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ОФІЦІЙНА ІНФОРМАЦІЯ  

Центральні органи влади 
 

24.10.2022 

Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих 

територій України 

https://minre.gov.ua/news/minreintegraciyi-dopomagaye-pidgotuvaty-do-

zymy-miscya-kompaktnogo-prozhyvannya-vpo 

Мінреінтеграції допомагає підготувати до зими місця компактного 

проживання ВПО 

Опубліковано 24 Жовтня 2022 року, о 11:00 

Команда міністерства закликала керівників закладів, які надали 

прихисток переселенцям, у найкоротший термін повідомити про проблеми, що 

існують. Передусім про такі, які стосуються утеплення та обігріву приміщень, 

де живуть люди. Необхідно встигнути пристосувати прихистки для 

проживання в них взимку. 

Про це розповіла Віцепрем’єрка Ірина Верещук на одному з нещодавніх 

ефірів. За її словами, надійшли вже десятки сигналів про допомогу. 

«Ми звернулись безпосередньо до керівників гуртожитків для ВПО, 

якими на сьогодні часто є приміщення шкіл, санаторіїв, баз відпочинку тощо. 

Закликаємо їх якнайшвидше оцінити та визначити проблеми, з якими 

самотужки не впораються. І звертатись до нас. Є питання, які можна вирішити 

просто і швидко – на рівні міністерства. А людям це допоможе спокійно 

пережити зиму. Скажімо, придбання електрогенераторів, оснащення 

приміщень обігрівачами тощо. Отже, пишіть або телефонуйте до 

Мінреінтеграції за номером: (096) 058-83-76, чітко повідомивши свої дані, суть 

проблеми, що та у якій кількості потрібно для її вирішення», – закликала 

посадовиця. 

 

*** 

 

25.10.2022 

Міністерство соціальної політики України 

https://www.msp.gov.ua/news/22297.html 

В Україні цифровізують низку соціальних сервісів: інтерв’ю із 

заступником глави  
Мінсоцполітики Костянтином Кошеленком Із якими проблемами 

зіштовхнулась соціальна сфера України з початком повномасштабної війни, та 

як уряд їх вирішував, про платформу єДопомога і цифровізацію десятка 

соціальних послуг найближчим часом - в ексклюзивному інтерв’ю UA.NEWS 

розповів Костянтин Кошеленко, заступник міністра соціальної політики 

України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і 

цифровізації.  
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 Ми отримали різке зростання кількості внутрішньо переміщених осіб з 

перших днів широкомасштабної війни, що призвело до черг в управліннях 

соцзахисту. Тож ми цифровізували послугу отримання довідки ВПО та 

допомоги. Багато дітей залишилось без батьківської опіки. Тому в пріоритет 

вийшла цифровізація послуги з усиновлення. Ми розуміли, що більшість 

громадян потребують додаткової допомоги - і створили гуманітарну 

платформу єДопомога    

Назвіть найбільші виклики в соціальній сфері у зв’язку з 

повномасштабним вторгненням росії в Україну, та які були здійснені кроки 

для їх вирішення?  

Костянтин Кошеленко: Перше, що хочу відзначити, ми отримали різке 

зростання кількості внутрішньо переміщених осіб з перших днів, що призвело 

до черг в управліннях соціального захисту населення (УСЗН) та ЦНАПах. 

Адже інфраструктура в цих закладах не була готова до такого навантаження. 

Тож ми цифровізували послугу отримання довідки ВПО та допомоги на 

проживання для ВПО, надали можливість подати заяву онлайн через 

застосунок Дія. 

Також зіштовхнулись з тим, що багато дітей залишилось без 

батьківської опіки. Тому в пріоритет вийшла цифровізація послуги з 

усиновлення дітей. Наразі ми цифровізували вже два етапи, а саме на порталі 

Дія можна подати заяву на попередню онлайн консультацію з усиновлення та 

заяву про взяття на облік кандидатів в усиновлювачі. 

У найближчий час надамо можливість подати онлайн: заяву на 

продовження строку дії висновку про можливість бути усиновлювачами; заяву 

про зняття громадян України з обліку кандидатів в усиновлювачі; заяву про 

взяття громадян на облік потенційних прийомних батьків, батьків-

вихователів; заяву про взяття громадянина на облік потенційних опікунів, 

піклувальників. 

І звісно з перших днів повномасштабного воєнного вторгнення росії в 

Україну ми зрозуміли, що більшість громадян потребують додаткової 

допомоги. Тому ми з командою створили єДопомогу  - гуманітарну платформу 

де зараз можна допомогти людям постраждалим від війни з будь-якої країни 

світу. 

Наразі “Допомога онлайн” - це 38 країн, з яких люди надають допомогу через 

платформу. Близько 2 280 800 гривень допомоги надано благодійниками зі 

всього світу постраждалим від війни. 5000 сімей отримали передплати 

єДопомога і придбали товари в партнерських мережах. 

Як з’явилась ідея запустити платформу єДопомога? Та які результати наразі? 

Костянтин Кошеленко: Ми з командою з початку повномасштабної війни 

зрозуміли те, що багато українців будуть вимушені покинути свої домівки та 

переїхати у більш-менш безпечні місця, а також у більшості постане питання 

щодо рівня доходу, адже кількість людей без роботи зросте або суттєво 

знизиться дохід і навіть базові потреби закривати власноруч буде важко.  
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Тож виникла ідея створити платформу, де кожен може легко підтримати 

іншого.  

На першому етапі була можливість допомагати тільки з рук в руки, але 

така допомога мала ряд обмежень - допомогти можна тільки будучи фізично в 

Україні та є додаткові витрати на доставку цієї допомоги.  

Саме така недосконалість підштовхнула до ідеї залучити бізнес у 

партнери та створити “Допомога онлайн”. Таким чином ми надали можливість 

людям зі всього світу допомогти онлайн українцям. Наразі “Допомога онлайн” 

- це 38 країн, з яких люди надають допомогу через платформу. Близько 2 280 

800 гривень допомоги надано благодійниками зі всього світу постраждалим 

від війни. 5000 сімей отримали передплати єДопомога і придбали товари в 

партнерських мережах. 

Це я про волонтерський напрям єДопомоги розповів. Але є ще два 

важливих напрями - допомога від держави та грошова допомога від 

міжнародних організацій. Наразі призупинено прийом заяв на грошову 

допомогу від міжнародних організацій.   

Напрям грошової допомоги від міжнародних організацій з’явився на 

платформі єДопомога 31 травня. Наразі ми маємо понад 10 млн заяв. Отримали 

грошову допомогу від грошових організацій - 901 052 осіб. Загальна кількість 

переданих осіб на виплату налічує - 2 941 184 осіб. 

 Розкажіть детальніше про результати єДопомоги міжнародної? 

Костянтин Кошеленко: Напрям грошової допомоги від міжнародних 

організацій з’явився на платформі єДопомога 31 травня. Таким чином ми 

допомогли міжнародним організаціям систематизувати виплату коштів та 

унеможливити дублювання виплат, а людям надали зручну можливість 

заповнити анкету-заяву на таку підтримку.   

Наразі ми маємо понад 10 млн заяв. Зазначу, що одна заява може 

включати дані декількох людей. Отримали грошову допомогу від грошових 

організацій - 901 052 осіб. Це ті по яким ми вже отримали підтвердження 

виплати від міжнародних організацій. Загальна кількість переданих осіб на 

виплату налічує - 2 941 184 осіб. Згідно укладених меморандумів ми 

отримуємо інформацію про фактичну виплату протягом 3-х місяців.  

Також ми у Мінсоцполітики продовжуємо роботу над залученням 

міжнародних організацій для надання грошової допомоги.   

