановим нам вдалось налагодити міжнародну співпрацю», - говорить 

Ірина Борзова. 

Масштаб гуманітарної катастрофи в Україні є найбільшим з часів Другої 

світової війни. Понад 7 мільйонів переселились в межах країни. Ці люди 

позбавлені можливості жити і заробляти вдома. Тому міжнародна гуманітарна 

допомога є важливим механізмом підтримки українців під час війни. 

«Сотні тисяч людей задіяні в обороні держави. Аналізуємо потреби, адже 

наші захисники і пріоритеті. Їм допомогу передаємо напряму, або ж вони 

самостійно можуть заїхати на склад і взяти те, що їм необхідно. Щодня тисячі 

поранених потребують перев’язочні матеріали, препарати крові, ліки та 

медичне обладнання. Із цим також Україні суттєво допомагають міжнародні 

партнери», - зазначає народний депутат. 

Допомогу, яка надійшла на Вінниччину з Шотландії розподілять за 

потребами. 

«Медичний вантаж передаємо на лікарні, де надають допомогу 

пораненим та українцям з числа внутрішньо-переміщених осіб, а також на 

передову. Бейбі-бокси для новонароджених роздаємо у пологових будинках 

родинам військовослужбовців, переселенців, малозабезпеченим родинам. 

Дитячий одяг, візочки, підгузки, харчування - родинам, які потребують 

допомогу. На звільнені від окупантів території для людей, які потребують 

допомоги, передаємо продукти харчування, одяг, засоби гігієни та солодощі 

для дітей. 

Щиро дякую кожному жителю Шотландії за неймовірну підтримку 

українців», - говорить Ірина Борзова. 

 

*** 

17.10.2022 

Полтавська обласна військова адмністрпація 

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

vidbulas-zustrich-z-predstavnikami-sekretariatu-upovnovazh 

https://www.adm-pl.gov.ua/news/u-departamenti-soczahistu-naselennya-vidbulas-zustrich-z-predstavnikami-sekretariatu-upovnovazh
https://www.adm-pl.gov.ua/news/u-departamenti-soczahistu-naselennya-vidbulas-zustrich-z-predstavnikami-sekretariatu-upovnovazh
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У Департаменті соцзахисту населення відбулась зустріч з 

представниками Секретаріату Уповноваженого ВРУ з прав людини 

14 жовтня в Департаменті соцзахисту населення відбулась робоча зустріч 

з працівником Секретаріату Уповноваженого Верховної Ради України з прав 

людини Владиславом Носенко та регіональним координатором взаємодії з 

громадськістю Уповноваженого в Полтавській області Вірою Яковенко. Тема 

обговорення – ключові аспекти обробки персональних даних внутрішньо 

переміщених осіб органами державної влади та органами місцевого 

самоврядування. 

Під час зустрічі було приділено увагу рекомендаціям Уповноваженого 

Верховного Ради України з прав людини із зазначеного питання, зокрема: 

визначення підстав та порядку обробки персональних даних; переліку та 

складу заходів, спрямованих на безпеку обробки персональних даних, з 

урахуванням вимог законодавства у сферах захисту персональних даних тощо, 

а також обов’язку повідомити Уповноваженого про структурний підрозділ або 

відповідальну особу, яка організовує роботу, пов’язану із захистом 

персональних даних, про обробку персональних даних, яка становить 

особливий ризик для прав і свобод суб’єктів персональних даних. 

Було підкреслено важливість тісної взаємодії Департаменту та Офісу 

Уповноваженого, що сприяє якісній координації, оперативному вирішенні 

проблемних питань та недопущення порушень прав людини і громадянина, 

зокрема які мають статус внутрішньо переміщених осіб. 

Директор Департаменту соцзахисту населення Людмила Корнієнко 

 

*** 

17.10.2022 

Полтавська обласна військова адміністрація 

https://www.adm-pl.gov.ua/news/kulturne-dozvillya-dlya-pereselenciv-i-

zhiteliv-poltavskoyi-ta-inshih-gromad-na-cey-tizhden-10 

КУЛЬТУРНЕ ДОЗВІЛЛЯ ДЛЯ ПЕРЕСЕЛЕНЦІВ І ЖИТЕЛІВ 

ПОЛТАВСЬКОЇ ТА ІНШИХ ГРОМАД НА ЦЕЙ ТИЖДЕНЬ 

Полтавські обласні академічні театр імені Гоголя, театр ляльок, 

симфонічний оркестр та обласна філармонія організовують безкоштовні 

заходи для всіх охочих. Про це повідомляє начальник Полтавської обласної 

військової адміністрації Дмитро Лунін. 

18 жовтня – майстер-клас «Лялькотерапія» (Полтава) від театру ляльок; 

екскурсія творчою лабораторією симфонічного оркестру (Полтава). 

19 жовтня – вистава «Курочка ряба» (Полтава) від театру ляльок. 

20 жовтня – вистава «Кіт у чоботях» (Новоселівка) від театру ляльок; 

концерт дуету солістів оркестру  М. Максимова та Д.Голобородова (контрабас, 

скрипка) для ВПО (Полтава) від симфонічного оркестру; концерт 

симфонічного оркестру для ВПО (Терешки). 
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21 жовтня – вистава «Полохливий кролик» (Полтава) від театру ляльок; 

концерт «Співаємо разом» (Омельник, Пришиб) від обласної філармонії; 

концерт камерного ансамблю симфонічного оркестру для ВПО (Полтава). 

22 жовтня – вистава «Курочка ряба» (Полтава) від театру ляльок. 

Детальна інформація про час і місце – 050 730 59 48 (Полтавський театр 

ляльок), 099 191 38 36 (Полтавський симфонічний оркестр), 050 109 91 75 

(Полтавський театр імені Гоголя), 066 855 90 99 (Полтавська обласна 

філармонія). 

 

*** 

18.10.2022 

https://www.adm-pl.gov.ua/news/muzeyni-zakladi-oblasnogo-

pidporyadkuvannya-prodovzhuyut-provoditi-bezkoshtovni-ekskursiyi-dlya 

Полтавська обласна військова адміністрація 

Музейні заклади обласного підпорядкування продовжують проводити 

безкоштовні екскурсії для ВПО. 

Музейні заклади обласного підпорядкування – Історико-культурний 

заповідник «Більськ», Полтавський краєзнавчий музей імені В. Кричевського, 

Національний музей-заповідник М.В. Гоголя – продовжують проводити 

безкоштовні (за умови наявності відповідного посвідчення) екскурсії та інші 

тематичні заходи для ВПО.  

Про це повідомила заступник голови Полтавської обласної військової 

адміністрації Катерина Рижеченко. 

«Екскурсійні гуру знають, чим здивувати, надихнути, емоційно 

розвантажити і дорослих, і дітей, які з вимушених обставин покинули рідні 

домівки й переїхати на Полтавщину, – зауважила Катерина Рижеченко, – 

знайте, музейні заклади гостинно чекають на вас та ваших діток! І допоможуть 

пізнати всю неповторність Полтавського краю! А осінь додасть до відпочинку 

зелено-золотих барв! Все є Україна!». 

Телефони для довідок:  

Історико-культурний заповідник «Більськ»: (099) 057 52 74. 

Полтавський краєзнавчий музей імені В. Кричевського: (050) 801 62 96. 

Національний музей-заповідник М.В. Гоголя: (050) 69 70 178. 

 

*** 

18.10.2022 

Сумська обласна військова адміністрація 

http://sm.gov.ua/uk/arkhiv1/29980-bud-v-kursi-mozhlyvosti-dlya-molodi-v-

ukrayini.html 

БУДЬ В КУРСІ: МОЖЛИВОСТІ ДЛЯ МОЛОДІ В УКРАЇНІ  

Європейський Союз пропонує широкий спектр безкоштовних 

можливостей для молодих людей із країн Східного партнерства, зокрема для 

України – починаючи від стипендій та тренінгів до волонтерства за кордоном, 

спеціальних пільг та грантів 
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Інформація призначена для різних груп молоді: школярі, студенти, 

активісти та молоді фахівці. 

Еразмус+ 

ЄС пропонує безліч можливостей навчання за програмою Еразмус+. 

Наприклад, бакалаври, магістри й докторанти можуть поїхати на студентський 

обмін до європейських університетів. Обмін стане частиною навчальної 

програми й триватиме від семестру до року. Витрати на навчання та 

проживання покриє програма Еразмус+. За детальнішою інформацією 

зверніться у відділ міжнародних зв’язків вашого університету. 

Крім цього, Еразмус+ надає стипендії для навчання на магістратурі у 

провідних університетах Європи. Знайти курс можна в каталозі Erasmus 

Mundus Joint Master Degrees (наразі список налічує 163 курсів). Потім 

необхідно зв’язатися з відповідним університетом і подати заявку на курс та 

стипендію. 

У відповідь на повномасштабне вторгнення Росії в Україну Еразмус+ 

спростив умови реалізації проєктів із залученням українських студентів. Тепер 

українці зможуть подавати заявки безпосередньо до європейських 

університетів. Відвідайте Центр підтримки студентів, щоб довідатися про 

доступні можливості. 

Національний Еразмус+ офіс в Україні надасть вам всю необхідну 

інформацію. Ви можете переглянути їхній веб-сайт чи підписатися на сторінку 

у Facebook, написати на електронну пошту  office@erasmusplus.org.ua або 

зателефонувати за номерами +38 (044) 286-66-68 чи +38 (099) 332-26- 45. 

Стипендії в Коледжі Європи 

Коледж Європи пропонує багато стипендій випускникам університетів з 

України. Крім цього, доступні стипендії від програми EU4Youth. Прийом 

заявок на 2023/2024 навчальний рік відкриється в жовтні 2022 року та 

завершиться в середині січня 2023 року. Зареєструйтеся на сайті 

coleuropenatolin.eu, щоб не проґавити початок прийому заявок. 

Посли європейської молоді 

Мережа «Посли європейської молоді» (YEAs) – це неполітична 

волонтерська ініціатива, яка об’єднує молодих людей з Азербайджану, 

Білорусі, Вірменії, Грузії, Республіки Молдова, України, держав-членів ЄС та 

Великобританії. Її мета – інформувати молодь про співпрацю між ЄС та 

країнами Східного партнерства, розповідати про результати співробітництва й 

давати можливість долучатися до міжнародних заходів. На сьогоднішній день 

ініціатива нараховує 500 учасників із 34 національностей, зокрема 100 

українця(-ки). Ініціатива відкрита для молодих людей віком від 16 до 26 років, 

зацікавлених у громадській дипломатії й готових ділитися знаннями, досвідом 

та інформацією зі своїми однолітками. Прийом заявок зазвичай відбувається 

раз на рік восени. 

Для громадських активістів, молодіжних лідерів та волонтерів 

Молодіжні обміни Еразмус+ 
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Еразмус+ відкритий не лише для студентів. Тисячі українців взяли участь 

у молодіжних проєктах Еразмус+ – обмінах, тренінгах, політичних дебатах, 

волонтерстві. 

Усі бажаючі віком від 13 до 30 років можуть долучитися до обмінів 

Еразмус+, які тривають від 5 до 21 дня. Ці проєкти реалізуються за 

посередництва молодіжних організацій. 

За детальнішою інформацією зв’яжіться з Інформаційним центром 

«Еразмус+ молодь та Європейський корпус солідарності в Україні», відвідайте 

їхню сторінку у Facebook, зателефонуйте за номером +380 50 878 9227 або 

напишіть на пошту info.ukraine@saltпo-youth.net. 

Європейський корпус солідарності 

Завдяки волонтерським програмам у Європейському корпусі солідарності 

можна отримати досвід роботи за кордоном. Це також чудовий шанс 

познайомитися з різними культурами й знайти нових друзів, допомогти 

суспільству та набути нових навичок. 

Взяти участь в програмах можуть молоді люди віком від 17 до 30 років, 

готові провести за кордоном від двох тижнів до 12 місяців. Волонтерські 

проєкти відбуваються на території ЄС та його країн-партнерів в абсолютно 

різних сферах: культура, молодь, спорт, діти, мистецтво, захист тварин або 

навколишнє середовище. Детальнішу інформацію про подання заявки 

шукайте на порталі Європейського корпусу солідарності, а можливості для 

українців – на Facebook сторінці Інформаційного центру «Еразмус+ молодь та 

Європейський корпус солідарності в Україні». 

Стипендії для громадянського суспільства 

ЄС підтримує молодих лідерів та активістів в Україні і країнах Східного 

партнерства через програму стипендій для громадянського суспільства. 

Щорічно програма допомагає 20 активістам досягти позитивних соціальних 

змін у своїх громадах. Їм пропонується індивідуальне навчання, гранти в 

розмірі 5 тис. євро та можливість розширити мережу контактів. 

Детальну інформацію про стипендіатів, відібраних від початку програми 

у 2017 році, та їхні проєкти можна знайти за посиланням. Прийом заявок, 

наразі відкритий до 15 жовтня, зазвичай відбувається раз на рік восени. 

Дім Європи 

«Дім Європи» – програма, створена для підтримки професійного і 

творчого обміну між українцями та їхніми колегами у країнах-членах ЄС та 

Великобританії. Програма фокусується на культурі та креативному секторі, 

освіті, медицині, соціальному підприємництві, медіа й роботі з молоддю. 

«Дім Європи» пропонує більш, ніж 20 програм: поїздки на конференції, 

професійні події, стажування, нетворкінг, навчальні подорожі, тренінги та 

інші можливості. Програма фінансує творчу співпрацю між українськими 

організаціями та їхніми партнерами з ЄС і Великобританії, а також розвиток 

культурної інфраструктури та програм для молоді. Крім цього, команда «Дому 

Європи» організовує різноманітні молодіжні табори і влаштовує студентські 
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обміни між університетами в межах України. Відвідайте сайт «Дому Європи», 

щоб дізнатися про всі наявні можливості. 

Мережа випускників EU4Youth 

Мережа випускників EU4Youth об’єднує учасників (від 18 до 30 років) 

молодіжних програм Erasmus+ та Європейського корпусу солідарності, 

грантових проєктів EU4Youth, ініціативи «Посли європейської молоді» та 

інших регіональних програм, орієнтованих на молодь із країн Східного 

партнерства. В рамках мережі випускники налагоджують контакти з молоддю 

й долучаються до різних ініціатив ЄС. Прийом заявок відбувається раз на рік 

восени. Програма триває 10 місяців. 

EU Study Days 

EU Study Days – освітній проєкт Представництва Європейського Союзу, 

метою якого є розвиток мережі молодих людей, які цікавляться питаннями 

євроінтеграції. Учасники мають можливість зустрітися з дипломатами та 

експертами, а також з українськими високопосадовцями. Програма 

складається з двох циклів по 10 інтерактивних освітніх модулів, які 

проводяться навесні та восени. Найкращих студентів запрошують до участі в 

літніх або зимових школах в офлайн-форматі. Детальнішу інформацію 

шукайте на сайті EU Study Days. 

Для школярів 

Молодіжні обміни Erasmus+ 

Програма Erasmus+ відкрита не лише для студентів: у молодіжних 

обмінах можуть взяти участь і школярі, яким виповнилося 13 років. Заходи 

включають семінари, тренінги, дебати, рольові ігри, відпочинок на природі та 

багато іншого. Ці обміни проводяться за посередництва молодіжних 

організацій. 

За детальнішою інформацією зв’яжіться з Інформаційним центром 

«Еразмус+ молодь та Європейський корпус солідарності в Україні», 

відвідавши їхню сторінку у Facebook, зателефонувавши за номером +380 50 

878 9227 або написавши електронного листа на пошту  info.ukraine@salto-

youth.net. 

Європейська школа Східного партнерства 

Європейська школа Східного партнерства у Тбілісі пропонує дворічне 

навчання за програмою Міжнародного бакалаврату для учнів із шести країн 

Східного партнерства, зокрема України. Програма ЄС надає повну стипендію, 

яка покриває плату за навчання, проживання та подорож додому на канікули. 

Щоб потрапити до школи, необхідно пройти конкурсний відбір. 

З Європейської школи випустились 145 школярів з моменту її запуску у 

2018 році. Вони отримали дипломи і продовжили навчання у найкращих 

університетах світу. 

Посли європейської молоді 

Ініціатива «Посли європейської молоді» (YEAs) відкрита для участі 

молодих людей від 16 років, які цікавляться Європою та її цінностями, хочуть 

набути нових навичок і знайти друзів. Ця мережа об’єднує понад 500 
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активістів з Азербайджану, Білорусі, Вірменії, Грузії, Молдови та України, 

держав-членів ЄС, і Великобританії. Зверніть увагу, що учасники віком від 16 

до 17 років не можуть брати участь у міжнародних поїздках. Прийом заявок 

зазвичай відбувається раз на рік восени. 