Ми продовжуємо цифровізовувати сервіси для внутрішньо переміщених 

осіб. Найближчим часом переведемо в онлайн всі складові послуги 

усиновлення дитини. Водночас з усім перерахованим цифровізуємо 6 допомог. 

Це стало можливим завдяки впровадженню Єдиної інформаційної системи 

соціальної сфери (ЄІССС) по всій території України 

Які соціальні сервіси буде цифровізовано найближчим часом? 

Костянтин Кошеленко: Ми продовжуємо цифровізовувати сервіси для 

внутрішньо переміщених осіб. Наприклад, вже зовсім скоро надамо 

можливість онлайн знятись з обліку ВПО або змінити місце проживання. 
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Також, найближчим часом переведемо в онлайн всі складові послуги 

усиновлення дитини.   

Водночас з усім перерахованим цифровізуємо 6 допомог, таких як: 

допомога малозабезпеченим сім’ям; допомога на дітей одиноким матерям; 

допомога особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю; допомога на дітей, над 

якими встановлено опіку чи піклування; допомога при усиновлені дитини та 

допомога особі, яка доглядає за хворою дитиною. 

Це все стало можливим завдяки впровадженню Єдиної інформаційної 

системи соціальної сфери (ЄІССС) по всій території України. До речі в цьому 

нам також допомогли міжнародні організації та програми, такі як ВПП ООН, 

TAPAS, EGAP, ПРООН в Україні та й інші. 

Мета нашої команди - цифровізувати соціальну сферу та перевести всі 

послуги в онлайн. Ми дамо людині можливість самій обирати - отримати 

послугу онлайн чи офлайн в управліннях соцзахисту населення або ЦНАПах. 

Нагадаємо, раніше заступник Міністра соціальної політики України з питань 

цифрового розвитку, цифрових трансформацій та цифровізації Костянтин 

Кошеленко виступив  на конференції «Україна під час війни. Економіка. 

Безпека. Енергетика. Перспективи відновлення».  

Урядовець розповів про шляхи вирішення ключових проблем, які 

постали перед Україною у соцсекторі з початком повномасштабної війни. 

Також Кошеленко закликав міжнародну спільноту продовжувати підтримку 

українців.  

 

*** 

 

27.10.2022 

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини 

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

mehanizmiv-udoskonalennya-spivpraci-z-pitan-zahistu-prav-vnutrishno-

peremishchenih-osib-yaki-meshkayut-na-hmelnichchini 

Робоча зустріч щодо механізмів удосконалення співпраці з питань 

захисту прав внутрішньо переміщених осіб, які мешкають на 

Хмельниччині 

У регіональному представництві Уповноваженого Верховної Ради 

України з прав людини в Хмельницькій області відбулася робоча зустріч 

працівника представництва Уповноваженого Оксани Кізаєвої, регіонального 

координатора взаємодії з громадськістю Уповноваженого в Хмельницькій 

області Ольги Осередчук з в.о. директора Регіонального центру з надання 

безоплатної вторинної правової допомоги у Хмельницькій області Ольгою 

Чорною та представником Управління дотримання прав людини Національної 

поліції України Андрієм Когунем. 

Під час зустрічі сторони обговорили механізми удосконалення 

подальшої співпраці з питань захисту прав внутрішньо переміщених осіб, які  
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мешкають на Хмельниччині, з якими порушеннями своїх прав сьогодні 

стикаються переселенці та які нагальні потреби має ця категорія осіб. 

На Хмельниччині мешкає близько 120 тисяч внутрішньо переміщених 

осіб. Окрім матеріальних потреб, серед яких – забезпечення житлом, 

продуктами харчування, одягом тощо, ці люди часто мають низку правових 

проблем, тож потребують відповідної допомоги. 

Як зазначили учасники зустрічі, щоб забезпечити дотримання та захист 

прав внутрішньо переміщених осіб, їх доступ  до правової допомоги,  

інституції, що мають відповідні повноваження, повинні об’єднувати зусилля 

та налагодити обмін актуальною інформацією щодо потреб переселенців. За 

підсумками зустрічі запланували спільні візити до місць компактного 

проживання внутрішньо переміщених осіб, а також правопросвітницькі 

заходи для переселенців на актуальні теми. 

 

*** 

 

28.10.2022 

Міністерство соціальної політики України 

https://www.msp.gov.ua/news/22307.html 

Що потрібно робити при зміні місця перебування внутрішньо 

переміщеної особи для того, щоб не втратити щомісячну державну 

допомогу? 

Продовжуємо у рубриці відповідати на актуальні запитання громадян. 

Питаєте: Що потрібно робити при зміні місця перебування внутрішньо 

переміщеної особи для того, щоб не втратити щомісячну державну допомогу? 

Відповідаємо: При зміні місця фактичного проживання ВПО необхідно 

стати на облік за новим місцем. 

ВПО повідомляють орган соціального захисту населення про 

переміщення на інше місце проживання або про повернення до постійного 

місця проживання. 

Для продовження виплат особам, які мають на це право, орган 

соціального захисту населення за новим місцем проживання робить запит до 

відповідного органу за попереднім місцем проживання. 

Факт проживання/перебування ВПО за фактичним місцем вибірково 

перевіряється територіальними органами Національної соціальної сервісної 

служби України: за відсутності ВПО за фактичним місцем 

проживання/перебування посадова особа територіального органу 

Нацсоцслужби робить відповідний запис в акті і залишає ВПО повідомлення 

про необхідність протягом 10 календарних днів прибути до структурного 

підрозділу з питань соціального захисту населення за місцем перебування на 

обліку для проходження ідентифікації. 

У разі коли ВПО протягом 10 календарних днів не прибула до органу 

соціального захисту населення, орган соціального захисту населення приймає 
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рішення про припинення надання допомоги на проживання з наступного 

місяця. 

Поновлюється виплата щомісячної державної допомоги ВПО, коли 

особа, яка має право на таку виплату, стає на облік ВПО за місцем фактичного 

проживання. 

 
 

Місцеве самоврядування 
 

 

24.10.2022 

Львівська обласна військова адміністрація 

https://loda.gov.ua/news/43843 

На Львівщину евакуювали ще приблизно 200 людей: головне за добу 

Двома евакуаційними потягами у Львів прибули ще 182 особи. Про це 

повідомив очільник Львівської ОВА Максим Козицький.  Він також 

наголосив, що доба в області минула без повітряних тривог.   Чотирма 

потягами у Перемишль зі Львівщини відправили 560 людей.  

Через пункти пропуску у Львівській області з України за добу виїхали 

20 тисяч 180 осіб. Повернулися – 19 тисяч 490 українців.  

Окрім цього, поліція області опрацювала 1197 звернень щодо підозрілих 

людей та об‘єктів. 

 

*** 

 

24.10.2022 

Івано-Франківська обласна державна адміністрація 

https://www.if.gov.ua/news/u-nadvirnii-zapratsiuvav-onovlenyi-shelter-dlia-

vnutrishno-peremishchenykh-liudei 

У Надвірній запрацював оновлений шелтер для внутрішньо 

переміщених людей 

Через військові дії на Прикарпаття продовжують прибувати люди. У 

зв’язку із цим БФ «Карітас-Надвірна» реалізував проєкт «Гідна допомога 

внутрішньо переміщеним особам у західні частині України». У рамках проєкту 

провели ремонтні роботи у соціальному центрі Фонду, де вже проживали 

переселенці, зокрема, розширили площу приміщення. Завдяки цьому відтепер 

у шелтері можна буде поселити ще 100 людей. Сьогодні заступниця голови 

обласної державної адміністрації Людмила Сірко взяла участь в урочистому 

відкритті оновленого шелтеру. Митрополит Івано-Франківської УГКЦ Кир 

Володимир Війтишин освятив це приміщення та подякував усім, хто 

долучився до цієї важливої справи. 

https://loda.gov.ua/news/43843
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«На сьогодні наша область прийняла понад 147 тисяч переселенців. 

Задля створення комфортних умов для проживання внутрішньо переміщених 

людей Благодійний фонд «Карітас» здійснив реконструкцію приміщення . 

Люди, які втратили своє житло у зв’язку із військовою агресією росії проти 

України, - а це жителі Донецької, Луганської, Запорізької, Чернігівської та 

Миколаївської областей, - проживатимуть тут до можливості повернення у 

свої оселі», - наголосила Людмила Сірко. Зазначимо, що кошти для ремонту 

шелтеру надав Благодійний фонд «Карітас України» та Український 

гуманітарний фонд. Прихисток розташований на двох поверхах та має 

підвальне приміщення із захисним укриттям. Для переселенців додатково 

облаштовано ще 14 нових кімнат, кабінет психолога та дитяча відпочинкова 

кімната. 

 

*** 

24.10.2022 

Житомирська обласна державна адміністрац 

https://oda.zht.gov.ua/news/viktor-gradivskyj-doluchyvsya-do-chergovogo-

zasidannya-minreintegratsiyi-shhodo-rozmishhennya-vpo/ 

Віктор Градівський долучився до чергового засідання Мінреінтеграції 

щодо розміщення ВПО  
Сьогодні, 23 жовтня, під головуванням Міністра з питань реінтеграції 

тимчасово окупованих територій України Ірини Верещук відбулося онлайн-

засідання Координаційного штабу з питань підготовки проведення 

обов’язкової евакуації населення Донецької області в умовах воєнного стану. 

Від Житомирської обласної військової адміністрації до засідання долучилися 

заступник начальника ОВА Віктор Градівський та директор Департаменту 

соціального захисту населення ОВА Олена Грищук. 

«В південних та східних регіонах України бойова ситуація 

загострюється з кожним днем, тож залишатися на території де ведуться 

активні бойові дії стало ще більш небезпечно. Чим більше людей виїде зараз, 

тим менше людей російська армія встигне вбити», — зазначили на засіданні 

Координаційного штабу. 

Як зауважив заступник начальника Віктор Градівський, за 243 дня 

повномасштабного вторгнення  з тимчасово окупованих територій 

Харківщини, Херсонщини, Луганщини, Запорізької та Донецької областей до 

Житомирщини виїхало понад 36 832 родин, тому числі 518 багатодітних, з них 

20 052 дітей. 

На нараді  з Мінреінтеграції акцентували увагу на важливості створення 

для дітей належних умов виховання та розвитку, а також на викликах, з якими 

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

сиротіють у зв’язку з воєнними діями в Україні. 

 

*** 

 



9 
 

25.10.2022 

Львівська обласна військова адміністрація 

https://loda.gov.ua/news/44002 

Школярі і вихованці садочків Львівщини та діти з числа ВПО 

отримають 1000 наплічників з канцтоварами від МО «Save the Children» 

Загалом наплічники розподілять між учнями 65 закладів освіти. 

Міжнародна неурядова організація «Save the Children» передала 1000 

наплічників з канцтоварами, серед яких скетчбуки, блокноти, альбоми для 

малювання та кольоровий папір. 

Представниці організації разом з заступницею директора департаменту 

освіти і науки Львівської ОВА Ольгою Котовською сьогодні, 25 жовтня, 

передали частину наплічників учням навчально-реабілітаційного центру 

«Оберіг», що у Львові. Звідси решту наплічників розвозитимуть в інші 

навчальні заклади області, зокрема для: 

 вихованців закладів дошкільної освіти громад Львівської області; 

учнів спецшкіл; 

 дітей молодшого віку (до 10 років) з числа ВПО, які тимчасово 

проживають в закладах фахової передвищої освіти та закладах професійної 

(професійно-технічної) освіти. 

«Благодійники організації звернулися до департаменту освіти і науки 

Львівської обласної державної адміністрації з проханням посприяти у 

розповсюдженні  гуманітарної допомоги – 1000 наплічників з канцелярським 

приладдям. Спільно ми вирішили передати їх учням спецшкіл Львівщини та 

інших областей, які зараз перебувають у нашій області. 

Департамент вперше співпрацює з «Save the Children», проте 

сподіваємось на подальшу підтримку і роботу, адже для дітей не може бути 

забагато опіки та турботи, їх повинна отримувати кожна дитина», – зазначила 

Ольга Котовська. 

Довідково: 

«Save the Children» – це міжнародна неурядова організація з більш ніж 

25000 співробітниками у 120 країнах. В Україні організація працює з 2014 

року, насамперед у сферах захисту дітей, освіти та дитячої бідності, реагуючи 

на гуманітарну кризу за допомогою заходів, спрямованих на зниження 

вразливості дітей та їхніх сімей, зосереджуючись на найбільш уразливих 

групах населення. 

Підтримка організації включає грошову допомогу, програми доступу до 

освіти, чистої води, гігієнічних наборів, освітніх наборів, забезпечення 

колективних центрів спеціалізованими обладнаними кімнатами для навчання, 

кімнатами матері та дитини та просторами дружніми до дитини та ін. 

 

*** 

 

25.10.2022 

Вінницька обласна військова адміністрація 
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https://www.vin.gov.ua/news/ostanni-novyny/50398-v-dii-mozhna-bude-

zminyty-mistse-prozhyvannia-i-status-vpo 

В «Дії» можна буде змінити місце проживання і статус ВПО  

У застосунку «Дія» внутрішньо переміщені особи зможуть у декілька 

кліків без черг, збору довідок і походів до держорганів: 

 змінити адресу місця проживання, якщо переїхали до іншого міста; 

 скасувати статус ВПО, якщо повернулися на місце постійного 

проживання. 

Щоб долучитися до бета-тестування, необхідно мати цифрову 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». 

 

*** 

 

25.10.2022 

Донецька обласна державна адміністрація 

https://dn.gov.ua/news/evakuaciya-ryatuye-zhittya-yak-bezkoshtovno-

viyihati-do-kirovogradskoyi-oblasti 

Евакуація рятує життя! Як безкоштовно виїхати до 

Кіровоградської області 

Триває обов'язкова евакуація цивільних мешканців Донеччини. Через 

активні бойові дії потрібно, щоб якомога більше людей покинули область вже 

зараз, виїхавши у безпечніші регіони України. Бо зараз найважливіше - 

зберегти життя! 

Безкоштовна евакуація у Кіровоградську область здійснюється 

спеціальним поїздом. 

Нагадаємо, щоб безкоштовно виїхати до безпечного регіону та 

врятувати свою родину від постійних обстрілів, необхідно: 

 залишити заявку за телефоном 0988903318; 

 дістатися до місця збору, звідки буде безкоштовний підвіз до 

евакуаційного потягу у Покровську; 

 оселитися у Кіровоградській області - це безкоштовно. 

Влада надає такі соціальні гарантії: 

 безкоштовне житло; 

 гуманітарна допомога; 

 психологічна допомога; 

 медична допомога тощо; 

 соціальний супровід під час оформлення допомоги від міжнародних 

організацій через платформу "єДопомога". 
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На Кіровоградщині працює Call Center Донецької ОВА, де переселенці з 

Донеччини можуть отримати допомогу в соціальній, культурній та 

психологічній сферах. 

Евакуація — це складно, але необхідно! 

Евакуація рятує життя! 