Євроклуби 

Євроклуби орієнтують свою діяльність на школярів та молодь. Їхня мета 

– інформувати населення щодо Європейського Союзу, відносин ЄС з 

Україною та євроінтеграції. По всій Україні діє близько 350 євроклубів, які 

організовують різноманітні освітні заходи. Дізнайтеся більше про євроклуби в 

Україні, зокрема розташовані неподалік від вас, та можливість до них 

приєднатися. 

EU Study Days 

Від цього року програма EU Study Days відкрита для школярів 9-11 

класів. Учасники зустрічатимуться з дипломатами та експертами 

Представництва ЄС, а також з українськими високопосадовцями, щоб 

дізнатися більше про Євросоюз і його співпрацю з Україною. Детальнішу 

інформацію про можливості та онлайн-курси шукайте на сайті EU Study Days. 

Стажування і тренінги 

Стажування Еразмус+ 

Еразмус+ пропонує проходження стажування та практики за кордоном 

для студентів бакалаврату, магістратури й докторантури, а також недавніх 

випускників (протягом одного року після закінчення навчання). Стажування 

має відповідати науковому ступеню та, по можливості, бути інтегрованим у 

навчальну програму. Стажування може тривати від двох до дванадцяти 

місяців. Еразмус+ надає грант, який покриє ваші витрати. 

Стажування в Європейській комісії (Blue Book) 

Двічі на рік ЄС пропонує п’ятимісячні оплачувані стажування у 

Європейській комісії, її службах та агентствах. Вони проходять переважно у 

Брюсселі, а також у Люксембурзі та інших державах Європейського Союзу. 

Конкурс насамперед розрахований на громадян ЄС, але обмежена кількість 

місць виділяється й для представників інших країн. Подати заявку може 

випускник університету будь-якої спеціалізації, який не має досвіду роботи в 

інституції, органі, агентстві чи представництві ЄС більше шести тижнів. Крім 

цього, кандидат повинен вільно володіти англійською, німецькою чи 

французькою мовами. Дізнатися більше. 

Стажування імені Роберта Шумана в Європейському парламенті 

Двічі на рік ЄС пропонує п’ятимісячні оплачувані стажування у 

Секретаріаті Європарламенту. Конкурс насамперед розрахований на громадян 

ЄС, але обмежена кількість місць виділяється й для представників інших країн. 

Подати заявку може випускник університету, який не має досвіду роботи в 

інституції, органі, агентстві чи представництві ЄС більше шести тижнів. Крім 

цього, кандидат повинен вільно володіти англійською, німецькою чи 

французькою мовами. Подати заявку можна до кінця травня або до кінця 

жовтня. Дізнатися більше. 
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Дні кар’єри ЄС 

Представництво ЄС проводить Дні кар’єри ЄС, в рамках яких можна 

взяти участь у панельних дискусіях із професійного розвитку, послухати 

тренінги з написання CV і проведення публічних презентацій, зустрітися зі 

співробітниками та HR-фахівцями провідних українських та європейських 

компаній, домовитися про стажування чи співбесіду, а також дізнатися про 

можливості навчання за кордоном. Дізнайтеся більше та підпишіться на 

розсилку новин про майбутні події. 

Для молодих професіоналів 

Еразмус для молодих підприємців 

Програма «Еразмус для молодих підприємців» доступна для всіх, хто 

планує відкрити свій бізнес або запустив його протягом останніх трьох років. 

Учасники отримують шанс пройти стажування на європейських 

підприємствах. Тривалість програми – до шести місяців. ЄС компенсує 75% 

витрат, а решту оплачує сам учасник. За детальнішою інформацією 

звертайтеся до контактних пунктів програми в Україні. 

EU4Business 

Якщо ви запускаєте або вже маєте малий бізнес, ініціатива EU4Business 

пропонує різні позики і гранти залежно від типу та розміру вашого 

підприємства. Програма також надає поради й консультації, які допоможуть 

розвинути ваш бізнес. На сторінці EU4Business ви знайдете повну інформацію 

про банки-партнери та проєкти, відкриті до участі. 

EU4Youth 

У відповідь на повномасштабне вторгнення Росії в Україну програма 

EU4Youth запустила проєкт, спрямований на підтримку внутрішньо 

переміщених осіб та молодих підприємців. Проєкт пропонує кар’єрні 

консультації та гранти на відновлення бізнесу, а також програми 

перепідготовки для переселенців. Крім цього, ініціатива забезпечує підтримку 

психічного та психологічного здоров’я та соціальну допомоги для молоді. 

Проєкт реалізується фондом «СпівДія». Зареєструйтеся на кар’єрну 

консультацію і слідкуйте за «СпівДія» у Facebook, щоб першим(-ою) 

дізнаватися про нові можливості. 

Крім цього, програма EU4Youth незабаром запустить низку молодіжних 

проєктів, спрямованих на розвиток цифрових навичок, соціального 

підприємництва та побудови кар’єри. Стежте за майбутніми можливостями на 

сторінці EU4Youth. 

Навчальна платформа «Почати.Бізнес» 

Навчальна платформа «Почати.Бізнес» орієнтована як на початківців, які 

цікавляться підприємницькою діяльністю, так і на власників бізнесу, що 

шукають практичних порад щодо його розвитку. Платформа пропонує 

інтерактивні курси, присвячені різним сферам бізнесу, наприклад, креативній 

індустрії, готельному менеджменту, виробництву тканин чи кераміки. 

Нещодавно на сайті з’явилися нові курси для мікропідприємств, переміщених 

внаслідок війни: ви дізнаєтеся про запуск та розширення бізнесу, мінімізацію 
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можливих ризиків, розвиток електронної комерції та безліч інших практичних 

аспектів. 

Жінки в ІТ 

Програма EU4GenderEquality розробила платформу «Будь», щоб 

допомогти українським жінкам працевлаштуватися в IT та креативних 

індустріях. Ментори та експерти з найкращих українських і світових компаній 

підтримують жінок у пошуку роботи. Платформа пропонує наставництво та 

онлайн-курси з технологій, дизайну, програмування, розробки програмного 

забезпечення або тестування. Ініціатива орієнтована на жінок, які переїхали в 

інше місто чи за кордон або ж втратили роботу і хотіли б здобути нову 

професію. Подайте заявку зараз: https://inscience.io/en/be/. 

Шукаєте натхнення? Прочитайте ці історії! 

Сотні молодих українців(-ок) подарують вам натхнення та нові ідеї! 

Анна отримала фінансову й технічну підтримку від EU4Youth для Центру 

іпотерапії та розвитку. Центр використовує коней для реабілітації молодих 

людей з інвалідністю. 

Ніна була змушена покинути Ірпінь та переїхати до Західної України. 

Дівчина не опустила рук і перекваліфікувалася на ІТ спеціалістку з аналізу 

даних. Ніна стала однією з 500 учасниць курсу «Будь», розробленого проєктом 

EU4GenderEquality. 

Єва з Харкова закінчила Європейську школу Східного партнерства в 

Тбілісі та виграла повну стипендію на вивчення екології у престижному Нью-

Йоркському університеті в Абу-Дабі. 

 

*** 

18.10.2022 

Вінницька обласна військова адміністрація 

http://www.vin.gov.ua/news/ostanni-novyny/50272-vinnychchyna-

doluchylas-do-yedynoi-informatsiinoi-systemy-sotsialnoi-sfery-dlia-nadannia-

sotsialnykh-posluh-vpo 

Вінниччина долучилась до Єдиної інформаційної системи соціальної 

сфери для надання соціальних послуг ВПО 

Єдина інформаційна система соціальної сфери (ЄІССС) стала доступною 

в управліннях соціального захисту населення по всій території України, що 

забезпечує прискорення оформлення допомоги на проживання внутрішньо 

переміщеним особам та вирішення проблемних ситуацій переселенців. 

Завдяки цьому можна швидко змінити в довідці ВПО неактуальне місце 

проживання, виправити помилкові дані, з’ясувати та усунути причину 

затримки виплат або знятись з обліку як ВПО у будь-якому регіональному 

управлінні соціального захисту. Після проведення всіх технічних оновлень 

така можливість буде доступна онлайн в Єдиному порталі державних послуг 

«Дія». 

Впровадження централізованого призначення, нарахування та виплати 

для ВПО дозволить людям: 
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- зручно та більш швидко отримати послуги; 

- легко перейти на обслуговування від одного до іншого управління 

соціального захисту у разі зміни місця фактичного перебування; 

- виправити помилкові чи некоректні дані у заяві на отримання довідки 

ВПО; 

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

Водночас для держави та управлінь соціального захисту населення 

впровадження ЄІССС це: 

- безпечний та коректний обмін інформацією, даними з « Дією» при 

подачі заяви на допомогу для ВПО; 

- всі зміни, внесені співробітниками управлінь соцзахисту населення, 

автоматично фіксуються в системі; 

- швидка та автоматична верифікація; 

- paperless - створюються та передаються електронні справи замість 

паперових; 

- автоматизована взаємодія з банками, які здійснюють виплату допомоги 

ВПО; 

- всі персональні дані зберігаються на центральному рівні, тож втрата або 

несанкціоноване використання цих даних, зокрема, на місцевому рівні в разі 

бойових дій чи окупації, неможливе. 

Довідково: 

Станом на 17 жовтня 2022 року 116 104 справи (а це 100%) мігровані в 

ЄІССС. Вінницька область увійшла в четвірку областей, які досягли 

найкращого результату. Наразі в ЄІССС в області працюють 268 користувачі 

та 24 адміністратори. 

 

*** 

18.10.2022 

Львівська обласна військова адміністрація 

https://loda.gov.ua/news/43436 

На Яворівщині розпочала роботу медична бригада для обстежень 

ВПО та жителів району 

Сьогодні, 18 жовтня, в Івано-Франківській та Мостиській громадах 

розпочала роботу мобільна медична бригада (медичний намет) зі Шпиталю 

Шептицького. 

З ініціативи начальника Львівської ОВА Максима Козицького та 

начальника Яворівська районна державна адміністрація Ярослава 

Коминського, медики безкоштовно надаватимуть обстеження для ВПО та 

жителів Яворівського району. 

Прийом триватиме з 18 до 20 жовтня. Тут жителі громади та внутрішньо 

переміщені особи зможете звернутися до таких медичних фахівців: 

 сімейний лікар та/або лікар-терапевт (первинний огляд пацієнтів та 

скерування до вузькопрофільного спеціаліста за потреби); 
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 психолог (психологічна консультація і допомога, робота з 

психологічними травмами, ПТСР, тривожністю та депресією); 

 лікар з медицини невідкладних станів (запис електрокардіограми, 

невідкладна допомога на місці огляду і при потребі транспортування до 

найближчого лікувального закладу); 

 вузькопрофільні фахівці, а саме кардіолог, невролог та УЗД-спеціаліст 

(прийматимуть пацієнтів до 15:00); 

Важливо, всі доступні послуги надаються безкоштовно. Додамо, 

мешканці Яворівської громади зможуть отримати медичну допомогу 21-23 

жовтня цього року. 

Додамо, що з ініціативи Львівської ОВА у всіх районах області працюють 

консультативно-координаційні центри, у яких люди, які перебувають у 

кризових ситуаціях, можуть безкоштовно отримати допомогу психологів. Як 

саме та де в області можна отримати безкоштовну психологічну допомогу 

читайте за посиланням. 

 

*** 

18.10.2022 

Дніпропетровська обласна державна адміністрація 

https://adm.dp.gov.ua/news/u-tepli-ta-bezpeci-yak-zahidni-oblasti-zustrili-

evakujovanih-z-dnipropetrovshchini-lyudej-pohilogo-viku 

У теплі та безпеці: як західні області зустріли евакуйованих з 

Дніпропетровщини людей похилого віку 

Закарпаття прийняло чергову групу евакуйованих з Дніпропетровщини 

людей похилого віку. 19 мешканців Нікополя, ще 5 – Синельниківського 

району. Усіх розмістили у санаторіях та медзакладах. Про це повідомили у 

Дніпропетровській обласній військовій адміністрації. 

«Це вже третій потяг з Дніпропетровщини, який приймає наш медзаклад. 

Надаватимемо прихисток людям і надалі. Підготували для них гідні умови», – 

розповів медичний директор однієї з лікарень Закарпаття Ігор.   

Гості з Дніпропетровщини отримують триразове харчування, лікування. 

Проживають у 2-х, 3-х, 4-х місних кімнатах. А ще їм допомагають стати на 

облік як переселенці. 

«Дякую сонячному Закарпаттю та місцевим мешканцям. За їхню 

прихильність, доброту. У цей важкий час вони відкрили для нас двері, 

прийняли до себе. Благодатний мальовничий край. Український скарб. Рада 

бути тут», – сказала мешканка Нікополя Лариса.   

«Я виїхав разом із дружиною. У безпеці себе відчули вже ближче до 

Львівщини. Перші дні будемо відпочивати, відсипатися», – сказав житель 

Нікополя Анатолій Руденко. 

Евакуйовані кажуть, найбільше  радіють, що не спатимуть у підвалах. Не 

знаходитимуться під постійними обстрілами. Дорога, запевняють, пройшла 

добре. У Закарпатті отримали багато тепла і турботи. 
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Супроводжувала пасажирів працівниця управління соціального захисту 

населення Нікопольської міськради Оксана Васильчук. 

«Люди розгублені, виїжджали з-під обстрілів. Деякі взагалі залишилися 

без домівки. Причина – війна. В першу чергу допомагаємо пенсіонерам і тим, 

хто має інвалідність. Їм найважче прийняти рішення кудись евакуюватися», – 

сказала Оксана Васильчук. 

Загалом з Дніпропетровщини вже вивезли понад 230 людей 60+. Вони 

мешканці громад, які офіційно визнані зонами активних бойових дій. Це деякі 

території Нікопольського, Синельниківського і Криворізького районів.  Їх 

доправили залізницею до західних регіонів України. Соціальна державна 

програма стартувала наприкінці серпня. 

Евакуація безкоштовна та добровільна. Аби виїхати, людям потрібно 

звертатися до місцевої влади. Або органів соцзахисту за місцем проживання. 

 

*** 

18.10.2022 

Полтавська обласна військова адміністрація 

Б Благодійний фонд «Карітас Полтава» надаватиме переселенцям 

грошову допомогу 

Благодійний фонд «Карітас Полтава» надаватиме переселенцям грошову 

допомогу на компенсацію витрат на оплату оренди житла протягом 6 місяців 

та оплату комунальних послуг на опалювальний період 2022/2023 рр. 

Про це повідомив начальник Полтавської обласної військової 

адміністрації Дмитро Лунін.  

«Допомогу можуть отримати переселенці, які приїхали після 24 лютого 

та живуть у колективних центрах», - наголосив Дмитро Лунін. 

Реєстрація – в офісі організації в Полтаві (вул. Пилипа Орлика, 20/1). 

Телефони для довідок +380503464693, +380503464881. 

Критерії відбору 

ВПО, які підпадають хоча б під один із шести критеріїв вразливості: 

- особа з інвалідністю; 

- особа має важке захворювання; 

- самотня людина поважного віку (60+) або домогосподарство, яке 

складається з одного-двох літніх людей, які не мають підтримки рідних; 

- самотні матері/батьки чи опікуни неповнолітніх дітей, недієздатних 

людей; 

- багатодітні родини (три чи більше неповнолітніх дітей); 

- вагітні жінки або матері з дітьми до 3-х років. 

Для реєстрації заявник має надати такі документи: 

- довідку з колективного центру про фактичне місце проживання; 

- паспорт; 

- довідку ВПО. 

- ідентифікаційний код; 

- рахунок ІBAN; 
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- документи, що підтверджують критерій вразливості.ЛАГОДІЙНИЙ 

ФОНД «КАРІТАС ПОЛТАВА» НАДАВАТИМЕ ПЕРЕСЕЛЕНЦЯМ 

ГРОШОВУ ДОПОМОГУ 

 
 

*** 

18.10.2022 

Одеська обласна державна адміністрація  

https://oda.od.gov.ua/derzhava-buduye-32-tysyachi-kvartyr-dlya-

pereselencziv-tymoshenko/ 

Держава наразі готується будувати по 2 тисячі квартир у 16 регіонах 

України для внутрішньо переміщених осіб. Ще декілька тисяч планує 

викупити у забудовників. Про це заявив заступник керівника Офісу 

Президента Кирило Тимошенко. 

“Зараз у нас по викупу декілька тисяч квартир і по будівництву — 16 

регіонів по 2 тисячі квартир. Це 32 тисячі квартир”, – сказав він. 

За словами Тимошенка, викуплені у забудовників квартири держава буде 

надавати переселенцям на деякий час. 

“А як тільки буде відбудоване їхнє постійне житло, — теж державою, — 

вони переселяться в свої квартири, будинки і так далі, – зауважив він. – А ці 

квартири будемо надавати військовим і іншим людям, які стояли у чергах 

роками”. 

Нагадаємо, раніше Тимошенко розповів про завдання створити базу 

даних потреб усіх населених пунктів України та розробити концепцію для них 

з урахуванням потреб громад. Для цього були сформовані 14 кластерів 

інфраструктури, що потребує відновлення чи модернізації. 

 

 

*** 

18.10.2022 

Львівська обласна військова адміністрація 

https://loda.gov.ua/news/43412 

Підготовка до зими та підтримка ВПО: на Львівщині виокремили 

напрями подальшої співпраці з ООН 

Відбулась координаційна зустріч керівництва Львівської ОВА з 

представниками Управління координації гуманітарних справ ООН.  



20 
 

Сьогодні, 18 жовтня, під час зустрічі обговорили питання розміщення на 

теренах Львівщини внутрішньо переміщених осіб та підготовку до 

опалювального сезону. 

Зараз на Львівщині офіційно проживають понад 250 тисяч ВПО, але 

реальна кількість вимушених переселенців сягає близько 400 тисяч. Крім того, 

на Львівщину щоденно прибувають евакуаційні потяги.  

«Внаслідок нещодавніх ракетних обстрілів на Львівщині 4 електричні 

підстанції вийшли з ладу. Понад тисячу населених пунктів в області 

залишились без електропостачання, також були проблеми з мобільним 

зв’язком. Станом на зараз фахівці відновили електропостачання майже на 

100%. Однак електроенергію в області подають за тимчасовими схемами, тому 

в електромережі є дефіцит потужності. Аби зменшити навантаження на 

систему ми розробили рекомендації для населення, щоб зменшити обсяги 

використання енергії. З огляду на приріст кількості ВПО та наближення зими, 

ми потребуємо альтернативних джерел обігріву, електрики та зв’язку», – 

розповів начальник Львівської ОВА Максим Козицький. 

Важливо: Від 12 жовтня Львівщина зменшила використання 

електроенергії майже на 10%. 

Очільник області виокремив для іноземних партнерів основні напрями 

подальшої співпраці. По-перше, зараз є потреба в дизельних генераторах, 

пристроях безперебійного живлення (упси), теплових гарматах. По-друге, 

зовсім нещодавно в кожному районі області з ініціативи Львівської ОВА 

запрацювали консультативно-координаційні центри, в яких надають допомогу 

усім, хто цього потребує, в тому числі вимушеним переселенцям. Для їхньої 

безперебійної роботи необхідна фінансова підтримка з боку міжнародних 

партнерів. 

«З-поміж іншого ми піклуємось про захист найбільш вразливих верств 

населення. Серед основних проблемних питань – місця для розміщення ВПО, 

зокрема для поселення людей з різними потребами, їх облаштування, а також 

надання кваліфікованих послуг. Йдеться про підтримку геріатричних 

пансіонатів, психоневрологічних закладів», – додав Максим Козицький. 

Міжнародні партнери високо оцінили роботу Львівщини у плані 

забезпечення ВПО усім необхідним, а також висловили готовність й надалі 

допомагати області у різних напрямах, у тому числі з підготовкою до 

опалювального сезону. 

«Наша зустріч має на меті якомога ефективніше допомогти постраждалим 

внаслідок повномасштабної війни, які перебувають на Львівщині. Підготовка 

до зимового періоду є пріоритетом роботи ООН, яка в координації з іншими 

гуманітарними партнерами уже реалізують План підготовки до зими. Згідно з 

цим планом, допомогають утеплити місця для поселення ВПО, забезпечують 

прихистки електричними приладами та продуктовими наборами», – зазначив 

голова офісу Управління ООН з координації гуманітарних справ у Львові 

Антон-Джозеф Хейген.  
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*** 

19.10.2022 

Житомирська обласна військова адміністрація 

Лікарі поруч: що треба знати про медпослуги для ВПО під час 

воєнного стану 

https://oda.zht.gov.ua/news/likari-poruch-shho-treba-znaty-pro-

medposlugy-dlya-vpo-pid-chas-voyennogo-stanu/ Інформація для тих, хто 

переїхав чи вимушено змінив місце проживання. 

Надання первинної медичної допомоги внутрішньо переміщеним особам 

в умовах воєнного стану Міністерство охорони здоров’я України врегулювало 

окремим наказом. Він стосується тих осіб, які переїхали чи вимушено змінили 

місце проживання. 

Куди звертатись? 

Внутрішньо переміщена особа може бути прийнята в будь-якому закладі 

охорони здоров’я за своїм вибором. Головне – щоб заклад мав можливість 

забезпечити відповідне лікування. В документі чітко зазначено: «Всі надавачі 

медичних послуг зобов’язані надавати медичні послуги всім особам, які до них 

звертаються за місцем знаходження». 

Які медичні послуги доступні? 

Амбулаторія чи інший лікувальний заклад, до якого ви звернулися, 

повинні: 

– вести облік переміщених осіб, які звертаються; 

– надавати первинну, а також медичну допомогу пацієнтам у 

невідкладному стані; 

– проводити вакцинацію відповідно до календаря профілактичних 

щеплень. 

Чи потрібно мати сімейного лікаря на новому місці? 

При невідкладному стані або плановій вакцинації надавачі медичних 

послуг, до яких звернулися переміщені особи, не мають права наполягати на 

необхідності подання їм декларації про вибір лікаря. 

Чи можна розраховувати на безкоштовні та доступні ліки? 

Для ВПО в аптеках продовжує працювати програма «Доступні ліки». Всі 

препарати за рецептом для людей, які потребують постійного лікування, 

можна отримати в будь-якій аптеці безкоштовно. Якщо вони перевищують 

визначену державою ціну, – за невелику доплату. Їхній перерозподіл по 

регіонах регулює Міністерство охорони здоров’я. 

 

*** 

 

19.10.2022 

Волинська обласна державна адміністрація 

https://www.voladm.gov.ua/new/do-oblasnogo-centru-zaynyatosti-

naybilshe-zvertayutsya-vnutrishni-pereselenci-iz-doneckoyi-harkivskoyi-ta-

luganskoyi-oblastey/ 
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До обласного центру зайнятості найбільше звертаються внутрішні 

переселенці із Донецької, Харківської та Луганської областей 

Вчора, 18 жовтня 2022 року, заступник голови облдержадміністрації 

Олександр Троханенко провів робочу нараду з заступницею директора 

обласного центру зайнятості Аллою Чубарою. Зокрема, вони обговорили 

проблеми та особливості працевлаштування внутрішньо-переміщених осіб на 

Волині. 

Алла Чубара проінформувала про кількість зареєстрованих переселенців 

у службі зайнятості та перелік послуг, які вони можуть отримати. 

«Найбільша кількість звернень від громадян із Донецької, Харківської й 

Луганської областей. У пошуку роботи звернулися переселенці у віці від 18-

75 років, з них 75% становлять жінки», – наголосила керівниця Волинського 

ОЦЗ. 

Також вона розповіла, що від початку війни Служба зайнятості активно 

реалізує програму компенсації витрат роботодавця на оплату праці: за 

кожного переселенця підприємець отримує 6500 протягом 2 місяців. Крім 

того, нагадала про державну програму мікрогрантів «єРобота», яка 

спрямована на стабілізацію й розширення ринку праці. 

Тож під час наради заступники обговорили головні напрями щодо 

забезпечення якісного надання соціальних послуг з пошуку роботи та 

забезпечення зайнятості громадянам, які вимушено залишили місце 

проживання в наслідок агресії рф. 

Нагадаємо, що отримати консультацію наших фахівців можна, 

зателефонувавши на гарячі лінії – (0332) 72-52-40, (066) 353-74-95, (068) 063-

42-15. 
 

*** 
 

20.10.2022 

Львівська обласна військова адміністрація 

https://loda.gov.ua/news/43685 

Очільник Львівської ОВА взяв участь у міжнародній конференції 

«Krynica forum 2022» В межах розмови він виокремив головні виклики для 

Львівщини в умовах війни, а також закликав польських партнерів 

інвестувати у ринок області. 

Сьогодні, 20 жовтня, начальник Львівської ОВА Максим Козицький 

виступив на міжнародній конференції «Krynica forum 2022» в межах панелі 

«Перспективи та виклики для регіонів у контексті конфлікту в Україні». Він 

подякував Польщі за підтримку України у цей складний час. 

Окрім цього, розповів по релокований на Львівщину бізнес. Станом на 18 

жовтня Львівщина отримала 956 заявок на релокацію підприємств – 223 вже 

релокували, 157 успішно розпочали свою діяльність. Водночас ще 40 заявок 

розглядають, а 35 підприємств думають повернутися назад або вже 

повернулися, оскільки активна фаза бойових дій у їхніх рідних регіонах 

закінчилася. 
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«Незважаючи на всі провокації ворога, є речі, які ми повинні робити. 

Тому Львівщина активно займається релокацією бізнесу, це – нові можливості, 

нові економічні зв’язки, співпраця з новими компаніями. Ми запрошуємо 

польських партнерів придивитись до тих компаній, які релокуються на ринок 

Львівщини. Зараз ми активно розвиваємо індустріальні парки, працюємо над 

покращенням інфраструктури, щоб у область інвестували ще більше 

польських партнерів», – наголосив Максим Козицький.  

За його словами, ще один виклик для Львівської області – створення 

належних умов для життя ВПО. Львівщина активно працює в цьому напрямі: 

облаштовує, ремонтує та будує житло для переселенців в області.  

«Ми прихистили велику кількість людей, які постраждали від війни. 

Наше завдання – зробити все для їхнього комфорту: дати їм дах над головою, 

забезпечити продуктами харчування, речами та надати психо-емоційну 

підтримку. Однак, тиждень тому Львівщину атакували великою кількістю 

ракет, тому з’явились інші проблеми.  

Потрібно забезпечити усіх жителів області електрикою, 

водопостачанням, створити стаціонарні та мобільні пункти обігріву, адже 

наша критична інфраструктура стала дуже вразливою після ударів ворога. Ми 

маємо бути готовими до того, що з приходом зими доведеться розгортати такі 

пункти», – підкреслив очільник Львівської ОВА. 

Максим Козицький додав, що Львівська область має одну з найбільш 

розвинутих в Україні транспортних мереж і є головним транзитним коридором 

між країнами Європейського Союзу. 

Тому, важливість розбудови кордону є стратегічним пріоритетом 

розвитку добросусідських відносин. На сьогодні це особливо важливо, 

оскільки у мирний час 75% зовнішньої торгівлі України проходило через 

порти.  

Польські партнери наголосили, що готові і надалі допомагати Україні та  

співпрацювати у різних сферах: економічній, гуманітарній тощо. 

Довідка: «Krynica forum 2022» – міжнародна подія у місті Криниця-Здруй 

(Польща), яка поєднує бізнес, політику та світ науки. Її метою є зміцнення 

безпеки, процвітання, соціальної єдності та економічного становища Польщі 

та країн Центральної та Східної Європи. Форум набув особливого значення в 

контексті терористичних дій росії на території України – тепер це ще одне 

нагадування про єдність України та Польщі. 

 

*** 

 

20.10.2022 

Хмельницька обласна військова адміністрація 

 https://www.adm-km.gov.ua/?p=117074 

Добірка перевірених ресурсів про ліки та медичні послуги 

У рамках Програми медичних гарантій кожен українець та українка 

мають змогу потрапити до лікаря й отримати послуги та ліки, незалежно від 
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місця перебування та наявності декларації. Якщо ви є внутрішньо 

переміщеною особою, вам НЕ потрібно переукладати декларацію, достатньо 

звернутися по допомогу напряму в найближчий медичний заклад. 

Якщо ви шукаєте найближчий медичний заклад: 

 онлайн-карта медичних установ від МОЗ: https://moz.gov.ua/karta-

medzakladi; 

 платформа для запису до лікаря онлайн «Поліклініка без черг»: 

https://pb4.com.ua/ 

 гаряча лінія Національної служби здоров’я України (НСЗУ) 16-77, 

працює у робочі дні з 9:00 до 18:00 (понеділок-четвер) та з 9:00 до 16:45 (у 

п’ятницю). 

Аби не стояти в черзі, запишіться на прийом до лікаря на конкретну 

дату та час через: 

 реєстратуру, зателефонувавши за номером, що є на сайті медичного 

закладу; 

 платформу «Поліклініка без черг»: https://pb4.com.ua/ 

Якщо вам потрібна онлайн-консультація лікаря: 

 медичний чат-бот «Турбота»: https://t.me/Doc2rbot 

 медичний чат-бот «ПОШУК ЛІКАРЯ»: https://t.me/MedicalForUA_bot 

 додаток «Doctor Online» (лікарі, ліки, аналізи – все в одному сервісі): 

https://doctoronline.care/. 

Якщо вам потрібна психологічна підтримка: 

 додаток для спілкування з психологом «Teplo», у тому числі 

безкоштовно для постраждалих під час війни: https://teplo.app/ 

 додаток для покращення ментального здоровʼя за допомогою медитацій 

«Better Me»: https://betterme.world/ua/product/meditation . 

 платформа з безкоштовною психологічною допомогою 24\7 «Розкажи 

мені»: https://tellme.com.ua/ . 

Якщо вам потрібні ліки: 

 сайт і мобільний додаток «Ліки Контроль» з інформацією про ліки та 

інструкціями до них: https://likicontrol.com.ua . 

 чат-бот «Спитай Гриця» для пошуку препаратів і найближчої аптеки у 

рамках програми «Доступні ліки»: https://t.me/SpytaiGrytsia_bot 

ресурс «Є ЛІКИ», де можна перевірити наявність ліків у вашому 

медичному закладі: https://eliky.in.ua/ 

ресурс «Tabletki.ua» для пошуку медикаментів в аптеках: 

https://tabletki.ua/uk/ 

Якщо ви шукаєте корисну інформацію на тему здоровʼя та медицини: 

 офіційний Telegram-канал МОЗ України: https://t.me/mozofficial . 

 платформа доказової інформації про здоров’я під час війни «Бережи 

себе»: https://t.me/berezhy_sebe 

 чат-бот «TacticMedAid» з алгоритмами надання медичної допомоги під 

час війни: https://t.me/TacticMedAid_bot 

https://t.me/Doc2rbot
https://t.me/MedicalForUA_bot
https://teplo.app/
https://eliky.in.ua/
https://t.me/berezhy_sebe
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Якщо ви хочете стати донором крові: 

 Telegram-канал «ДонорUA», де можна знайти графіки роботи центрів 

крові, а також важливу інформацію про донорство: https://t.me/donorua 

 чат-бот «Агенти Крові Плазма», який допоможе обрати центр крові та 

дату запису: https://t.me/bloodagentsua_bot 

 

Довідка 

Програма медичних гарантій — державна програма, що має на меті 

забезпечувати потреби пацієнта щодо отримання якісної медичної допомоги 

за основними напрямками, незалежно від його фінансової спроможності та 

стану здоров’я.
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*** 

20.10.2022 

Чернівецька обласна державна адміністрація 

https://bukoda.gov.ua/news/u-komunalnykh-zakladakh-bukovyny-mozhut-

pryiniaty-blyzko-2-tys-vymushenykh-pereselentsiv 

У комунальних закладах Буковини можуть прийняти близько 2 тис. 

вимушених переселенців 

Укомунальних закладах Буковини можуть прийняти близько 2 тис. 

вимушених переселенців. 

Про це йшлося під час онлайн-наради під головуванням заступника 

Міністра Мінреінтеграції Олексія Бородая, в якій взяла участь перша 

заступниця начальника Чернівецької ОВА Альона Атаманюк. 
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Вона зазначила, що фактично у комунальних закладах системи освіти, 

охорони здоров’я, соціального захисту зараз перебуває 5 258 осіб (з них 3 372 

– обласного підпорядкування, 1 909 – територіальних громад). 

«Ми опрацьовуємо питання створення додаткових місць там, де наразі 

проживають ВПО. Також визначаємо резервні заклади для розміщення 

евакуйованого населення із зони активних бойових дій», – сказала Альона 

Атаманюк. 

Зокрема, Чернівецька ОВА шукає можливості для реконструкції 

незайнятих будівель (недієві школи, дільничі лікарні, адміністративні будівлі 

тощо), в яких можна розмістити переселенців на довгостроковий період. Таких 

вже визначили 6. Там проведуть ремонтні роботи за кошти обласного бюджету 

на загальну суму 24 млн грн. Це дозволить створити ще 440 місць для ВПО. 

Також за сприяння міжнародних організацій ремонтно-будівельні роботи 

тривають на об’єктах у Чернівцях, Хотинській, Недобоївській, Брусницькій та 

Кіцманській громадах. Це дасть можливість додатково розмістити понад 1,5 

тис. внутрішньо переміщених осіб. 

Крім того, Товариство Червоного Хреста України обрало і затвердило 6 

закладів краю, в яких встановлюватимуть твердопаливні котли. Робота у 

цьому напрямку триває. 

 

*** 

 

20.10.2022 

Чернівецька обласна державна адміністрація 

https://bukoda.gov.ua/news/pid-chas-osinnikh-kanikul-u-chernivtsiakh-

zapratsiuie-molodizhnyi-tabir-ia-ukrainets 

Під час осінніх канікул у Чернівцях запрацює молодіжний табір «Я - 

українець!» 