За матеріалами Департаменту соціального захисту населення
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*** 

26.10.2022 

Чернівецька обласна військова адміністрація 

https://bukoda.gov.ua/news/choloviky-pereselentsi-iaki-prybuly-na-

bukovynu-maiut-protiahom-dvokh-dib-staty-na-viiskovyi-oblik 

Чоловіки-переселенці, які прибули на Буковину, мають протягом двох 

діб стати на військовий облік. 

Про це нагадує Чернівецький обласний ТЦК та СП. 

«Чоловікам, жителям краю, які досі не звернулися до ТЦК та СП, 

необхідно прибути для уточнення військово-облікових даних, а переселенцям 

– для постановки на тимчасовий облік. Тим військовозобов’язаним, які мають 

право на відстрочку від призову, необхідно прийти в терцентри 

комплектування з відповідними документами та підтвердити це», - йдеться у 

дописі. 

У обласному територіальному центрі комплектування та соціальної 

підтримки також зазначили, що військовозобов’язані громадяни, віком від 18 

до 60 років, на час дії воєнного стану повинні постійно мати при собі та 

надавати за вимогою для перевірки уповноваженим особам спільних патрулів 

документи, що посвідчують особу та військово-облікові документи. 

За порушення правил військового обліку та ухилення від призову 

передбачена адміністративна та кримінальна відповідальність. Ухилянтам під 

час мобілізації загрожує покарання у вигляді позбавлення волі до 5 років. 

https://bukoda.gov.ua/news/choloviky-pereselentsi-iaki-prybuly-na-bukovynu-maiut-protiahom-dvokh-dib-staty-na-viiskovyi-oblik
https://bukoda.gov.ua/news/choloviky-pereselentsi-iaki-prybuly-na-bukovynu-maiut-protiahom-dvokh-dib-staty-na-viiskovyi-oblik
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*** 

 

26.10.2022 

Вінницька обласна військова адміністрація 

https://www.vin.gov.ua/news/ostanni-novyny/50425-v-ukraini-vneseno-

zminy-do-poriadku-nadannia-dopomohy-na-prozhyvannia-vnutrishno-

peremishchenym-osobam-2 

В Україні внесено зміни до Порядку надання допомоги на проживання 

внутрішньо переміщеним особам  

Урядом прийнято постанову КМУ від 14.10.2022 №1168 «Про внесення 

змін до Порядку надання допомоги на проживання внутрішньо переміщеним 

особам», відповідно до якої для отримання допомоги на проживання, 

внутрішньо переміщена особа, яка подала заяву до 30 квітня 2022 року та не 

отримала допомогу, має змогу звернутись до 01 грудня 2022 до органу 

соціального захисту населення особисто чи засобами поштового зв’язку із 

заявою. 

Також передбачено проведення вибіркової перевірки фактичного місця 

проживання/перебування ВПО. Під час проведення вибіркової перевірки 

фактичного місця проживання/перебування внутрішньо переміщеної особи за 

відсутності внутрішньо переміщеної особи за фактичним місцем 

проживання/перебування, складається відповідний акт і повідомляється ВПО 

про необхідність протягом 10 календарних днів прибути до структурного 

підрозділу з питань соціального захисту населення за місцем перебування на 

облік для проходження ідентифікації. 

У разі, коли внутрішньо переміщена особа протягом 10 календарних 

днів не прибула до органу соціального захисту населення, орган соціального 

захисту населення приймає рішення про припинення надання допомоги на 

проживання з наступного місяця. 

 

*** 

 

26.10.2022 

Житомирська обласна військова адміністрація 

https://oda.zht.gov.ua/news/v-ukrayini-vneseno-zminy-do-poryadku-

nadannya-dopomogy-na-prozhyvannya-vnutrishno-peremishhenym-osobam/ 

В Україні внесено зміни до Порядку надання допомоги на проживання 

внутрішньо переміщеним особам 

Урядом прийнято постанову КМУ від 14.10.2022 №1168 «Про внесення 

змін до Порядку надання допомоги на проживання внутрішньо переміщеним 

особам», відповідно до якої для отримання допомоги на проживання, 

внутрішньо переміщена особа, яка подала заяву до 30 квітня 2022 року та не 

отримала допомогу, має змогу звернутись до 01 грудня 2022 до органу 

https://www.vin.gov.ua/news/ostanni-novyny/50425-v-ukraini-vneseno-zminy-do-poriadku-nadannia-dopomohy-na-prozhyvannia-vnutrishno-peremishchenym-osobam-2
https://www.vin.gov.ua/news/ostanni-novyny/50425-v-ukraini-vneseno-zminy-do-poriadku-nadannia-dopomohy-na-prozhyvannia-vnutrishno-peremishchenym-osobam-2
https://www.vin.gov.ua/news/ostanni-novyny/50425-v-ukraini-vneseno-zminy-do-poriadku-nadannia-dopomohy-na-prozhyvannia-vnutrishno-peremishchenym-osobam-2
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соціального захисту населення особисто чи засобами поштового зв’язку із 

заявою. 

Також передбачено проведення вибіркової перевірки фактичного місця 

проживання/перебування ВПО. Під час проведення вибіркової перевірки 

фактичного місця проживання/перебування внутрішньо переміщеної особи за 

відсутності внутрішньо переміщеної особи за фактичним місцем 

проживання/перебування, складається відповідний акт і повідомляється ВПО 

про необхідність протягом 10 календарних днів прибути до структурного 

підрозділу з питань соціального захисту населення за місцем перебування на 

облік для проходження ідентифікації. 

У разі, коли внутрішньо переміщена особа протягом 10 календарних 

днів не прибула до органу соціального захисту населення, орган соціального 

захисту населення приймає рішення про припинення надання допомоги на 

проживання з наступного місяця. 

 

*** 

 

26.10.2022 

Житомирська обласна військова адміністрація 

https://oda.zht.gov.ua/news/do-uvagy-vpo-ta-lyudej-z-invalidnistyu-

vidteper-dostupnyj-sheryng-dokumentiv-u-diyi/ 

До уваги ВПО та людей з інвалідністю! 

Відтепер доступний шеринг документів у ДіїПро це інформує 

Міністерство цифрової траснформації України. 

Так, в усіх управліннях соціального захисту населення (УСЗН) доступна 

функція шерингу документів у застосунку Дія. Нею можна скористатися при 

оформленні допомоги для ВПО та довідки для перетину кордону людям з 

інвалідністю. 

Це означає, що тепер не обов’язково носити з собою фізичні документи 

чи надавати їх копії. Достатньо поділитися їх цифровою копією в кілька кліків 

через Дію. Шеринг документів також допоможе уникнути помилок при 

внесенні ваших персональних даних у базу та пришвидшить обслуговування. 

Щоб поділитися копією документа: 

 оберіть паспорт, картку платника податків (РНОКПП) чи свідоцтво про 

народження в застосунку Дія; 

 натисніть на документ та оберіть штрихкод; 

 працівник управління соцзахисту зчитує номер під штрихкодом; 

 підтвердьте запит на передачу копій документів у застосунку Дія. 

Зверніть увагу! Щоб скористатися послугою шерингу, необхідно 

оновити Дію до останньої версії. 

Нагадуємо, що у застосунку Дія доступна нова послуга — купівля 

військових облігацій. 

Довідково. Послуга реалізована Міністерством цифрової трансформації 

України спільно з Міністерством соціальної політики України. Шеринг 
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документів у УСЗН став можливим завдяки інформаційним обмінам сервісу 

Дія та Єдиної інформаційної системи соціальної сфери. 