Під час осінніх канікул у Чернівцях запрацює молодіжний табір "Я - 

українець!". 

Про це інформує Управління молоді та спорту Чернівецької 

облдержадміністрації. 

«Для молоді ВПО віком від 14 до 20 років, з 24 по 28 жовтня, буде 

організовано цікаву та насичену програму з екскурсіями мальовничими 

Чернівцями, розвиваючими іграми, спортивними заняттями та різноманітними 

майстер-класами»,  йдеться у повідомленні.Проведіть канікули яскраво і 

патріотично! 

Участь у таборі безкоштовна, за попередньою реєстрацією. 

 

*** 

 

21.10.2022 

Івано-Франківська обласна державна адмністрація 
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https://www.if.gov.ua/news/liudmyla-sirko-zustrilasia-iz-predstavnykamy-

shveitsarskoi-blahodiinoi-orhanizatsii-terre-des-hommes 

Людмила Сірко зустрілася із представниками швейцарської благодійної 

організації «Terre des hommes» ро допомогу для внутрішньо переміщених 

людей, дітей переселенців та вразливих категорій населення Івано-

Франківщини йшлося під час зустрічі заступниці голови обласної державної 

адміністрації Людмили Сірко із представниками швейцарської благодійної 

організації «Terre des hommes». Людмила Сірко розповіла: «Івано-

Франківщина стала прихистком для внутрішньо переміщених осіб. Ми 

щоденно вивчаємо потреби задля надання важливої допомоги переселенцям. 

Щодо кожного об’єкта, де проживають внутрішньо переміщені люди, щодня 

уточняється список потреб. Переконана, що ми повинні об’єднатися у 

співпраці задля надання найнеобхіднішої допомоги усім, хто в час війни росії 

проти України вимушено залишив свою оселю». 

Під час зустрічі обговорювали питання щодо оснащення комп’ютерних 

класів, інтерактивних кімнат, дитячих майданчиків для дітей внутрішньо 

переміщених людей у закладах для тимчасового перебування переселенців. 

Йшлося й про можливість поселення ВПО у санаторії, оздоровчі заклади на 

осінньо-зимовий період, забезпечення їх продуктами харчування та засобами 

гігієни. Посадовця розповіла про налагоджену спільну роботу із 

міжнародними фондами та благодійними організаціями: «На Івано-

Франківщині допомагають переселенцям та організовують надання їм 

необхідної гуманітарної допомоги. Благодійна організація «Terre des hommes» 

надала ВПО восьми територіальних громад п’ять тисяч продуктових та 

гігієнічних наборів. Проводять психологічні, юридичні консультації та 

тренінги, навчають створювати власні бізнеси для молоді й переселенців. 

Переконана, що завдяки нашій подальшій ефективній спільній роботі ми 

створимо всі умови задля допомоги потребуючим у складний час війни». 

Представники швейцарської організації «Terre des hommes» висловили 

готовність продовжувати співпрацю із Івано-Франківщиною. Завдяки цій 

зустрічі будуть вивчені потреби щодо надання переселенцям найнеобхіднішої 

допомоги та підтримки. 

 

*** 

21.10.2022 

Івано-Франківська обласна державна адміністрація 

https://www.if.gov.ua/news/na-prykarpattia-nadiishla-humanitarna-

dopomoha-vid-hromadskoi-orhanizatsii-rotari-klub 

Івано-Франківська обласна державна адмністрація 

На Прикарпаття надійшла гуманітарна допомога від громадської 

організації «Ротарі-Клуб» Івано-Франківська обласна військова адміністрація 

організувала щоденну роботу щодо отримання, сортування та відправки 

благодійної допомоги. Міжнародні, місцеві громадські організації активно 

допомагають зібрати необхідну допомогу для переселенців, потребу яких ми 

https://www.if.gov.ua/news/liudmyla-sirko-zustrilasia-iz-predstavnykamy-shveitsarskoi-blahodiinoi-orhanizatsii-terre-des-hommes
https://www.if.gov.ua/news/liudmyla-sirko-zustrilasia-iz-predstavnykamy-shveitsarskoi-blahodiinoi-orhanizatsii-terre-des-hommes
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вивчаємо щоденно. Про це розповіла заступниця голови обласної державної 

адміністрації Людмила Сірко. 

«На Прикарпаття надійшла гуманітарна допомога від громадської 

організації «Ротарі-Клуб» для потреб декількох обласних закладів соціальної 

сфери, де проживають внутрішньо переміщені люди похилого віку та особи з 

інвалідністю. А це - продукти харчування, побутова хімія, одноразові халати, 

верхній одяг для діток, засоби гігієни, які застосовуватимуться при догляді за 

дітьми та лежачими хворими», - зазначила Людмила Сірко. Заступниця голови 

ОДА  переконана, що завдяки подальшій плідній співпраці з іноземними 

партнерами, волонтерськими організаціями заклади соціальної сфери Івано-

Франківщини, де проживають внутрішньо-переміщені люди, будуть 

забезпечені усім необхідним. 

«Висловлюємо щирі слова вдячності благодійним організаціям, які 

допомагають внутрішньо переміщеним людям у нелегкий час. Щиро 

вдячні за таку потрібну допомогу», - наголосила посадовиця. 

 

 

ОГЛЯД ПУБЛІКАЦІЙ ЗМІ 

Центральні 
 

17.10.2022 

ЕВАКУАЦІЯ.CITY 

https://evacuation.city/articles/243629/v-yes-ne-zvikli-do-takih-bizhenciv-

yakimi-inozemci-bachat-ukrainskih-pereselenciv 

"В ЄС не звикли до таких біженців": якими іноземці бачать 

українських переселенців 

Міграційна криза застала Європу у 2015: прибували люди з Сирії, Іраку, 

Афганістану та Косово. У 2022 на кордонах ЄС утворилися черги з українців 

– вони були змушені просити прихистку через війну, які розв’язала росія. 

Проте українські переселенці змінили уявлення про людей, які рятуються від 

лиха у власній державі: вони активно почали вчити мову, шукати роботу і 

житло, а також волонтерити і допомагати іншим. 

Редакція Евакуація.City поспілкувалася з переселенцями та розповідає, 

якими іноземці бачать українців та як наші земляки адаптовуються в нових 

країнах.  

 

Міграційна криза у Європі 

Міграційна криза у Європі почалася ще у 2015 році. Військові конфлікти 

у країнах Близького Сходу та Африки спричинили хвилю міграції, зокрема і 

нелегальної, до держав Європейського Союзу та Шенгенської зони. Більшість 

мігрантів прямували вглиб Європи морським шляхом через Балканські країни, 

https://evacuation.city/articles/243629/v-yes-ne-zvikli-do-takih-bizhenciv-yakimi-inozemci-bachat-ukrainskih-pereselenciv
https://evacuation.city/articles/243629/v-yes-ne-zvikli-do-takih-bizhenciv-yakimi-inozemci-bachat-ukrainskih-pereselenciv
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зокрема Албанію, Грецію, а також країни Південної Європи – Італію та 

Іспанію. За даними ОНН, наприкінці 2016 року понад 5 мільйонів біженців та 

мігрантів із Сирії, Іраку, Афганістану та інших країн змогли дістатися берегів 

Європи.  

За підрахунками Євростату, у 2015 році понад 1.2 мільйона людей 

подали заявки на прихисток у країнах ЄС. Цей показник перевищував 

торішній удвічі. Найбільше біженців прибувало із Сирії, Іраку, Афганістану та 

Косово.  

Цьогоріч через повномасштабне вторгнення Росії до числа вимушених 

переселенців додалися українці.  

 

Українці на кордоні з Європою  

Велика війна в Україні змусила уряд ЄС оперативно врегулювати 

міграційне питання, ухвалити необхідні рішення, аби українці мали правові 

підстави залишатися у межах ЄС на період війни. Як пишуть на сайті 

Управління верховного комісара ООН, від початку агресії перетнули кордон 

понад 7.6 мільйонів українців. Однак не всі з них залишилися за кордоном, 

дехто повернувся додому. 

Громадяни України стали першими, до кого застосували право на 

тимчасовий захист у країнах ЄС. Станом на 4 жовтня цим правом скористалося 

вже понад 4.2 мільйона українців. На відмінну від статусу біженця, вони 

одразу отримали дозвіл на проживання, соціальну та медичну допомогу, освіту 

та працевлаштування. 

Також країни ЄС відразу запровадили безкоштовний проїзд у 

громадському транспорті та залізниці, аби новоприбулі мали змогу дібратися 

до потрібного міста чи країни і надають матеріальну допомогу, розселяють у 

готелі або ж спеціально облаштовані місця, сприяють адаптації через 

безкоштовні курси з вивчення місцевої мови.  

Країни поза ЄС теж долучилися до допомоги. Велика Британія 

розробила програми спонсорства, за якими українці можуть проживати 6 

місяців у спонсора, працювати, навчатися, отримувати медичну допомогу та 

виплати з безробіття. Водночас дозвіл на проживання у Сполученому 

Королівстві надається на три роки. Подібна програма існує  і в Канаді та США.  

 

Українці очима іноземців  

"Українці  повністю змінили портрет біженця у світі" – таку думку 

висловив британець на заході з нагоди Івана Купала, що організували 

новоприбулі українці. Про це на своїй сторінці у фейсбуці пише Марина 

Ткаченко, українка, яка наприкінці квітня з сином приїхала до Британії за 

програмою спонсорства.  

За словами жінки, захід у Брайтоні організували, аби познайомити 

тутешніх жителів з українською культурою та подякувати британцям за теплу 

зустріч. Сама ж Марина прийшла на свято з варениками, під час куштування 

яких британець поділився думками про новоприбулих з України. Він розповів, 
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що ті, хто рятуються від війни та інших лих є навантаженням на систему, їх 

слід годувати, одягати, вони переважно не працюють і не знають мови. На його 

думку, українці не сидять на місці, заявляють про свою громаду, вчать мову, 

йдуть працювати, волонтерять. Тож чоловік вважає українців гідним 

прикладом для наслідування. 

Схоже ставлення до українців і в Італії. Про це розповіла Юлія 

Ведмеденко, яка з 15-річним сином та шестирічною донькою виїхала з Черкас. 

Жінка каже, що італійці сприймають новоприбулих українців по-іншому, аніж 

біженців з інших країн: 

"Це можна логічно пояснити. Ми теж європейці, тому ми їм ближчі. Ми 

схожі культурно. Я не зустрічала людей, які б негативно ставилися до нас. У 

перші дні бачила сльози на очах місцевих і дуже красномовні погляди. На 

курсах італійської у нас в групі було багато українців, які в себе вдома 

працювали на керівних посадах". 

Італійці не звикли до таких біженців. Ми освічені та не їхали б у Європу, 

якби не війна. Хоч до цього, на мій погляд, в італійців був образ українців, які 

лише працюють прибиральницями та доглядальницями, зараз їхня думка про 

нас змінюється, – ділиться своїми міркуваннями та спостереженнями Юлія. 

Жінка з іншими українками організовує зустрічі для італійців, де 

знайомить більше з українською культурою, розповідає про війну.  

"В Італії дуже багато перекрученої інформації, яку подає телевізор, вони 

не знають всієї правди. Росія роками вкладала багато грошей у те, щоби 

дискредитувати нашу державу, показати її як країну третього світу. Деякі 

місцеві політики десятиліттями сидять на російській голці, просуваючи 

наративи, вигідні Кремлю. До того ж брак англійської заважає їм черпати 

новини з інших незалежних джерел. Тому одна сусідка запитала мене, чи 

дійсно ми не хочемо бачити президентом Путіна у своїй державі. Ми маємо 

працювати над своїм іміджем у Європі, доносити до світу правду", – ділиться 

роздумами Юлія.  

Вдома вона мала компанію у сфері медичного туризму, яка допомагала 

іноземцям лікуватися в Україні. Спочатку жінка з дітьми поїхала до батьків 

під Черкаси, згодом до Варшави, а 10 березня приїхала до Італії. Враховуючи, 

що англійську тут знають далеко не всі, жінка вирішила вивчати італійську, 

водночас продовжує працювати онлайн.  

Про ставлення до українців у Литві розповів евакуйований з Херсона 

Євген Малюк. За його словами, місцеві агресію не проявляють, однак деякі 

ставляться відсторонено. Таких меншість. Більшість прихильні до українців, 

прагнуть дізнатися про те, що відбувається, з перших вуст, намагаються 

допомогти:  

"Ми вдячні одній литовській сім'ї, яка пішла назустріч і не вимагала, як 

інші, відразу депозит за два-три місяці. Ми сплатили лише за місяць оренди та 

заселилися. Коли отримали першу зарплату, то сплатили депозит за один 

місяць. Вони без нашого прохання привезли новіші меблі, аби замінити старі. 

Загалом були дуже привітними до нас". 
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Як українці шукають роботу та облаштовуються за кордоном 

Позитивне ставлення до українців за кордоном не безпідставне. 

Новоприбулі намагаються адаптуватися в новій країні: вчать місцеву мову, 

шукають роботу та намагаються самостійно орендувати житло. Так у Польщі 

легально працюють 400 тисяч новоприбулих українців. У Великій Британії за 

опитуванням Офісу Національної статистики (Office for National Statistics) 

знайшли роботу 42% українців. Дані були зібрані з 20 липня до 4 серпня 2022 

року. До того ж, близько 37% респондентів зазначили, що мають достатньо 

грошей, щоб утримувати себе протягом наступних трьох місяців. 

Наприклад, Євген Малюк до початку великої війни жив у Херсоні, він 

добрався до Литви через окупований Крим. Чоловік працював адвокатом і 

разом з братом мав власний бізнес у Херсоні – невеличку кав'ярню типу "кава 

з собою". 

За словами співрозмовника, на початку серпня окупанти вдерлися до 

офісних приміщень мережі магазинів, які були клієнтами Євгена, а також до 

його власного офісу та складських приміщень.  

У Литві Євген зареєструвався в міграційному центрі. Тимчасово 

зупинився в знайомих, згодом почав самостійно шукати житло. Через 5 днів 

після приїзду чоловікові вдалося влаштуватися на завод пакувальником 

меблів.   

Викладачка англійської з Києва Анна Курбанова евакуювалася з сім’єю 

до Тернополя, а згодом поїхала до Відня.  

"Ми отримали 200 євро допомоги на людину. Жити на ці гроші було 

скрутно. До початку червня я залишилася у Відні. Моя онлайн-робота 

закінчилася у травні. В Австрії були не дуже раді українцям, які 

викладатимуть англійську. Вони хотіли бачити викладачів, для яких 

англійська є рідною мовою. Через це я почала розглядати англомовні країни. 

Я мусила підтримувати сім'ю", – ділиться першими труднощами в новій країні 

Анна. Дівчина полетіла до Ірландії, яка на той час вже скасувала візовий 

режим для українців.  

 

"Я пробіглася по мовних школах, роздавала своє резюме. Мене одразу 

взяли на роботу. Мої сертифікати та дипломи допомогли мені швидко знайти 

місце праці. Тут я викладаю з 9 до 17, маю вільні вихідні – для мене це щастя, 

яке не мала тривалий час. Усе так добре склалося", – піднесено розповідає 

новоприбула українка.  

Анна знайшла квартиру у Дубліні за тиждень, попри шалений попит на 

житло. До цього дівчина жила у хостелі.  

"Я приїхала у вдалий момент, коли школи набирали викладачів на літні 

курси. Мені дуже поталанило, я вдячна Ірландії", – підсумовує свій досвід 

українка. 
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*** 
 

17.10.2022 

NAVCHAS 

https://navchas.com.ua/2022/10/17/pro-sp-vpracyu-osv-tyan-zakarpattya-z-

kolegami-z-rumu 

В закладах освіти Румунії вимушені переселенці вивчатимуть 

українську мову, вже визначено пілотний клас 

Про це повідомляє департамент освіти і науки, молоді та спорту 

Закарпатської обласної військової  адміністрації, представники якого, на 

запрошення румунських партнерів, взяли участь у роботі міжнародного 

проєкту «Освітні акценти в умовах сучасності» (м. Сучава, Румунія). 

Організаторами проєкту є професор Траян-Алін Пушка і, директор 

Сучавського будинку вчителя імені Джордже Тофан. Учасниками – науковці  

з Молдови, України та Румунії, керівники органів місцевого самоврядування 

Ужгорода, Чернівців і Сучави. 

На конференції  обговорювалися важливі для нашого часу питання 

діяльності закладів освіти в умовах цифровізації, ранньої профорієнтації  

здобувачів освіти, складання ЗНО та вплив емоційно-психологічного стану на 

його результативність. 

Предметом обговорення було також питання вивчення в закладах освіти 

Румунії української мови вимушеними переселенцями, підвищення 

кваліфікації та обмін досвідом. Пілотним класом визначено перший клас у 

гімназії „Ватра Молдовіцей” (м. Сучава), де вчителем є Іларія Пушка. 