 

*** 

 

26.10.2022 

Дніпропетровська обласна державна адміністрація 

https://adm.dp.gov.ua/news/majzhe-60-budinkiv-u-lichkivskij-gromadi-

nadali-pereselencyam 

Майже 60 будинків у Личківській громаді надали переселенцям 

Майже 60 будинків у Личківській громаді надали переселенцямУ 

Личківській громаді Новомосковського району майже 60-ти родинам 

переселенців надали житло у домівках, що раніше пустували. Хтось поділився 

батьківською хатою, інші господарі давно виїхали з села. У війну вирішили 

допомогти тим, хто шукав прихисток від ворожих атак. Власні оселі надали 

безоплатно. 

Нові мешканці з'явилися й у 30 приватних будинках Бузівського 

старостинського округу Личківської громади. «У будинку ніхто не жив чотири 

роки. А тут односельці звернулися з проханням допомогти знайомим з-під 

Слав'янська. Ось, живуть уже кілька місяців. Сплачують лише за комуналку», 

– розповів місцевий Вадим Кремена. На сусідній вулиці в колись порожній 

хаті оселилися пенсіонерка Ірина із сином Володимиром. Вони із 

Лисичанська. «Тікали з міста через страшенну небезпеку. Світ за очі. 

Зупинилися в цьому селі. Нам допомогли з житлом. Сказали: заходьте і 

живіть», – поділилася Ірина. Жінка розповіла, що довелося хату трішки 

привести до ладу. Десь побілили стіни. Син полагодив дах, зробив димар до 

пічки. Спочатку, каже, й не планували затримуватися надовго. Душа рвалася 

додому. Та пізніше прийшло розуміння: зимувати доведеться тут. Тоді взялися 

робити заготівлі консервації та дров. У Бузівці нове життя кинутій хаті дала 

родина з Донецької області. Там оселилися Олександр із Тетяною та їхньою 

дорослою донькою з двома онуками. «У нашому рідному селі було до 40 

прильотів на день. Кума вбило просто на городі, коли той картоплю окучував. 

У травні виїхали й рушили в нікуди. Випадково потрапили до Бузівки. Тут і 

хату дали, і продуктами сусідка допомагає. Молоком, картоплею», – розповіла 

Тетяна. 

Вона додала: місцеві дали розсаду, тож на невеличкому городі 

виростили томати, огірки, цибулю. 

Олександр сокиру не випускає з рук. Постійно щось лагодить. Влітку 

надворі сколотив душ із дошок. Зараз старий сад чистить від «сушняку». «Зима 

не за горами. Треба дровами запасатися. На яблунях пообрізав сухі гілки, бо 

там тільки короїд заводиться, – сказав Олександр. – Нічого, прорвемося!» Нині 

у Личківській громаді – понад 320 переселенців 

 

*** 
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27.10.2022 

Житомирська обласна військова адміністрація 

https://oda.zht.gov.ua/news/dopomogavpo-vitalij-bunechko-zustrivsya-z-

predstavnykamy-mizhnarodnyh-organizatsij-osnovnymy-donoramy-ta-

volonteramy-zhytomyrshhyny/ 

Допомога ВПО: Віталій Бунечко зустрівся з представниками 

міжнародних організацій, основними донорами та волонтерами 

Житомирщини  
Сьогодні, 27 жовтня, начальник Житомирської ОВА Віталій Бунечко 

долучився до проведення «Польової координаційної зустрічі» у форматі 

«круглого столу» з представниками міжнародних організацій, основними 

донорами та волонтерами Житомирської області. 

Також участь у заході взяв заступник начальника ОВА Віктор 

Градівський, в.о. директора установи «Агенція регіонального розвитку 

Житомирської області», керівник крос-секторального проєкту ЮНІСЕФ у 

Житомирській області Маргарита Сіранчук, представники районних 

військових адміністрацій та профільних структурних підрозділів ОВА, 

програм UNICEF та ООН, Товариства Червоного Хреста у Житомирській 

області, дієцезіального Благодійного фонду «Карітас-Спес» Київсько-

Житомирської дієцезії Римсько-Католицької церкви в м. Житомирі. 

Координатором зустрічі з боку міжнародних організацій був керівник 

Офісу Управління ООН з  координації гуманітарних справ у м. Вінниці 

Джозеф Кроулі. 

Під час «круглого столу» учасники обговорили спільну діяльність у 

Житомирській області щодо надання допомоги ВПО та реалізацію програм, 

ініційованих міжнародними організаціями. 

Так, Віталій Бунечко поінформував присутніх про те, що на 

Житомирщині з початку бойових дій знайшли прихисток понад 112 тисяч 

вимушених переселенців. Станом на 25 жовтня в області фактично 

проживають 71,4 тис. внутрішньо переміщених осіб. Крім того, в 17 місцях 

компактного проживання розміщено 205 евакуйованих осіб, яким надано 

першу необхідну допомогу (одяг, засоби гігієни, продукти харчування). 

Під час зустрічі йшлося не лише про розміщення переселенців, але й про 

їх соціальне та медичне обслуговування. Зокрема завдяки своєчасним 

рішенням Уряду та допомозі міжнародних організацій, які діють під егідою 

Організації Об’єднаних Націй, ВПО мають регулярні грошові виплати. 

«Відзначу також, що з метою підтримки переселенців в області 

реалізовано програму гуманітарної грошової допомоги внутрішньо 

переміщеним особам від Всесвітньої продовольчої програми ООН. Даною 

програмою скористалися 76 тис. внутрішньо переміщених осіб у 16 громадах 

області, які отримали допомогу на загальну суму 10,73 млн доларів», — 

поінформував Віталій Бунечко. 
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Також він наголосив, що актуальною потребою в умовах підготовки для 

довготривалого комфортного перебування ВПО в області залишається 

облаштування та ремонт приміщень для їх колективного перебування, a також 

приватних будинків, включаючи будинки жителів області, які зруйновано та 

пошкоджено внаслідок бомбових ударів. 

З даного напряму обласна військова адміністрація співпрацює з 

представниками офісу Управління Верховного Комісара ООН у справах 

біженців (УВКБ ООН) та іншими Міжнародними організаціями. 

Переліки об’єктів приватної власності, які потребують ремонтних робіт 

для розміщення ВПО, та будинків мешканців області, які пошкоджені 

внаслідок бомбових ударів та потребують поточного або середнього ремонту, 

передано до УВКБ ООН через фахівця з питань житла Сайфуллаха Мехрабi. 

Також делегацією італійського представництва Червоного Хреста 

опрацьовано питання щодо встановлення 40 каркасних будинків у Житомирі, 

які зможуть забезпечити житлом понад 250 переселенців зі сходу та півдня 

України. Ці будинки термомодернізовані, що дозволяє проживати в них 

комфортно і влітку, і взимку. Житло матиме усі необхідні меблі та побутову 

техніку. 

Крім того, з 25 липня у Житомирі відкрито офіс благодійного фонду «Право 

на захист», який проводить реєстрацію та приймання заявок на надання 

грошової допомоги від УВКБ ООН малозахищеним категоріям громадян. 

ВАЖЛИВО! Розпорядженням начальника Житомирської ОВА утворено 

Кол-центр з питань розміщення тимчасово евакуйованих осіб, які 

постраждали внаслідок російської збройної агресії, на період введення 

воєнного стану при Житомирській обласній військовій адміністрації. 

Телефони «гарячої лінії» з питань внутрішньо переміщених осіб: 067-499-29-

16, 067-399-62-72. 

 

*** 

 

28.10.2022  

Полтавська обласна державна адміністрація 

https://www.adm-pl.gov.ua/news/prodovzhuiemo-monitoriti-miscya-

perebuvannya-vimushenih-pereselenciv 

Продовжуємо моніторити місця перебування вимушених 

переселенців 

Спеціалісти відділу державного нагляду за дотриманням санітарного 

законодавства Кременчуцького районного управління Головного управління 

Держпродспоживслужби в Полтавській області з 20.10.2022р. по 27.10.2022р. 

перевірили 11 місць тимчасового перебування осіб, що вимушені покинути 

місця постійного проживання у зв’язку з військовою агресією російської 

федерації. 

Під час перевірок звертали увагу на: 
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 Умови проживання, харчування, прання білизни, забезпечення якісною 

питною водою. 

 Забезпечення людей, які прибувають до місць тимчасового перебування 

медичною допомогою та лікарськими засобами. 

 Забезпечення окремих кімнат для ізоляції на випадок виникнення 

підозри на інфекційну хворобу, симптомів гострого респіраторного 

захворювання гострої кишкової інфекції тощо. 

 Забезпеченням рідким милом, антисептиками, паперовими рушниками, 

 Створення умов для дотримання правил особистої гігієни. 

 Зберігання твердих побутових відходів. 

Із працівниками вказаних закладів проведена роз’яснювальна робота по 

дотриманню вище викладених вимог, профілактиці виникнення інфекційних 

хвороб та харчових отруєнь. 

 

*** 

 

28.10.2022 

Івано-Франківська обласна державнв адміністрація 

https://www.if.gov.ua/news/predstavnyk-upovnovazhenoho-z-prav-

hromadian-vidvidala-mistsia-kompaktnoho-prozhyvannia-vnutrishno-

peremishchenykh-osib-v-ivano-frankivsku 

Представник Уповноваженого з прав громадян відвідала місця 

компактного проживання внутрішньо переміщених осіб в Івано-Франківську 

З початку широкомасштабного російського вторгнення в Україну Івано-

Франківська область прийняла майже 150 тисяч переселенців, які рятуючись 

від війни переїхали на Прикарпаття з інших регіонів країни. Наразі на обліку 

як ВПО в області перебувають 144, 9 тисяч осіб. 

З метою здійснення моніторингу дотримання прав внутрішньо 

переміщених осіб, Представник Уповноваженого з прав громадян, 

постраждалих внаслідок збройної агресії проти України, Ольга Алтуніна 

разом із заступницею голови обласної державної адміністрації Людмилою 

Сірко відвідали місця їх компактного проживання в Івано-Франківську та 

Лисецькій територіальній громаді. 

Загалом у відвіданих місцях компактного проживання, які облаштовані 

у приміщеннях закладів освіти, охорони здоров’я та соціальної сфери, 

перебувають 120 осіб. Завдяки співпраці місцевої влади та благодійних, в тому 

числі міжнародних фондів, тут створені комфортні умови проживання. 

МКП забезпечені необхідною технікою (мультиварки, мікрохвильові печі, 

електрочайники, електроплити, холодильники). У деяких МКП, зокрема 

закладах дошкільної освіти та місцевій лікарні Лисецької ТГ, організовано 

безоплатне гаряче харчування внутрішньо переміщених осіб. 

Ольга Алтуніна також провела зустріч з головою Івано-Франківської 

ОДА Світланою Онищук, під час якої обговорили питання додержання прав 

внутрішньо переміщених осіб, адже в області з перших днів війни почав діяти 

https://www.if.gov.ua/news/predstavnyk-upovnovazhenoho-z-prav-hromadian-vidvidala-mistsia-kompaktnoho-prozhyvannia-vnutrishno-peremishchenykh-osib-v-ivano-frankivsku
https://www.if.gov.ua/news/predstavnyk-upovnovazhenoho-z-prav-hromadian-vidvidala-mistsia-kompaktnoho-prozhyvannia-vnutrishno-peremishchenykh-osib-v-ivano-frankivsku
https://www.if.gov.ua/news/predstavnyk-upovnovazhenoho-z-prav-hromadian-vidvidala-mistsia-kompaktnoho-prozhyvannia-vnutrishno-peremishchenykh-osib-v-ivano-frankivsku
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координаційний штаб для ВПО, діяльність якого спрямована на координацію 

прийому переселенців та їх поселення. 

До робочої поїздки представника Уповноваженого Івано-

Франківщиною долучилися співробітники департаменту моніторингу 

додержання прав громадян, які постраждали внаслідок збройної агресії проти 

України Секретаріату Уповноваженого та регіонального представництва 

Уповноваженого в Івано-Франківській області, представники Управління 

Верховного Комісара ООН у справах біженців. 

Працівники Секретаріату Уповноваженого поспілкувалися з 

мешканцями закладів, 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. 

 

*** 

 

28.10.2022 

Чернівецька обласна військова адміністрація 

https://bukoda.gov.ua/news/u-khotyni-oblashtovuiut-khostel-dlia-

vymushenykh-pereselentsiv 

У Хотині облаштовують хостел для вимушених переселенців. Це 

роблять на базі комунального приміщення. Наразі тут перекривають покрівлю. 

Про це повідомив Хотинський міський голова Андрій Дранчук на своїй 

сторінці у Facebook. 

«Тут уже замінено усі вікна та двері на металопластикові. Здійснено 

цілий комплекс внутрішніх робіт з ремонту кімнат, їдальні, душових», - 

йдеться у дописі. 

Наступний етап – утеплення мінватою. Також тут проведуть фасадні 

роботи, планування території, замощення доріжок тротуарною плиткою. 

«Вдячний за велику допомогу в облаштуванні хостелу для переселенців 

нашим партнерам з гуманітарних і міжнародних організацій – ACTED та 

МОМ, а у забезпеченні меблями USAID. Проєкт здійснюється у 

співфінансуванні з міського бюджету», - зазначив Андрій Дранчук. 

 

*** 

 

28.10.2022 

Львівська обласна військова адміністрація 

https://loda.gov.ua/news/44469 

До порядку надання допомоги на проживання офіційно 

зареєстрованих ВПО внесли зміни 

Уряд ухвалив рішення, яке забезпечує виплату допомоги на 

проживання ВПО, яким не вдалося оформити державну допомогу до 30 

квітня через застосунок «Дія». Такі одержувачі зможуть повторно подати 

заявку до 1 грудня 2022 року. 

https://www.facebook.com/Dranchuk.Andriy/posts/pfbid02PpzWz5LSm94mBYXe6efLWUUM6C5aqy7oVDRpvaJNnNK2MCEkzD85UXFn2BrhQA98l
https://loda.gov.ua/news/44469
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Щоб подати повторну заявку, необхідно прийти особисто до органу 

соціального захисту населення та написати ще одну заяву або ж надіслати її 

поштою. Органи соцзахисту зобов’язані прийняти у людини повторну заяву та 

розглянути її. 

Відповідно змін також запроваджений контроль за дотриманням вимог 

законодавства під час надання допомоги на проживання ВПО, який 

здійснюється працівниками територіальних органів Національної соціальної 

сервісної служби України шляхом проведення вибіркової перевірки 

фактичного місця проживання/перебування внутрішньо переміщеної особи. 

Нагадаємо, що з травня 2022 року допомога людям, які перемістилися з 

тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим і м. 

Севастополя, території територіальних громад, що розташовані в районі 

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

оточенні (блокуванні). Це також стосується  ВПО, у яких житло зруйноване 

або непридатне для проживання внаслідок пошкодження і які подали заявку 

на відшкодування відповідних втрат, зокрема через Єдиний державний веб-

портал електронних послуг. 

Допомога надається у розмірах: 

 для осіб з інвалідністю та дітей — 3000 гривень на місяць; 

 для інших осіб — 2000 гривень на місяць. 