Консультантом з української мови  від України буде Поп Олена, кандидат 

педагогічних наук, вчителька української мови Середньоводянського ліцею 

імені Василя Марини. 

Надалі ці питання будуть реалізовані через підписання меморандуму про 

співпрацю між Сучавським університетом імені Штефана чел Маре, 

Сучавським будинком вчителя імені Джордже Тофан і департаментом освіти і 

науки, молоді та спорту Закарпатської обласної військової адміністрації. 

 

*** 

 

18.10.2022 

UAMEDIA.EU 

https://uamedia.eu/economics/dvi-krayini-vzyali-na-sebe-ponad-polovinu-

vitrat-na-ukrayinskix-bizenciv-2020 

Дві країни взяли на себе понад половину витрат на українських 

біженців 

У прогнозі Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР) 

оцінили, які витрати зазнають до кінця 2022 року країни ЄС. 
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З початком війни країни ЄС не лише пустили українців на свою 

територію, а й надали біженцям житло, харчування, одяг та гроші. 

При цьому дві країни взяли на себе понад половину всіх витрат у Європі, 

повідомляє Notes from Poland. 

У міжнародному міграційному прогнозі Організації економічного 

співробітництва та розвитку (ОЕСР) оцінили, скільки витратять до кінця 2022 

року країни ЄС, які надали притулок українцям через війну. 

Близько двох третин тих, хто втік з України, прибули до Польщі. Хоча 

деякі згодом переїхали до інших країн, інші повернулися додому, ОЕСР 

зазначає, що 1,38 мільйона зареєструвалися для тимчасового захисту в 

Польщі. 

Ця країна цього року зазнає найбільших фінансових наслідків кризи 

біженців, що може становити 8,36 млрд євро. Більшість цих грошей становлять 

витрати на життя, включаючи проживання та виплати (6,21 млрд євро), а також 

освіту та охорону здоров'я. 

На другому місці за масштабами видатків – Німеччина. Її частка витрат 

на українських біженців до кінця року становитиме близько 6,8 млрд. євро. 

Інші країни у топ-5 розмістилися в наступній послідовності: 

Чехія – приблизно 1,96 млрд. євро; 

Іспанія – понад 1 млрд. євро; 

Румунія – понад 1 млрд євро. 

Очікується, що Польща та Німеччина візьмуть на себе понад половину 

видатків із загальних 26,8 млрд євро, які витратять 38 членів ОЕСР. 

 

*** 

 

18.10.2022 

БОРГ.ЕКСПЕРТ 

https://borgexpert.com/news/ukrainski-bizhentsi-mozhut-obminiaty-

hryvniu-u-bankakh-nimechchyny-lyshe-do-30-zhovtnia 

Українські біженці можуть обміняти гривню у банках Німеччини 

лише до 30 жовтня 

Німеччина оголосила про завершення своєї програми, яка надавала 

українським біженцям можливість обмінювати українські гривневі банкноти 

на євро за фіксованим курсом. Про це йдеться у повідомленні Мінфіну 

Німеччини, пише «Європейська правда». «Федеральне міністерство фінансів 

та Німецький Бундесбанк домовилися з Національним банком України про 

припинення дії програми обміну гривні на євро» — йдеться у повідомленні. 

Програма була […] 

Німеччина оголосила про завершення своєї програми, яка надавала 

українським біженцям можливість обмінювати українські гривневі банкноти 

на євро за фіксованим курсом. 

Про це йдеться у повідомленні Мінфіну Німеччини, пише «Європейська 

правда». 
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«Федеральне міністерство фінансів та Німецький Бундесбанк домовилися 

з Національним банком України про припинення дії програми обміну гривні 

на євро» — йдеться у повідомленні. 

Програма була запроваджена з метою надання допомоги біженцям з 

України. Спочатку попит на неї був високим, але потім різко знизився, і 

кількість операцій зараз дуже низька. 

Німецький комітет банківської індустрії (Deutsche Kreditwirtschaft) та 

його банки-учасники та ощадні банки прийматимуть та обмінюватимуть 

гривню не пізніше 30 жовтня 2022 року, залежно від часу їхньої роботи. 

У більшості випадків останнім банківським днем для обміну буде 28 

жовтня 2022 року. 

 

*** 

 

18.10.2022 

UAMEDIA.EU 

https://uamedia.eu/medicine/yak-ukrayinskim-bizencyam-pidtverditi-

invalidnist-u-portugaliyi-i-na-yaki-pilgi-mozna-rozraxovuvati-2022 

Як українським біженцям підтвердити інвалідність у Португалії. І на 

які пільги можна розраховувати 

Медична система Португалії вимагає від українських біженців з 

інвалідністю підтвердити свій статус в новій країнМедична система 

Португалії вимагає від українських біженців з інвалідністю підтвердити свій 

статус в новій країні. Зробити це ви будете вимушені з нуля. Адже українська 

і португальська медсистеми відрізняються нормами і протоколами. 

Як підтвердити інвалідність 

Ми пропонуємо один з варіантів, як саме це можна зробити: 

 

Перше 

Треба зібрати оригінали українських документів про ваш діагноз, стан 

здоров’я та медичний висновок про інвалідність. Останній треба перекласти 

на португальську мову. 

Це важливо. Але, на жаль, це треба тільки для того, щоб розпочати 

підтвердження статусу наново. В кінці процесу, після збору документів і 

проходження обстежень - португальська медкомісія визначить ступінь 

інвалідності у відсотках відносно 100. 

Друге 

Треба зробити запит на отримання португальської довідки. Для цього 

необхідно подати заяву про встановлення інвалідності на ім’я голови медичної 

комісії в медустанові за місцем проживання. 

До цієї заяви необхідно додати медичні висновки та обстеження, що 

підтверджують запит. 

Третє 

https://uamedia.eu/medicine/yak-ukrayinskim-bizencyam-pidtverditi-invalidnist-u-portugaliyi-i-na-yaki-pilgi-mozna-rozraxovuvati-2022
https://uamedia.eu/medicine/yak-ukrayinskim-bizencyam-pidtverditi-invalidnist-u-portugaliyi-i-na-yaki-pilgi-mozna-rozraxovuvati-2022
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Після оформлення запиту, ви маєте отримати повідомлення від медичної 

комісії з датою та часом консультації, на якій буде визначено ступінь 

інвалідності. Чекати на таку відповідь прийдеться до 60 діб. 

Результат розгляду вашого випадку медичною комісією - це видача 

медичної довідки про непрацездатність, де вам буде присвоєно ступінь 

інвалідності відповідно до розглянутих патологій. Після цього ви отримаєте 

відповідний документ. 

Відповідно, теж саме стосується і підтвердження інвалідності у дітей. 

Які пільги мають українці з інвалідністю в Португалії 

Після отримання португальського статусу інвалідності ви маєте право на 

державні пільги. 

Для того, щоб почати їми користуватися, вам необхідно звернутися до 

служби соціального забезпечення (Segurança social) за місцем проживання та 

надати копію довідки. 

Залежно від ступеня інвалідності, ви маєте право на: 

 податкові пільги  

 звільнення від плати за обслуговування в Національній службі здоров'я  

 пріоритетне медичне обслуговування  

 звільнення від податку на автомобіль  

 транспортування хворих  

 соціальний захист і підтримку  

 стипендії на вищу освіту 

Варто зауважити, що у Португалії не найбільш швидка медична система. 

Тому, можливо, на отримання статусу вам прийдеться витратити чимало часу. 

До того ж, за мірками ЄС, допомога і пільги тут теж невеликі. 

Важливо 

Наша інструкція - це один з можливих варіантів вирішення питання 

підтвердження інвалідності. Адже ваш особистий випадок може відрізнятися 

від інших. Тому радимо перш за все звернутися до будь-якого відділення 

Служби соціального забезпечення (Segurança social). Там зможуть 

запропонувати спосіб, який влаштує саме вас.і. 

 

*** 

 
18.10.2022 

Гвара медіа 

https://gwaramedia.com/stvorili-zastosunok-dlya-zv-yazku-ukrainskih-

bizhencziv-z-volonterami/ 

Створили застосунок для зв’язку українських біженців з волонтерами 

Команда канадської технологічної компанії OneIQ Corp розробила 

застосунок YesHelp для звʼязку українських біженців із волонтерами по 

всьому світу. 

Користувачі додатку можуть шукати житло, транспорт і фахівців із 

догляду за дітьми або домашніми тваринами. 
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YesHelp доступний для завантаження на iOS та Android у понад 60 

країнах. 

Застосунок оснащений безпечною перевіркою особи на пристрої 

користувача від Regula, це пояснюється тим, що більшість переміщених осіб – 

це жінки, які можуть почуватися в небезпеці через ризики насильства чи 

шахрайства. YesHelp створює захищене та зрозуміле середовище, де можна 

зареєструватися за декілька хвилин. 

Після встановлення програми користувачі вибирають свою роль (того, 

хто хоче допомогти, або того, хто потребує допомоги), підтверджують свою 

особу, скануючи паспорт, водійські права або інший документ і, нарешті, 

проходять біометричну перевірку автентичності. Все готово, можна почати 

використовувати застосунок для пошуку або надання допомоги. 

Також повідомляється, що команда YesHelp працює над додатковими 

функціями:  

 страхування житла волонтерів, які пропонують притулок; 

 допомога з організацією перельотів; 

 знижки від місцевих компаній; 

 можливість для українців спілкуватися та допомагати одне одному, 

створюючи нові спільноти. 

Нагадаємо, що в Україні запустили додаток для виклику поліції у 

випадках домашнього насильства. 

 

*** 

 

18.10.2022 

ФАКТИ 

https://life.fakty.com.ua/ua/showbiz/charlz-iii-zustrivsya-z-ukrayinskymy-

bizhenczyamy-u-shotlandiyi/ 

Чарльз III зустрівся з українськими біженцями в Шотландії 

Король Чарльз ІІІ зустрівся з українськими біженцями в Шотландії. Це 

сталося під час візиту монарха до Абердіна, де оселилися біженці з 

Афганістану, Сирії та України. Чарльза III у традиційному кілті зустріла 

міська рада, яка допомагає біженцям у їхніх справах. Серед них була й 

українка Інна Скворцова, яка опинилася у Шотландії у квітні. Наразі вона має 

повноцінну роботу, допомагаючи міській раді в реалізації проєктів. 

– Я дуже пишаюся тим, що перебуваю тут. Це велика честь – бути 

запрошеною. Шість місяців тому я не очікувала, що тут зустрічатимуся з 

королем, але тепер пишаюся тим, що представляю свою країну. Я дуже вдячна, 

що Велика Британія допомогла мені, і сподіваюся на продовження допомоги 

Україні в боротьбі з Росією, – заявила Інна. 

Скворцова назвала Абердін своїм другим домом, але сподівається 

повернутися до своєї рідної країни. На знімках з поїздки можна помітити дітей 

і дорослих в українських вишиванках, що сподобалося королю, адже він сам 

шанує традиції і носить традиційний національний одяг Шотландії – кілт. 
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Відомо, що Чарльз III шанує традиції та любить згадувати найкращі 

моменти життя – зовсім недавно в його кабінеті помітили фото з весілля 

принца Гаррі та Меган Маркл. Король з теплотою згадує цей день, а 

фотографія йому його нагадує. 

 
*** 

 

18.10.2022 

Likenews 

likenews.com/news/v-ukrayini-stvoryly-zastosunok-dlya-zvyazku-

ukrayinskykh-bizhentsiv-iz-volonteramy-po-vsomu 

В Україні створили застосунок для зв’язку українських біженців із 

волонтерами по всьому світу  
Для звʼязку українських біженців із волонтерами по всьому світу 

створили мобільний застосунок YesHelp. Користувачі додатку можуть прямо 

шукати житло, транспорт і фахівців із догляду за дітьми або домашніми 

тваринами. 

Користувачі також можуть налаштувати в застосунку, від кого вони 

хочуть отримувати й кому надавати допомогу: винятково від чоловіків, жінок 

або від будь-якої з категорій. 

Крім того, програма має вбудований автоматичний переклад на основі 

штучного інтелекту для полегшення комунікації. 

YesHelp уже доступний для завантаження на iOS та Android у понад 60 

країнах. 

Будь-які особисті дані користувачів програми (номер телефону, імʼя, 

електронна пошта) приховані, доки людина не поділиться ними з волонтером. 

Для реєстрації потрібно зробити селфі з будь-яким офіційним документом, що 

має фото. 

 
*** 

 

18.10.2022 

Шпальта медіа 

https://shpalta.media/2022/10/18/u-chernivcyax-vidkrili-centr-dopomogi-

yamariupol-shho-tut-mozhna-otrimati/ 

У Чернівцях відкрили центр допомоги «ЯМаріуполь»: що тут можна 

отримати У центрі надають послуги психолога, консультацію з 

працевлаштування, юридичну та гуманітарну допомогу. Сьогодні, 18 жовтня, 

у Чернівцях відкрили центр «ЯМаріуполь». Тут вимушені переселенці з 

Маріупольської громади та району зможуть отримати медичну, юридичну, 

психологічну та гуманітарну допомогу. Також допомагатимуть із 

працевлаштуванням. 

Директорка центру Ірина Шабанова розповіла, що тут надаватимуть 

послуги всім маріупольцям та мешканцям Маріупольської громади. «Ми 
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надаємо всебічну допомогу, можна звернутися з будь-яким питанням. Наша 

основна мета — максимально адаптувати, інтегрувати наших мешканців до 

тих умов життя, в яких вони опинилися», – зазначила вона. 

Міський голова Чернівців Роман Клічук зазначив, що для нього було 

принципово відкрити такий центр у міській раді, у центральній частині міста, 

і показати, що Маріуполь і Чернівці є друзями. 

«Ми підтримували маріупольців, допомагали і до цього. Хочеться, щоби 

цей центр був осередком для кожного маріупольця. Відчути тут ауру вашого 

міста, аби маріупольці почувалися як удома. Хочемо показати, що ми поруч і 

зробимо все можливе, аби проживання у Чернівцях для вас стало комфортним 

і зручним», – каже Роман Клічук. 

Міський голова Маріуполя Вадим Бойченко розповів, що це вже 14 такий 

центр в Україні. Перший відкрили наприкінці квітня у Дніпрі та Запоріжжі.  

«Головна мета проєкту «ЯМаріуполь» – підтримка та допомога. Ми 

співпрацюємо з міською радою Чернівців і вдячні меру за те, що надав нам 

таку можливість тут», — каже він. 

У центрі працюють безпосередньо маріупольці. Тут можна отримати 

широкий спектр допомоги. Кажуть, що сьогодні центр, хоч і тимчасово, але є 

Маріуполем у мініатюрі. Також у ньому формують стратегію відновлення 

свого міста. «Як би нас не намагався знищити ворог, але Маріуполь продовжує 

жити в кожному маріупольці. Ми тут гуртуємося заради однієї мрії – ми 

будемо повертатися до українського Маріуполя, і це буде найближчим часом. 

Так кажуть військові і мій син, який служить у ЗСУ. Будемо разом підіймати 

прапор із героями, з ними будемо розбудовувати сучасне українське місто 

Маріуполь», – зауважив Вадим Бойченко. 

Маріупольчанка, мама двох дітей Христина Трубнікова каже, що 

відкриття Центру — це перш за все моральна підтримка, відчуття того, що 

вони не самотні в Чернівцях. «Можливо, діти знайдуть тут щось цікаве, друзів. 

А ще це можливість працевлаштування та отримання інших послуг», – каже 

вона. 

У Чернівцях Христина два місяці. Жінка з дітьми від початку війни 

виїхали до Польщі, відтак повернулися до України. У Чернівцях живе та 

працює її чоловік.  

Христина Трубнікова каже, що хотіла би повернутися до рідного 

Маріуполя, але це буде можливим, коли місто звільнять та відновлять 

інфраструктуру. 

Маріупольчанка Марина Іваненко у Чернівцях проживає з чоловіком два 

місяці. Прийшла у центр, передусім аби зустріти когось знайомого з рідного 

міста. У Маріуполі в жінки залишилися старенькі батьки. «Мій чоловік каже, 

що тільки-но звільнять Маріуполь, поїдемо додому, будемо розгрібати завали. 

Він хоче відбудовувати своє місце роботи, а я буду йому допомагати», – 

зазначає жінка. 

Маріупольці вірять у звільнення окупованого міста та хочуть 

якнайшвидше повернутися до рідного міста і відбудовувати його. 
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«Ми єдині, після деокупації поверненомося додому і зробимо ще кращим 

наше місто Маріуполь», – зазначили присутні на відкритті центру 

маріупольчани. Заклад розташований на Центральній площі, 1 (вхід у дворик 

ратуші з вулиці І. Франка). Працюватиме з понеділка по суботу з 8:00 до 18:00 

без перерви. 