Для призначення допомоги подається заява про надання допомоги за 

встановленою формою на підставі довідки внутрішньо переміщеної особи, 

документів, що підтверджують особу та ІПН. 

Заяви приймаються за місцем фактичного перебування внутрішньо 

переміщених осіб (уповноважені органи): 

1. управліннями/відділами соціального захисту населення; 

2. уповноваженими особами виконавчого органу сільської, 

селищної, міської ради або центру надання адміністративних послуг. 

Також з 20 квітня 2022 року є можливість подання заяви засобами 

Єдиного державного веб-порталу електронних послуг, зокрема з 

використанням мобільного додатка «Дія». 

У разі зміни фактичного місця проживання/перебування заявник або 

особа повинна звернутись за видачею довідки до уповноваженого органу за 

місцем фактичного проживання/перебування, а раніше видана йому довідка 

вилучається. Відповідні зміни вносять до Єдиної інформаційної бази даних 

про ВПО. Також найближчим часом така можливість з’явиться на порталі 

«Дія». 

Станом на 28 жовтня на Львівщині офіційно зареєструвались понад 255 

тисяч ВПО. 

 

*** 

 

28.10.2022 

Львівська обласна військова адміністрація 
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https://loda.gov.ua/news/44500 

Група волонтерів з італійського міста Модена нещодавно завітала до 

Нового Роздолу. Вони привезли гуманітарну допомогу і медикаменти, яку 

передали міському волонтерському центру та міській лікарні, а також 

поспілкувалися з внутрішньо переміщеними особами, котрі тут 

лікуються. 

Також італійські волонтери подарували для територіального центру по 

обслуговуванню одиноких громадян швейну машинку і одразу ж провели 

майстер-клас як нею користуватися. 

Взамін волонтери отримали дитячі малюнки і вироби в українському 

стилі, виготовлені новороздільцями, які планують продати на благодійній 

ярмарці. Особливо зворушили їх неординарні сувеніри: уламки ракети, котра 

впала у районі, та пляшечки з трансформаторним маслом, яке забруднило 

територію після обстрілу – символи звірств росії щодо українського народу. 

 

*** 

 

28.10.2022 

Донецька  обласна військова адміністрація 

https://dn.gov.ua/news/centr-pidtrimki-vnutrishno-peremishchenih-osib-

kramatorskogo-rajonu-prodovzhuye-robotu-u-dnipri 

Ми разом: Центр підтримки внутрішньо переміщених осіб 

Краматорського району продовжує роботу у Дніпрі 

25 вересня розпочав та продовжує свою роботу Центр підтримки 

внутрішньо переміщених осіб Краматорського району «Ми Разом» у м. Дніпро 

за адресою: проспект Дмитра Яворницького, 42.  

У центрі надається допомога в основних сферах, необхідних для 

повноцінного розвитку та життя людини. Головною метою є зробити час 

перебування мешканців Краматорського району поза домом комфортним та 

сприятливим для налагодження і формування нових зв’язків, мотивуючим, 

об’єднуючим і корисним. 

Працівникам центру вдалося об’єднати для вирішення потреб 

внутрішньо переміщених осіб Краматорського району міжнародних 

партнерів, благодійників, організувати видачу допомоги та залучити фахівців 

з юридичних питань, медиків. 

За місяць роботи у центрі зареєструвалися 2650 осіб, з них 1123 

дорослих, 550 дітей та підлітків, 300 пенсіонерів та 127 осіб з інвалідністю. 

Понад 100 сімей отримали гуманітарну допомогу у вигляді продуктових 

наборів та засобів гігієни. Також було роздано 300 наборів пледів, постільної 

білизни та рушників. 

Наразі, в процесі видачі 60 наборів – це памперси для дорослих, 

пелюшки та засоби гігієни. Планується видача посуду багатодітним сім’ям та 

набори у вигляді ковдр, подушок, матрасів та постільної білизни. 

https://loda.gov.ua/news/44500
https://dn.gov.ua/news/centr-pidtrimki-vnutrishno-peremishchenih-osib-kramatorskogo-rajonu-prodovzhuye-robotu-u-dnipri
https://dn.gov.ua/news/centr-pidtrimki-vnutrishno-peremishchenih-osib-kramatorskogo-rajonu-prodovzhuye-robotu-u-dnipri
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До медичного представника центру щодня звертається від 10 до 15 осіб, 

юридичні консультації отримують від 5 до 10 осіб. 

Щовівторка у центрі проводиться йога для дітей. 

Щочетверга проводяться майстер-класи, веселі анімації та гурток для 

батьків. 

Щосуботи проходить АРТ гурток для дітей та батьків. 

Для дітей від 6 до 11 років діє програма соціально- емоційного навчання, 

в якій приймають участь близько 10 дітей. 

Сьогодні на базі центру юристами Міжнародного комітету порятунку 

(IRC) для внутрішньо переміщених осіб було проведено інформаційну 

юридичну сесію на тему: «Перевірка фактичного місця проживання ВПО», під 

час якої були надані роз’яснення щодо змін в законодавстві. 

 

 

ОГЛЯД ПУБЛІКАЦІЙ ЗМІ 

Центральні 
 

24.10.2022 

УКРІНФОРМ 

Мінреінтеграції допоможе розв'язати проблеми з опаленням у 

прихистках для переселенців 

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3599765-minreintegracii-

dopomoze-rozvazati-problemi-z-opalennam-u-prihistkah-dla-pereselenciv.html 

Віцепрем’єр вважає, що необхідно встигнути пристосувати прихистки 

для проживання в них взимку. 

Як повідомлялося, 10 жовтня на міжвідомчій нараді, присвяченій 

розміщенню ВПО в місцях компактного проживання, обговорили підготовку 

тимчасових прихистків до опалювального сезону. Зокрема, забезпечення 

альтернативними видами опалення на особливо небезпечних територіях, де 

сьогодні відсутнє централізоване теплопостачання. 

Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій 

закликало керівників закладів, які надали прихисток переселенцям, у 

найкоротший термін повідомити про наявні проблеми з утепленням та 

обігрівом приміщень. 

Про це сказала віцепрем’єр-міністр - міністр з питань реінтеграції 

тимчасово окупованих територій Ірина Верещук, передає Укрінформ із 

посиланням на сайт відомства. 

«Ми звернулись безпосередньо до керівників гуртожитків для ВПО, 

якими на сьогодні часто є приміщення шкіл, санаторіїв, баз відпочинку тощо. 

Закликаємо їх якнайшвидше оцінити та визначити проблеми, з якими 

самотужки не впораються. І звертатись до нас. Є питання, які можна вирішити 
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просто і швидко – на рівні міністерства. А людям це допоможе спокійно 

пережити зиму», - сказала Верещук. 

За її словами, наприклад, можна розв'язати питання щодо 

електрогенераторів, оснащення приміщень обігрівачами. Для цього треба 

написати або зателефонувати до Мінреінтеграції за номером: (096) 058-83-76, 

чітко повідомити свої дані, суть проблеми, що та у якій кількості потрібно для 

її вирішення. 

 

*** 

 

24.10.2022 

Європейська правда 

https://www.eurointegration.com.ua/news/2022/10/24/7149254/ 

Берлін каже про "практично вичерпані" можливості з прийому 

біженців 

Правлячий бургомістр Франциска Гіффай заявила, що у Берліні 

"практично вичерпані" можливості прийому біженців. 

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє DW. 

"Нам терміново потрібно більше федеральної нерухомості для гарного 

розміщення людей", - сказала вона. 

Гіффай також наголосила на необхідності фінансової підтримки, щоб 

покрити величезні витрати, і справедливого розподілу біженців по 

федеральних землях. 