 

*** 

 

19.10.2022 

LB.UA 

https://lb.ua/society/2022/10/19/533152_lvivshchina_gotuietsya_priynyati_1

00.html 

Львівщина готується прийняти 100 тисяч переселенців і має 131 

стаціонарний пункт обігріву, - Козицький 

Область домовилася з донорами й організаціями про забезпечення 

закладів охорони здоров'я та соціальної сфери мобільними котельнями, 

дизельними генераторами, дровами та вугіллям. Сьогодні на Львівщині є 131 

стаціонарний пункт обігріву для населення. 

Про це повідомив у соцмережах керівник Львівської ОВА Максим 

Козицький. За його словами, ці пункти запрацюють із настанням холодів. Їхні 

адреси оприлюднять представники територіальних громад.  

Також Козицький зазначив, що в листопаді донорські організації 

передадуть рятувальникам Львівщини 38 пневмокаркасних надувних наметів, 

які можна буде використати як мобільні пункти обігріву. А фахівці ДСНС 

готові додатково розгорнути ще 25 мобільних пунктів. "Окрім того, Львівська 

ОВА домовилась із донорами й організаціями про забезпечення закладів 

охорони здоров'я та соціальної сфери мобільними котельнями, дизельними 

генераторами, дровами та вугіллям", - додав очільник області. 

 

Козицький зазначив, що Львівщина готується прийняти нову хвилю 

вимушених переселенців через настання холодів. Люди прибудуть із тих 

областей, де опалювальний сезон не можна почати через росіян. 

"За попередніми підрахунками, йдеться про 100 тисяч людей. Готуємо 

тимчасове житло для них, просимо наших партнерів допомогти нам 

забезпечити його обігрівачами, дизель-генераторами, матрацами та 

ковдрами", - додав Козицький. 

Нагадаємо, через ворожі обстріли на Дніпропетровщині створюють 

пункти обігріву на випадок нових відключень електроенергії. 

Київ закупить пересувні мобільні котельні та мобільні пункти обігріву, 

щоб бути готовим до надзвичайних ситуацій. 

 

*** 

19.10.2022 

SOCIAL.COM.UA 
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https://social.com.ua/vijna/vpo/ponad-tysyachu-spalnyh-miscz-dlya-

vnutrishnih-pereselencziv-nadislaly-z-polshhi/ 

Понад тисячу спальних місць для внутрішніх переселенців надіслали 

з Польщі  

На Закарпаття відправили 1050 розкладних ліжок з матрацами в місця 

компактного розміщення внутрішньо переміщених осіб. Про це повідомили в 

Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій. 

Таку допомогу надав уряд Польщі. Частину ліжок отримають 28 місць 

компактного розміщення ВПО. А частину з них направлять у місця розселення 

особливо вразливих категорій –  багатодітних сімей, осіб з інвалідністю та 

людей літного віку. Як повідомили в Мінреінтеграції, Закарпатська область є 

одним з опорних регіонів з розміщення внутрішніх переселенців. Наразі в 

області проживають понад 123 тисячі переміщених осіб. 

З питань щодо отримання прихистку в області внутрішні переселенці 

можуть звертатися на гарячу лінію Гуманітарного штабу Закарпатської 

обласної військової адміністрації за номером: +38 (096) 284-33-68. 

 

*** 

21.10.2022 

Дело.ua 

https://delo.ua/education/kabmin-sxvaliv-perevedennya-na-byudzet-

studentiv-vpo-ditei-zaxisnikiv-ukrayini-ta-samix-zaxisnikiv-405729/ 

Кабмін схвалив переведення на бюджет студентів-ВПО, дітей 

захисників України та самих захисників 

Кабінет міністрів 21 жовтня затвердив порядок переведення на навчання 

за кошти державного бюджету окремих категорій здобувачів фахової 

передвищої, вищої освіти, які були зараховані на навчання до 2021 року 

включно на місця, що фінансуються за кошти фізичних або юридичних осіб. 

Як повідомляє Міністерство освіти і науки, до цих категорій належать діти (до 

23 років) загиблих чи померлих захисників України; діти (до 23 років) 

учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни; а також самі 

учасники бойових дій та особи з інвалідністю внаслідок війни. 

Крім того, рішення стосується людей, які проживають на чи 

перемістилися з окупованої Росією території України в умовах воєнного 

стану; або які проживають на території громад, розташованих в зоні бойових 

дій чи окупації, і були "станом на 15 жовтня та 15 лютого відповідного року" 

включені до переліку, затвердженого Мінреінтеграції. "Переведення на 

бюджетні місця десятків тисяч студентів у найближчі місяці потребуватиме 

великих організаційних зусиль та фінансової підтримки держави. Президент 

України доручив Міністерству освіти і науки України та іншим державним 

замовникам провести цю роботу у стислі строки і продовжувати її надалі", – 

зазначив міністр освіти Сергій Шкарлет. В свою чергу, як зазначив на засіданні 

уряду прем'єр-міністр Денис Шмигаль, в цьому році на переведення на бюджет 

студентів-контрактників з цих категорій буде виділено 363 мільйони гривент. 
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"Загалом ми говоримо в цьому році про більш ніж 80 тисяч людей. 

Цьогоріч держава виділить для відповідного проекту 363 мільйони гривень. В 

умовах складної економічної ситуації для переселенців, а також для підтримки 

українців, які захищали та захищають Україну, уряд вважає цей проект 

правильним і справедливим рішенням", — підкреслив глава Кабміну. 

Нагадаємо також, що в липні Кабмін розпорядився виділити з резервного 

фонду держбюджету кошти для компенсації витрат вишам за навчання 13 

тисяч студентів, які мали заборгованість за другий семестр. 

 

*** 
 

21.10.2022  

Uamedia.eu 

https://uamedia.eu/medicine/bizenci-z-ukrayini-mozut-otrimati-medicni-

poslugi-v-latviyi-na-tix-samix-umovax-shho-i-miscevi-ziteli-2077 

Біженці з України можуть отримати медичні послуги в Латвії на 

тих самих умовах, що й місцеві жителі 

 Біженці з України, які мешкають у Латвії, щодо отримання медичних 

послуг мають такі ж права, як і латвійці. 

Як повідомляють у Національній службі охорони здоров'я, біженцям з 

України доступні всі оплачені державою медичні послуги, як і мешканцям 

Латвії. 

При цьому, якщо біженець уже встиг працевлаштуватись, то йому 

потрібно буде сплатити пацієнтський внесок, а якщо поки що без роботи – 

може отримати медичні послуги безкоштовно. 

Необхідно враховувати, що, якщо людина звернулася за допомогою до 

фахівця або медустанови, які не уклали договір з державою, пацієнту 

доведеться оплачувати послугу в повному обсязі. 

 

Для того, щоб отримати направлення до фахівця, потрібно звернутися до 

сімейного лікаря, в обслуговуванні якого знаходиться територія проживання 

іноземця, у свою чергу, до фахівців, які приймають без направлення (такі як 

окуліст, гінеколог, дитячий хірург, дерматолог тощо) , можна звернутись і без 

цього. 

У разі виникнення питань можна зателефонувати до Національної служби 

охорони здоров'я за телефоном 8000 1234 (з понеділка по четвер 8:30 - 17:00, 

по п'ятницях 8:30 - 15:00, англійською та російською мовами), з іноземних 

номерів - + 371 67045005. 

 

*** 

 

 

21.10.2022 

Європейська правда 
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https://www.eurointegration.com.ua/news/2022/10/21/7149137/ 

Британія виділить Польщі 10 млн фунтів на підтримку біженців з 

України Велика Британія і Польща підписали меморандум про підтримку 

України. 

Про це повідомляє "Європейська правда". 

"Заступник міністра закордонних справ Польщі Марцин Пшидач та 

заступниця глави дипмісії Великої Британії Дженніфер Макнотан сьогодні 

підписали меморандум про підтримку України. 

Згідно з угодою, Сполучене Королівство зробить пожертвування 

польському фонду Міжнародної солідарності у розмірі  10 мільйонів фунтів 

стерлінгів, які будуть спрямовані на гуманітарну допомогу для українських 

біженців" йдеться у повідомленні МЗС Польщі у Twitter.  
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Як повідомлялося, майже 700 млн злотих (144,6 млн євро) отримала 

Польща з фондів Європейського Союзу на підтримку заходів, пов'язаних з 

наданням допомоги біженцям з України 

 

*** 
 
 

21.10.2022  

Uamedia.eu 

https://uamedia.eu/society/v-avstriyi-ukrayinciv-nazvali-bizencyami-

persogo-klasu-2090 

В Австрії українців назвали біженцями «першого класу» 

Українські біженці мають набагато кращий правовий статус, вони також 

мають набагато більше свобод, ніж інші біженці. Кількість біженців в 

австрійському Форарльберзі можна порівняти з тією, що була під час 

кризового 2015 року. Однак у нинішній ситуації незвичним є те, що серед 

біженців, по суті, сформувалося «двокласове» суспільство. Про це заявив 

голова служби допомоги біженцям місцевого Caritas Бернд Кліш. 

Серед біженців в Австрії виникли два різні «класи», запевняє Кліш. 

Українські біженці мають набагато кращий правовий статус, у них також 

набагато більше свобод, ніж у інших біженців: вони можуть, наприклад, 

приїхати прямо до Форарльберга, жити там, поїхати в інші європейські країни 

у будь-який час чи навіть повернутися на батьківщину – і вони не повинні 

проходити процедуру надання притулку. 

Біженці, наприклад, із Сомалі, Сирії чи Афганістану, не користуються 

таким правовим статусом та цими свободами. Ще один аспект, який впадає у 

вічі керівникові Caritas: готовність населення допомагати українським жінкам 

та дітям набагато вища, ніж іншим біженцям. 

Кліш розкритикував також спроби встановлення місцевою владою 

наметів для біженців. На його думку, намети не підходять для Форарльберга. 

Він не може уявити, щоб люди взимку жили в наметах. 

 

 

Регіональні 
 

17.10.2022 

Cєвєродонецьк онлайн 

https://sd.ua/news/16417 

В Сумах запрацював гуманітарний штаб для переселенців з 

Луганщини 

В Сумах запрацював гуманітарний штаб для переселенців з Луганщини 
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Із 17 жовтня в Сумах по вул. Першотравнева, 29 (каб. № 2) починає 

роботу Координаційний центр допомоги ВПО з Луганської області. 

Про це повідомляє Луганська ОВА.  

"Жителі нашого регіону можуть звернутися туди з понеділка по 

п’ятницю з 10:00 до 14:00 особисто за адресою розміщення Координаційного 

центру, по телефону або надіслати електронною поштою. 

Звертайте увагу на наявність чи відсутність повітряних тривог в регіоні", 

- йдеться в повідосленні. 

В гуманітарному штабі переміщені особи з Луганської області можуть 

отримати інформаційну, консультативну та первинну правову допомогу, 

зареєструватись на отримання гуманітарної допомоги. 

Телефон "гарячої лінії": +380 63 551 35 11 (Viber, Telegram). 

e-mail: contactmail1988@gmail.com. 

Гугл-форма для отримання «Укрпоштою».  

Форма заповнюється, якщо ви зареєстровані як внутрішньо переміщена 

особа поза межами населених пунктів, в яких є гуманітарні хаби, на кожну 

внутрішньо переміщену особу окремо (в тому числі і на дітей) один раз. 

Гугл-форма для отримання безпосередньо в хабі. 

Форма заповнюються на кожну внутрішньо переміщену особу окремо (в 

тому числі і на дітей) один раз. 

Якщо ви заповнювали форму реєстрації будь-якої громади раніше, цю 

форму заповнювати не потрібно. 

Телефон «гарячої лінії» з гуманітарних питань для переселенців з 

Луганської області: 0 800 33 24 75 (безкоштовно в межах України). 

Раніше повідомлялось, що на Закарпатті реконструюють житло для 

переселенці 

 

*** 

 

17.10.2022 

ДОНБАС 24 

https://donbas24.news/news/yake-zitlo-pereselenci-iz-luganshhini-mozut-

otrimati-u-dnipri-pod 

Яке житло переселенці із Луганщини можуть отримати у Дніпрі: 

подробиці 

Жителям Луганської області надають безкоштовні юридичні та 

психологічні консультації та допомагають із житломЖителі Луганщини, яким 

через війну довелося покинути свої домівки, можуть зупинитися на декілька 

днів аби перепочити, отримати медичну та психологічну допомогу та шукати 

житло у спеціально організованому для них шелтері у Дніпрі. 

Про це розповів керівник Луганської обласної військової адміністрації 

Сергій Гайдай. 

Читайте також: ООН у хабі «Я — Маріуполь» Дніпра приймає ВПО: як 

оформити допомогу 
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За його словами, за 4 місяці роботи шелтеру прилисток у ньому знайшли 

близько 2 тис. переселенців. 

Зараз люди можуть отримати у ньому юридичні та психологічні 

консультації, скористатися комп’ютером. У ньому працює бібліотека для дітей 

та дорослих, студія неформального розвитку дітей тощо. Також тут можна 

отримати медичні послуги. 

 

Сергій Гайдай анонсував створення найближчим часом на базі шелтеру 

публічного креативного арт-простору для заходів, спрямованих на підтримку 

переселенців та їх соціальну інтеграцію у приймаючих громадах, а також 

дитячий майданчик. 

Читайте також: Зігрій Маріуполь: студенти та викладачі ПДТУ 

розповіли про окупацію міста (ВІДЕО) 

Раніше Донбас24 писав, що переселенець із Сєвєродонецька організував 

безкоштовний шелтер у Дніпрі. Чоловік за власні гроші орендує будинок та 

розселяє у ньому людей, яким довелося тікати від війни та які не мають 

грошей, щоб орендувати житло. 

Ще більше новин та найактуальніша інформація про Донецьку та 

Луганську області в нашому телеграм-каналі Донбас24. 

 

*** 

 

17.10.2022 

ІЗБІРКОМ 

https://izbirkom.org.ua/news/obshchestvo-19/2022/odeskij-komitet-

viborciv-napraviv-v-oon-svij-alternativnij-zvit-shodo-diskriminaciya-zhinok-

pereselenok/ 

ОДЕСЬКИЙ КОМІТЕТ ВИБОРЦІВ СКЕРУВАВ В ООН 

АЛЬТЕРНАТИВНИЙ ЗВІТ ЩОДО ДИСКРИМІНАЦІЇ ЖІНОК-

ПЕРЕСЕЛЕНОК 

Одеська обласна організація ВГО "Комітет виборців України" в рамках 

83-ої сесії Комітету Організації об'єднаних націй з ліквідації дискримінації по 

відношенню до жінок підготувала та направила для розгляду свій 

альтернативний звіт. 

Як зазначають в Одеському Комітеті виборців, надані Комітету ООН 

висновки та рекомендації стали результатом дослідження ситуації дотримання 

прав жінок в умовах широкомасштабного вторгнення рф в Україну, зокрема 

становища жінок-ВПО та біженок.  

Експерти обласного КВУ дослідили, з якими новими викликами 

зіткнулись жінки та діти, та реакцію держави на ці виклики. 

Наприклад, яскравим прикладом дискримінації на рівні закону є 

дискримінація жінок-пенсіонерок з тимчасово окупованого Криму, яким 

відмовляють у виплаті пенсії. Як зазначають експерти Одеського КВУ, така 

дискримінація торкнулась навіть тих, хто після 24 лютого 2022 року переїхав 
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на контрольовану територію України. На переконання організації, це є 

дискримінацією, яка виникла внаслідок неузгодженості й суперечливості 

національного законодавства. 

Інша дискримінаційна норма стосується жінок, які у зв’язку з війною 

виїхали за кордон і там народили дитину, отримавши свідоцтво про 

народження від держави свого перебування. Українське законодавство наразі 

не надає їм можливості отримати доступ до соціальних виплат у зв’язку з 

народженням дитини.
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Також зберігається проблема забезпечення житлом  жінок-ВПО. 

"Нами виявлено, що наразі запроваджена негативна практика 

примушування ВПО укладати договори про дотримання правил поведінки в 

місцях компактного проживання ВПО, які суттєво звужують їхні права 

порівняно з гарантіями законодавства. Також у звіті ми відобразили ситуацію 

порушення прав жінок з дітьми, які виїхали з раніше окупованої території -  

території АР Крим, та зіткнулись з дискримінаційним ставленням до них в 

Посольстві України за кордоном. Така дискримінація, наприклад, полягала у 

відмові надавати послугу жінкам у зв’язку з тим, що вони отримали в окупації 

паспорт рф і нібито втратили громадянство України. Хоча така позиція 

посольств суперечить законодавству України", - зазначили в Одеському КВУ. 

Одним з найбільш небезпечних моментів для жінок-ВПО, на думку 

експертів, є сам процес їхнього переїзду на нове місце. Чимало гуманітарних 

коридорів виявилися ненадійними та небезпечними. Тому вкрай важливо, щоб 

цивільним, які шукають захисту від бомбардувань, зокрема і тим, чиї будинки 

зруйновано, забезпечили евакуацію без загроз для їхнього життя і здоров’я. 
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"Ми відмітили ратифікацію Україною Стамбульської конвенції, що є 

безперечним позитивним зрушенням у сфері протидії домашньому 

насильству. Разом з тим, на тлі повномасштабної війни проблематика 

домашнього насильства загострилась", - зазначили аналітики. 

Також в Одеському КВУ зазначили, що  серед відділів Національної 

поліції Одеської області за 1 січня 2021 року - 11 червня 2021 року року 

Національною поліцією Одеської області було зареєстровано 4 тис. 547 

звернень щодо факту вчинення домашнього насильства, а за той самий період 

2022 року – 5034. Тобто майже на 500 випадків більше. Також встановлено, 

що органами поліції ніякої окремої статистики щодо домашнього насильства 

серед  ВПО не ведеться. Неволодіння ситуацією щодо розповсюдження 

насильства серед сімей ВПО ускладнюють превентивні заходи. 

Український та англійський варіанти альтернативного звіту Одеської 

обласної організації ВГО «Комітет виборців України» до Комітету ООН з 

ліквідації дискримінації по відношенню до жінок. 

 

*** 

 

17.10.2022 

Панормама 

https://rama.com.ua/u-sumah-sim-jam-vpo-nadali-zhitlo/ 

У Сумах сім’ям ВПО надали житло 

12 багатодітних сімей ВПО та родини, чиє житло зруйноване через війну, 

отримали ключі від нового житла. “Держмолодьжитло” придбало 10 квартир 

у Сумах та 2 у Ромнах, проживати там можна за оренду у 1 грн на рік. 

«Житло умебльоване і обладнане необхідною побутовою технікою. Про 

це потурбувалися у «Червоному хресті». Щиро бажаю, аби Сумщина стала не 

тільки надійним прихистком, а й рідною домівкою для родин переселенців», – 

зазначив керівник СОВА Дмитро ЖИВИЦЬКИЙ. 

Для найбільш постраждалих від російського бомбардування мешканців 

Сум з резервного фонду виділили додатково 3,6 млн грн. Загалом на ці потреби 

з бюджету громади вже спрямували 13,6 млн грн 

Також члени виконкому Сумської міськради прийняли програму 

відшкодування за самостійно відновлене житло на території Сумської 

тергромади. “Це цільова одноразова грошова виплата з бюджету Сумської 

МТГ особам, які самостійно відновили пошкоджені конструктивні елементи 

житлових приміщень, що розташовані на території громади. Її розмір 

визначатимуть у межах усередненої вартості (ціни) в Сумській області на 

основні будівельні матеріали, вироби, конструкції та витрати, пов’язані з 

відновленням, або за іншим порядком чи критеріями, визначеними 

відповідною комісією”, – повідомив міський голова м. Суми Олександр 

ЛИСЕНКО. 

Оформити виплати можна у Департаменті соцзахисту СМР, вул. 

Харківська, 35 
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Також він додав, що перший транш у рамках цієї програми вже виділений 

– це 3 млн грн. Далі, на основі опрацьованих заявок мешканців громади, 

будуть виділятися додаткові кошти. Аби отримати таке відшкодування, 

претендент має звернутися у Департамент соцзахисту, який є головним 

розпорядником бюджетних коштів по виплаті допомоги. 

 

*** 

20.10.2022 

Еко.Район 

https://eco.rayon.in.ua/news/548543-rivnenskiy-zoopark-pratsyuvatime-

bezplatno-dlya-pereselentsiv 

Рівненський зоопарк працюватиме безплатно для переселенців 

У Рівному запрацював місцевий зоопарк. Повідомили про графік роботи 

установи, хто і як може відвідати його на пільговій основі. 

Подія відбулася 17 жовтня. Інформацію повідомила Рівненська міська 

рада, Зоопарк працюватиме безплатно для усіх переселенців. Відвідування 

буде безоплатним за умови наявності відповідного документу, який необхідно 

буде показати на вході. 

Для усіх охочих відвідати заклад зоопарк працює у звичайному режимі – 

без попереднього запису з 9:00 до 18:00 години. 

 

*** 

 

20.10.2022 

Східний варіант 

https://v-variant.com.ua/dnipropetrovshchyna-prodovzhuie-pryymaty-

pereselentsiv-ofitsiyno-zareiestrovano-mayzhe-357-tysiach-osib/ 

До Дніпропетровщини продовжують прибувати переселенці.  

В області наразі офіційно зареєстровано майже 357 тисяч внутрішньо 

переміщених осіб. 

Про це повідомив у своєму Telegram-каналі Микола Лукашук. 

За його даними, більше ніж 144 тисячі людей оселилися в Дніпрі, понад 

63 тисячі прийняв Кривий Ріг. 

"Робимо все, щоб люди були забезпечені найнеобхіднішим. 

Дніпропетровщина живе. Працює, волонтерить, допомагає, підтримує, рятує", 

— написав посадовець. 

 

*** 

 

21.10.2022 

Східний варіант 

https://v-variant.com.ua/pereselentsi-z-donechchyny-provely-sportyvnyy-

patriotychnyy-zakhid-na-zakarpatti/ 

https://eco.rayon.in.ua/news/548543-rivnenskiy-zoopark-pratsyuvatime-bezplatno-dlya-pereselentsiv
https://eco.rayon.in.ua/news/548543-rivnenskiy-zoopark-pratsyuvatime-bezplatno-dlya-pereselentsiv
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Переселенці з Донеччини провели спортивний патріотичний захід на 

Закарпатті 

20 жовтня з нагоди Дня захисників і захисниць України Донецький 

обласний центр фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх» ініціював у 

Берегівському районі Закарпатської області захід «Сильні, вільні та незламні». 

Учасниками фізкультурно-спортивних активностей стали всі бажаючі, у 

тому числі переселенці з Донеччини та інших регіонів нашої держави, 

повідомили в Донецькій ОВА. 

На підтримку всіх, хто сьогодні захищає від російської воєнної агресії 

свободу та незалежність України, провели патріотичний забіг. Команди 

юнаків на майданчику зі штучним покриттям визначили кращих у міні-

футбольному турнірі. 

У рамках соціального проєкту «Активні парки – локації здорової 

України» для учасників заходу організували відкриті тренування та роботу 

локацій за різними спортивними напрямками: пауерліфтинг, гирьовий спорт, 

бадмінтон, штовхання ядра, перетягування каната, вправи зі скакалкою та 

м’ячами, підтягування.  
 

*** 

 

21.10.2022 

Східний варіант 

https://v-variant.com.ua/kyivskyy-instytut-biznesu-vidkryie-kursy-dlia-

zhinok-pereselenok-i-druzhyn-viyskovykh/ 

Київський інститут бізнесу відкриє курси для жінок-переселенок і 

дружин військових 

Після проходження чотирьох модулів програми учасниці отримають 

навички, необхідні для запуску власного бізнесу, згенерують свою бізнес-ідею 

та розроблять для неї стратегію, яку надалі представлять на розгляд 

конкурсній комісії. 

Про це розповідає "Східний Варіант" з посиланням на організаторів 

заходу. 

За сприяння Проєкту USAID “Економічна підтримка України” (Проєкт 

USAID) громадська організація Об'єднання дружин і матерів бійців учасників 

АТО реалізує проєкт “Економічна адаптація жінок, постраждалих від війни”. 

У його рамках 8 жовтня розпочалися бізнес-тренінги (чотири модулі - 64 

години) для жінок, які триватимуть впродовж трьох місяців. 

Тренерами курсу є викладачі Київський кооперативний інститут бізнесу і 

права. У рамках цього гранту заплановано чотири модулі навчальної програми 

із започаткування власної справи. Перший модуль бізнес-тренінгів 

присвячений темі “Підприємництво”. 

Учасники познайомилися з тим, що таке бізнес-ідеї, як їх генерувати, 

діагностувати та які ідеї будуть приносити прибуток. 
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Другий модуль навчальної програми з власної справи буде присвячений 

маркетингу та продажам, третій - фінансам та інвестиціям, четвертий - 

управлінню командою. Учасниками цієї навчальної програми є жінки, що 

постраждали від війни, а саме: 30 жінок із сімей військових/загиблих 

військових та жінок-переселенок. 

Також для допомоги учасницям у розробці стратегії заплановані 

індивідуальні консультації з тренером. 

Зараз багато пропозицій від донорських організацій та держави у 

започаткуванні власного бізнесу, але для отримання грошей потрібен якісний 

бізнес-план. Ми допомагаємо жінкам його підготувати, зрозуміти, що 

потрібно робити на початку, де знайти гроші, як отримати перший прибуток. 

Дуже важливо, що бачення старту і розуміння подальшого розвитку додає 

впевненості учасницям проєкту і допомагає повірити у власні сили”, - каже 

голова ГО “Об'єднання дружин і матерів бійців учасників АТО” Наталія 

Музика. 

Десять найперспективніших бізнес-стратегій будуть відібрані 

конкурсною комісією для подальшого менторського наставництва та 

підтримки. 

 

***  

 

21.10.2022 

Вежа 

https://vezha.ua/u-prozoryh-ofisah-vinnytsi-pratsyuvatymut-predstavnyky-

agentstva-oon-u-spravah-bizhentsiv/ 

У «Прозорих офісах» Вінниці працюватимуть представники 

Агентства ООН у справах біженців  

У «Прозорих офісах» Вінниці, в управлінні соціального захисту 

населення, виділили по два робочих місця для роботи Агентства ООН у 

справах біженців. Агентство, для надання грошової допомоги, проводить 

визначення категорії осіб з-поміж переселенців, які постраждали внаслідок 

воєнних дій, та тимчасово мешкають на території Вінниччини. 

Як повідомляє Департамент соціальної політики Вінницької міської ради, 

допомога надаватиметься на першочергові потреби, зокрема, на тимчасове 

житло, харчування та предмети особистої гігієни. 

Грошова допомога надаватиметься: 

– родинам, які мають лише одного з батьків 

– родинам з дітьми 

– родинам з однією чи кількома особами з особливими потребами 

– родинам з особами старше 55 років, які раніше не отримували грошову 

допомогу від УВКБ ООН чи інших організацій. 

Підкреслюється, що рішення щодо надання грошової допомоги 

приймається виключно Агентством у справах біженців. 
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ЦНАП (Вишенька, Правобережне) розташований по вулиці Космонавтів, 

30 (II поверх). Номери телефонів: 50-91-33; 50-83-88 та 063-856-62-72. 

ЦНАП (Замостя, Лівобережне) розташований по вул. Замостянська,7 (II 

поверх). Номери телефонів: 50-86-77; 50-86-70 та 093-190-83-93. 

 
 

Міжнародні та вітчизняні недержавні організації 
 
17.10.2022 

Полтавська обласна військова адміністрація 

https://www.adm-pl.gov.ua/news/gromadi-zaproshuyut-do-uchasti-v-

konkursi-razom-vdoma-silna-gromada-efektivna-adaptaciya-vpo 

Громади запрошують до участі в конкурсі Разом вдома: сильна 

громада, ефективна адаптація ВПО» 

ФОНД Східна Європа представників органів місцевого самоврядування 

(ОМС) взяти участь у відборі до навчального компоненту програми 

«Стійкість» під назвою «Разом вдома: сильна громада, ефективна адаптація 

вимушено переміщених осіб». 

У межах компоненту відбудеться низка заходів: дослідження потреб 

громади, воркшопи, розроблення практичних матеріалів. Усе це – для 

посилення взаємодії між органами місцевого самоврядування, ВПО та 

громадськими організаціями, у тому числі релокованими. 

Запрошуємо долучитися голів громад та їхніх галузевих заступників, 

старост громад, профільних фахівців, представників територіальних центрів 

надання соціальних послуг. 

Чому це важливо? 

Від 24 лютого мільйони українців покинули свої домівки у пошуку більш 

безпечного місця та оселилися в нових містах і селах. І ВПО, і громади, що 

приймають нових мешканців, зіткнулися з багатьма викликами: організація та 

облаштування місць розселення, пошук нових можливостей для роботи та 

реалізації потенціалу, адаптація та інтеграція, фінансові труднощі тощо.  

Пропонуємо опрацювати досвід різних громад і спільно виробити дієві 

підходи до подолання актуальних проблем і труднощів. 

У межах компоненту “Разом вдома: сильна громада, ефективна адаптація 

ВПО” відібрані громади дістануть змогу: 

 дослідити потреби і проблеми своєї територіальної громади, що виникли 

чи загострились внаслідок повномасштабного вторгнення;  

 взяти участь у навчальних заходах (воркшопах), де будуть представники 

ОМС, громадських організацій, ВПО, експерти; 

 обмінятись досвідом, кейсами з представниками інших громад і 

областей; 

 виробити спільні методичні матеріали, щоб сприяти посиленню 

інтеграції ВПО в життя громади і налагодити стійке партнерство між ВПО, 

владою та місцевою громадськістю. 
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В усіх запланованих заходах громадам надаватимуть підтримку фахівці 

Фонду Східна Європа та залучені експерти. 

Загалом до участі будуть відібрані до 15 громад. 

Від ОМС запрошуємо голів громад та їхніх галузевих заступників, 

старост громад, профільних фахівців, представників територіальних центрів 

надання соціальних послуг. 

Серед заявників перевага надаватиметься територіальним громадам, які 

мають: 

 стійку мотивацію представників громади до участі в компоненті 

Програми; 

 вчасно подану реєстраційну заявку на участь у компоненті від ОМС 

громади; 

 загальну чисельність населення громади – не більше 100 тисяч; 

 найбільшу кількість зареєстрованих ВПО серед громад-заявників; 

 релокований бізнес та/чи ОГС – зазначать під час подання реєстраційної 

форми; 

 чинні Меморандуми про співпрацю з Фондом Східна Європа або готові 

такі укласти. 

Подаючи реєстраційну заявку, кандидати беруть на себе зобов’язання 

взяти участь в усіх заходах, що запланованові в межах компоненту 

(опитування, воркшопи, фокус-групові зустрічі, виявлення та фіксація 

типових проблем). 

Для участі у конкурсному відборі просимо представників органів 

місцевого самоврядування заповнити онлайн-анкету. 

Останній термін подання заявок: 17 жовтня 2022 року 

Результати конкурсного відбору оголосимо до середини листопада 2022 

року 

Усі заявки, подані на конкурс, розгляне та оцінить незалежна комісія 

експертів на основі критеріїв відбору.  

Якщо у вас виникнуть запитання чи уточнення, звертайтеся за адресою 

електронної пошти: Stiykist-Programme@eef.org.ua. У темі листа, будь ласка, 

вказуйте: Відбір громад. 

Програма «Стійкість» упроваджується Фондом Східна Європа в 

консорціумі громадських організацій на чолі з ERIM (Equal Rights and 

Independent Media – Рівні права та незалежні медіа, Франція) у партнерстві з 

Фундацією домів з прав людини, Домом прав людини – Тбілісі, 

Чорноморським фондом регіонального співробітництва та коштом 

Європейського Союзу. 
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*** 
18.10.2022 

Львівська обласна державна адміністрація 

https://loda.gov.ua/news/43412 

Підготовка до зими та підтримка ВПО: на Львівщині виокремили 

напрями подальшої співпраці з ООН 

Відбулась координаційна зустріч керівництва Львівської ОВА з 

представниками Управління координації гуманітарних справ ООН.  

Сьогодні, 18 жовтня, під час зустрічі обговорили питання розміщення на 

теренах Львівщини внутрішньо переміщених осіб та підготовку до 

опалювального сезону. 

Зараз на Львівщині офіційно проживають понад 250 тисяч ВПО, але 

реальна кількість вимушених переселенців сягає близько 400 тисяч. Крім того, 

на Львівщину щоденно прибувають евакуаційні потяги.  

«Внаслідок нещодавніх ракетних обстрілів на Львівщині 4 електричні 

підстанції вийшли з ладу. Понад тисячу населених пунктів в області 

залишились без електропостачання, також були проблеми з мобільним 

зв’язком. Станом на зараз фахівці відновили електропостачання майже на 

100%. Однак електроенергію в області подають за тимчасовими схемами, тому 

в електромережі є дефіцит потужності. Аби зменшити навантаження на 

систему ми розробили рекомендації для населення, щоб зменшити обсяги 

використання енергії. З огляду на приріст кількості ВПО та наближення зими, 

ми потребуємо альтернативних джерел обігріву, електрики та зв’язку», – 

розповів начальник Львівської ОВА Максим Козицький. 

Важливо: Від 12 жовтня Львівщина зменшила використання 

електроенергії майже на 10%. 

Очільник області виокремив для іноземних партнерів основні напрями 

подальшої співпраці. По-перше, зараз є потреба в дизельних генераторах, 

пристроях безперебійного живлення (упси), теплових гарматах. По-друге, 

зовсім нещодавно в кожному районі області з ініціативи Львівської ОВА 

запрацювали консультативно-координаційні центри, в яких надають допомогу 
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усім, хто цього потребує, в тому числі вимушеним переселенцям. Для їхньої 

безперебійної роботи необхідна фінансова підтримка з боку міжнародних 

партнерів. 

«З-поміж іншого ми піклуємось про захист найбільш вразливих верств 

населення. Серед основних проблемних питань – місця для розміщення ВПО, 

зокрема для поселення людей з різними потребами, їх облаштування, а також 

надання кваліфікованих послуг. Йдеться про підтримку геріатричних 

пансіонатів, психоневрологічних закладів», – додав Максим Козицький. 

Міжнародні партнери високо оцінили роботу Львівщини у плані 

забезпечення ВПО усім необхідним, а також висловили готовність й надалі 

допомагати області у різних напрямах, у тому числі з підготовкою до 

опалювального сезону. 

«Наша зустріч має на меті якомога ефективніше допомогти постраждалим 

внаслідок повномасштабної війни, які перебувають на Львівщині. Підготовка 

до зимового періоду є пріоритетом роботи ООН, яка в координації з іншими 

гуманітарними партнерами уже реалізують План підготовки до зими. Згідно з 

цим планом, допомогають утеплити місця для поселення ВПО, забезпечують 

прихистки електричними приладами та продуктовими наборами», – зазначив 

голова офісу Управління ООН з координації гуманітарних справ у Львові 

Антон-Джозеф Хейген. 

 

*** 

19.10.2022 

Іванофранківська обласна військова адмністрація 

https://www.if.gov.ua/news/liudmyla-sirko-zustrilasia-z-predstavnykamy-

shveitsarskoi-orhanizatsii-dopomohy-ditiam-terre-des-hommes-ta-blahodiinoho-

fondu-sos-dytiachi-mistechka-ukraina 

Людмила Сірко зустрілася з представниками швейцарської організації 

допомоги дітям «Terre des hommes» та Благодійного фонду «СОС Дитячі 

містечка «Україна»  

Сьогодні під керівництвом заступниці голови обласної державної 

адміністрації Людмили Сірко відбулася робоча зустріч із представниками 

Благодійного фонду «СОС Дитячі містечка «Україна» та швейцарської 

організації допомоги дітям «Terra des homes». Захід відбувся за участю 

фахівців департаменту охорони здоров’я ОДА, управління міжнародного 

співробітництва, євроінтеграції, туризму та інвестицій  облдержадміністрації 

та обласної служби у справах дітей.  Під час зустрічі обговорювали питання 

надання необхідної допомоги внутрішньо переміщеним людям. «Міжнародні 

донори, які працюють із дітьми внутрішньо переміщених осіб, які опинилися 

у складних життєвих обставинах, у дитячих будинках сімейного типу та 

дітьми, які прибули на Прикарпаття  з інтернатних установ, потребують 

особливої уваги. Наші партнери запропонували проведення тренінгових 

занять, облаштування сенсорних та комп’ютерних кімнат. Співпрацюючи із 
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ними - міжнародними донорами, обласна військова адміністрація  вирішує 

питання щодо забезпечення ВПО житлом», - зауважила Людмила Сірко. 

Посадовця розповіла про роботу щодо залучення 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 підтримку та розраховуємо 

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 вирішити їхні проблеми». Зауважувалося, що у зв’язку із 

підготовкою до опалювального сезону необхідно оснащувати житло 

переселенців електрообігрівачами, генераторами та бойлерами. 

Обговорювали питання щодо забезпечення дітей та усіх переселенців, які 

проживають на Прикарпатті, харчуванням, медикаментами, засобами гігієни, 

одягом,  взуттям та необхідними канцтоварами. 

Йшлося й про обладнання  дитячих майданчиків за підтримки 

Благодійного фонду «Terra des homes».  

«Ми щоденно вивчаємо потреби щодо надання важливої допомоги для 

проживання дітей переселенців на Прикарпатті та активно допомагаємо їм.  

Завдяки нашій ефективній співпраці  із міжнародними партнерами ми 

створимо всі умови задля ефективної підтримки усім потребуючим у складний 

час війни», - розповіла Людмила Сірко. 
 

*** 

20.10.22 

Вікна 

https://vikna.tv/dlia-tebe/ekonomiya/kesh-grant-vid-karitas-kyyiv-hto-ta-

yak-mozhe-otrymaty-dopomogu/ 

 Підтримка ВПО не закінчується: хто та як може отримати кеш-

гранти від Карітас-Київ 

Мільйони українців стали внутрішніми переселенцями через 

повномасштабне вторгнення Росії. Деякі з них майже вісім місяців не можуть 

повернутися додому. А декому взагалі нікуди повертатися. 

Проте ВПО підтримує як держава, так і різні благодійні організації. Ми 

розповімо про кеш-гранти від благодійного фонду Карітас-Київ. 

Фонд продовжує реєстрацію на кеш-гранти для ВПО, для цього треба 

заповнити спеціальну анкету. Кількість грантів обмежена. Хто може отримати 

кеш-гранти від Карітас-Київ 

Допомогу від благодійного фонду можуть отримати особи віком від 18 

років: 

 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); 
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 вагітні жінки; мами з дітьми до двох років; 

 важкохворі. 

Зареєструватися на отримання кеш-грант можна за посиланням. 

У благодійному фонді наголошують: реєстрація не гарантує отримання 

допомоги. У разі, якщо буде ухвалене рішення про надання допомоги, людині 

зателефонує фахівець. 

 

*** 

20.10.2022 

PaySpaceMagazine 

https://psm7.com/uk/money/vpl-v-chetyrex-oblastyax-poluchat-

finansovuyu-pomoshh-ot-ssha-podrobnosti-programmy.html 

ВПО у чотирьох областях отримають фінансову допомогу від США: 

подробиці програми 

Внутрішньо переміщені особи, які перебувають на території 

Дніпропетровської, Київської, Сумської чи Хмельницької областей, можуть 

подати заявки на отримання додаткової допомоги у сумі 6 тис грн. Цей проєкт 

реалізується спільними зусиллями Консорціуму Реагування, благодійним 

фондом «Право на захист» за підтримки Бюро гуманітарної допомоги USAID. 

Подробиці за посиланням. 

Повідомляється, що допомога на суму 2200 грн на кожного члена сім’ї 

виплачуватиметься протягом трьох місяців. Право на участь у програмі мають: 

1. Біженці, що прибули в евакуацію протягом останнього місяця 

2. Члени сімей, які зазнали матеріальних збитків через раптовий обстріл 

житла; 

3. Сім’ї, які втратили члена сім’ї; 

4. Сім’ї, які втратили джерела доходу через бойові дії у своєму 

населеному пункті; 

5. ВПО або люди, які евакуювалися до 1 вересня і мають дохід менше 

5400 грн на особу (за останні три місяці), а також відповідають хоча б одному 

з наступних критеріїв: 

– мають двох чи більше дітей; 

– є особою з інвалідністю; 

– домогосподарство ведеться однією особою (чоловіком чи жінкою), а 

серед членів сім’ї є вагітні жінки та жінки з немовлятами до двох років; 

– у сім’ї є люди похилого віку (55+ років). 

Стати на облік для отримання дотацій можна у наступних центрах 

соціальної допомоги: 

М. Кривий Ріг: вул. Хабаровська, 1 (графік роботи: будні з 9.00 до 18.00). 

Зареєструватися можна за телефоном: (096) 956-08-18. 

М. Хмельницький: вул. Героїв Майдану, 28 (графік роботи: будні з 9.00 

до 18.00). Зв’язатися з мобільною бригадою можна через телеграм канал 

https://t.me/dopomogakm. 

https://t.me/dopomogakm
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У Київській та Сумській областях працюватимуть лише мобільні бригади, 

які реєструватимуть заявників у громадах. Додаткова інформація доступна за 

посиланням. 

 

*** 

 

21.10.2022 

Мініністерство соціальної політики України 

https://www.msp.gov.ua/news/22290.html 

Відбулась робоча зустріч Мінсоцполітики та Всесвітньої 

Продовольчої Програми ООН 

Сьогодні, в рамках укладеного Меморандуму, пройшла робоча зустріч 

заступника Міністра соціальної політики України Костянтина Кошеленка та 

представників ВПП ООН. 

Під час зустрічі Костянтин Кошеленко розповів про перші результати 

впровадження централізованого призначення та нарахування виплати для 

ВПО в Єдиній інформаційній системі соціальної сфери, як однієї з провідних 

ланок соціальної сфери загалом. 

Розробники наглядно продемонстрували алгоритм роботи ЄІССС та 

відповіли на запитання щодо подальшої модернізації системи. 

Нагадаємо, 10 жовтня Мінсоцполітики та Всесвітня продовольча 

програма ООН уклали договір щодо фінансування з боку ВПП ООН 

модернізації Єдиної інформаційної системи соціальної сфери (ЄІССС) для 

централізованої технології автоматизації процесів соціального захисту 

внутрішньо переміщених осіб. 

 

*** 

21.10.2022 

CBN 

Міська рада Олександрії продовжує співпрацю з міжнародними 

фондами та організаціями, аби забезпечити вимушених переселенців 

речами першої необхідності. 

https://cbn.com.ua/2022/10/21/v-oleksandriyi-700-ditej-pereselentsiv-

otrymayut-zymovyj-odyag-vid-yunisef/ 

В Олександрії 700 дітей переселенців отримають зимовий одяг від 

ЮНІСЕФ 

Днями Олександрія отримала партію допомоги від благодійного фонду 

ЮНІСЕФ, яка надійшла з гуманітарного хабу Кіровоградської ОВА. Це 

близько 700 наборів зимового одягу для дітей віком від 2 до 9 років. До складу 

кожного пакунка входять: куртка, взуття, светр, теплі бавовняні штани, 

спортивні штани, термобілизна, шкарпетки, шапка, шарф та рукавички. 

20 жовтня на базі територіального центру розпочалась видача наборів 

дитячого одягу сім’ям, відповідно до списку Міністерства з питань 

реінтеграції тимчасово окупованих територій України. 

https://cbn.com.ua/2022/10/21/v-oleksandriyi-700-ditej-pereselentsiv-otrymayut-zymovyj-odyag-vid-yunisef/
https://cbn.com.ua/2022/10/21/v-oleksandriyi-700-ditej-pereselentsiv-otrymayut-zymovyj-odyag-vid-yunisef/
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Списки отримувачів допомоги будуть доповнюватись із урахуванням 

оновлених даних про внутрішньо переміщених осіб. Тож сім’ї переселенців з 

дітьми, які зареєстровані і проживають в Олександрійській громаді, але не 

увійшли до цих списків, одержать теплі речі найближчим часом. 

 

*** 

21.10.2022 

Файне місто 

https://fainemisto.tv/news/46485-ternopilskyj-karitas-vidvidav-

pereselencziv-yaki-znajshly-pryhystok-v-oblasti 

Тернопільський Карітас відвідав переселенців, які знайшли прихисток 

в області 

Тернопільський “Карітас” здійснив особливий виїзд гуманітарного 

реагування на особисте прохання віце-прем‘єр-міністра України пані Ірина 

Верещук та Міністерства Реінтеграції. Про це пише “Файне місто” з 

посиланням на Карітас Тернопіль. 

Ми відвідали вимушено-переміщених осіб, які тимчасово проживають 

Волинському ліцеї імені Нестора Літописця у м. Кременець. Ці люди 

рятувались від війни та шукали безпечного місця. Багато з них залишили своїх 

рідних, багато не знають чи є куди їм повертатись та що чекає на них вдома і 

коли вони зможуть туди повернутись. Люди, які потребують найбазовіших 

речей: прального порошку, харчів, одягу. Цей ліцей став прихистком для 

дітей-сиріт та дітей, чиї батьки є позбавленими батьківських прав. – пишуть 

на фейсбук-сторінці Карітас. 

На даний момент, у ліцеї отримало допомогу 22 дитини різного віку. 

Загалом, в ліцеї навчається більше 40 дітей з родин переселенців із Запоріжжя, 

Рубіжного, Лиману, Херсонської та Миколаївської областей. Діти проживають 

у гуртожитку поряд з ліцеєм та проходять посилену психологічну програму із 

реабілітації та адаптації, відвідують заняття з арт-терапії. 

На сьогоднішньому виїзді, 21 жовтня, організація надала необхідні 

набори із продуктами харчування, гігієнічними засобами, дитячою гігієною та 

теплим одягом для потреб усіх тимчасово-переміщених осіб, які знаходяться 

під опікою ліцею. 

Фахівці благодійного фонду планують здійснювати подібні виїзди не 

лише гуманітарної підтримки, а й для проведення психологічних зустрічей, 

надання юридичних консультацій та проведення особливих психолого-

педагогічних активностей із дітьми із потребуючих родин. 

 
*** 

21.10.2022 

Голос-інфо 

Франківщина отримала необхідний гуманітарний вантаж для ВПО 

від Міжнародні організації з міграції 
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https://www.golosinfo.com.ua/frankivshhyna-otrymala-neobhidnyj-

gumanitarnyj-vantazh-dlya-vpo-vid-mizhnarodni-organizacziyi-z-migracziyi/ 

15 прикарпатських територіальних громад отримають 2000 гігієнічних 

наборів для сімей внутрішньо переміщених осіб. Гуманітарну допомогу 

надали громадам, які прихистили найбільшу кількість переселенців.  

Пише Голос-Інфо з посиланням на Івано-Франківська обласна державна 

адміністрація«Обласна військова адміністрація, безпосередньо працюючи із 

міжнародними донорами, щодня вивчає потреби ВПО, які проживають в 

кожній територіальній громаді. Ми враховуємо потреби не тільки тих 

переселенців, які проживають у тимчасових житлових приміщеннях 

комунальної і державної форми власності, але й тих, які проживають у 

приватному секторі. Звичайно, що особливу увагу ми приділяємо 

малозабезпеченим, багатодітним сім’ям або сім’ям, які виховують діток з 

інвалідністю», — розповіла Людмила Сірко. Посадовиця зауважила, що кожна 

з територіальних громад отримала необхідні гігієнічні набори, відповідно до 

кількості внутрішньо переміщених людей, які проживають на їх території. 

Вона переконана, що це дуже потрібна допомога, адже на сьогодні в області 

проживають близько 147 тисяч переселенців, тому гуманітарні пакунки 

прикарпатські громади отримуватимуть й надалі. 

Людмила Сірко, представники Міжнародної організації з міграції ООН та 

територіальних громад обговорили питання щодо необхідності забезпечення 

внутрішньо переміщених людей обігрівачами, генераторами та продуктами 

харчування. Також йшлося й про поточні ремонти у центрах тимчасового 

проживання ВПО. 

 

*** 

21.10.2022 

Мета 

https://meta.ua/uk/news/world/57675-united-for-ukraine-nadast-

ukrayinskim-bizhentsyam-bezkoshtovne-zhitlo-v-45-krayinah-evropi-yak-

otrimati/ 

United for Ukraine надасть українським біженцям безкоштовне 

житло в 45 країнах Європи: як отримати  

Тимчасове житло надається жінкам з дітьми на термін від 7 до 30 днів 

Платформа United for Ukraine надасть біженцям з України, які були 

змушені залишити свої домівки через війну росії проти України, безкоштовне 

житло в 45 країнах Європи. 

Знак солідарності з Україною: ЄС на рік продовжить статус захисту для 

біженців 

Тимчасове житло надається жінкам з дітьми на термін від 7 до 30 днів. 

Для того, щоб скористатися послугою, необхідно заповнити форму на вебсайті 

та надати наступні дані: 

 Основна інформація про те, кому, де і на який термін потрібне житло. 

https://www.golosinfo.com.ua/frankivshhyna-otrymala-neobhidnyj-gumanitarnyj-vantazh-dlya-vpo-vid-mizhnarodni-organizacziyi-z-migracziyi/
https://www.golosinfo.com.ua/frankivshhyna-otrymala-neobhidnyj-gumanitarnyj-vantazh-dlya-vpo-vid-mizhnarodni-organizacziyi-z-migracziyi/
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 Підтвердження, що шукаєте житло, оскільки виїхали з України через 

війну. 

 Підтвердження особи за допомогою українського паспорта, дозволу на 

роботу або посвідки на проживання. 

 Штамп про те, що Ви покинули Україну 24 лютого 2022 року або 

пізніше. 

Агенти можуть попросити надати додаткові документи залежно від того, 

куди ви подорожуєте. 

Кінцевий строк розміщення — 31 грудня 2022 року. 

До слова, UFU разом із партнерами вже надала тимчасову домівку для 

11,2 тисячам українців. 

Довідка: United for Ukraine — це загальноєвропейська платформа, яка 

надає консолідовані, швидкі та ефективні рішення в різних країнах для тих, 

хто постраждав від російської агресії та був змушений покинути Україну. 

Нагадаємо, у Німеччині в муніципалітеті Грос-Штремкендорф сталася 

пожежа у гуртожитку для українських біженців. Будівля згоріла майже 

повністю. Правоохоронці називають основною версією події - навмисний 

підпал. 