За словами бургомістра, близько 340 тисяч громадян України отримали 

першу допомогу в Берліні, 100 тисяч залишаються в столиці.Раніше 

уповноважена уряду Німеччини з питань міграції Рім Алабалі-Радован 

закликала готуватися до можливого нового притоку біженців з України. 

Наразі кількість прибулих втікачів від війни в Україні скоротилася 

приблизно до 150 осіб на день, "але сувора воєнна зима може це змінити", 

заявила Алабалі-Радован. 

 

*** 

 

24.10.2022 

UAMEDIA.EU 

https://uamedia.eu/official/ukrayinski-bizenci-stanovlyat-12-vidsotkiv-

bezrobitnix-v-estoniyi-2119 

Українські біженці становлять 12 відсотків безробітних в Естонії 

У 63,3 відсотка українських біженців, що стали на облік, вища, а у 12,2 

відсотка спеціальна освіта. Станом на 23 жовтня на обліку в Касі з безробіття 

в Естонії значилося 5967 пов'язаних з Україною та осіб, які отримали 

міжнародний захист: українські біженці становлять 12,3 відсотка всіх 

зареєстрованих безробітних. 
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Згідно зі статистикою Каси з безробіття, за минулий тиждень з 17 жовтня 

по 23 жовтня на облік стали 317 українських біженців. 

Минулого тижня знято з обліку як безробітні 101 особу, з них 45 

перестали числитися безробітними за власним бажанням, а 50 – як ті, хто 

знайшов роботу. Всього знято з обліку 7982 особи, 5991 з них розпочали 

роботу. 

Жінки становлять 76,9 відсотка, а чоловіки – 23,1 відсотка біженців, що 

стали на облік і отримали міжнародний захист, 10,5 відсотка належать до 

вікової групи 16–24 роки, 75,9 відсотка до вікової групи 25-54 року, а 13 ,5 

відсотки - це люди старше 55 років. 

У 63,3 відсотка українських біженців, що стали на облік, вища, а у 12,2 

відсотка спеціальна освіта, 7,5 відсотка не мають спеціальної освіти, дані про 

освіту 17,1 відсотка не відомі. 

За останньою спеціальністю найбільше зареєстровано працівників 

сфери обслуговування та торгівлі – 19,6 відсотка, 15,6 відсотка складають 

фахівці вищого рівня, 11,7 відсотка – техніки та фахівці середньої ланки, а 13,1 

відсотка не мають трудового стажу. 

Минулого тижня допомогу з безробіття отримали 138 осіб (43,5 

відсотка) з тих, хто став на облік. Усього допомогу або компенсацію 

отримують 73,6  

 

*** 

 

25.10.2022 

Корреспондент.net 

https://ua.korrespondent.net/ukraine/4529254-v-ukraini-na-buidzhetni-

mistsia-mozhut-perevesty-bilsh-yak-40-tysiach-studentiv-mon  

В Україні на бюджетні місця можуть перевести більш як 40 тисяч 

студентів – МОН 

В Україні на бюджетні місця можуть перевести більш як 40 тисяч 

студентів – МОН Максимально очікувана кількість таких студентів – 87 тисяч. 

Таке рішення вимагатиме додатково близько 9 млрд гривень. В Україні 46 

тисяч студентів окремих категорій підтверджені на переведення з навчання за 

контрактом на бюджетні місця. Про це під час телемарафону заявив міністр 

освіти Сергій Шкарлет. 

 "Максимально очікувана цього року кількість таких студентів – 87 

тисяч. На цей час підтверджено близько 46 тисяч. Процес триває", – сказав 

Шкарлет. 

 До цих категорій належать: 

 діти загиблих захисників України; 

учасники бойових дій та особи з інвалідністю внаслідок війни; 

діти учасників бойових дій; 

жителі особливо небезпечних територій. 

https://ua.korrespondent.net/ukraine/4529254-v-ukraini-na-buidzhetni-mistsia-mozhut-perevesty-bilsh-yak-40-tysiach-studentiv-mon
https://ua.korrespondent.net/ukraine/4529254-v-ukraini-na-buidzhetni-mistsia-mozhut-perevesty-bilsh-yak-40-tysiach-studentiv-mon


25 
 

 "Через пов'язані з війною обставини таке рішення вимагатиме 

додатково близько 9 млрд грн до 2025 року включно. У 2022 році ця сума 

становить більш як 363 млн гривень", – наголосив міністр. 

 Нагадаємо, раніше повідомлялося, що студенти-переселенці і жителі 

особливо небезпечних територій в Україні зможуть перевестися на бюджетне 

навчання. Це стосується студентів, які були зараховані до закладів освіти у 

минулі роки на комерційні місця. 

 

*** 

 

25.10.2022 

VGORODE 

https://kiev.vgorode.ua/ukr/news/sobytyia/a1223251-vereshchuk-

poprosila-ukrajinskikh-bizhentsiv-ne-povertatisja-dodomu-do-vesni  

ВЕРЕЩУК ПОПРОСИЛА УКРАЇНСЬКИХ БІЖЕНЦІВ НЕ 

ПОВЕРТАТИСЯ ДОДОМУ ДО ВЕСНИ 

Українців, які виїхали за кордон з початку повномасштабного 

вторгнення РФ, просять залишитися там на зиму і повертатися додому не 

раніше, ніж настане весна. Про це в ефірі телемарафону заявила міністр із 

питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук. За її 

словами, українцям по можливості слід перезимувати у тій країні, де їм 

вдасться тимчасово облаштуватись. Це допоможе уникнути зайвих 

навантажень на об'єкти критичної інфраструктури. До того ж не зникла загроза 

і нових ракетних або артилерійських обстрілів, так що сім'ї, що повернулися, 

наражають на небезпеку не тільки себе, але і своїх дітей. При цьому Верещук 

зазначила, що вона хотіла б, щоб українці повернулися до рідної країни 

навесні, щоби разом відновлювати Харківську, Херсонську та інші області, які 

постраждали через бойові дії. - Поки що давайте утримаємося, бо ми 

розуміємо, що ситуація лише погіршуватиметься і цієї зими нам потрібно 

вижити. Ось виживемо, переживемо зиму, а далі думатимемо про все інше, - 

заявила вона.  

 

*** 

 

26.10.2022 

УКРІНФОРМ 

В Україні до кінця року планують облаштувати ще 13 модульних 

містечок 

https://www.ukrinform.ua/rubric-uarazom/3601319-v-ukraini-do-kinca-

roku-planuut-oblastuvati-se-13-modulnih-mistecok.html 

В Україні за підтримки Польщі планують облаштувати ще 13 модульних 

містечок для тимчасового проживання переселенців. 

Про це повідомило Міністерство розвитку громад і територій у відповідь 

на інформаційний запит Укрінформу. 
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У відомстві зазначають, що Урядове агентство стратегічних резервів 

Республіки Польща, за попередніми домовленостями з Мінрегіоном, на 

безоплатній основі, як гуманітарна допомога, надає Україні модульні містечка 

для тимчасового розміщення громадян, житло яких пошкоджено або 

зруйновано внаслідок бойових дій. 

Наразі облаштовано і заселено 11 модульних містечок для понад 3500 

людей у населених пунктах Київської (Ірпінь, Буча, Бородянка, Макарів), 

Чернігівської (Новоселівка) та Львівської (Львів) областей, ще 4 містечка — 

на фінальному етапі облаштування. 

"Крім цього, до кінця року заплановано облаштування ще 13 модульних 

містечок для проживання майже 5000 осіб", - зазначають у Мінрегіоні. 

Як повідомляло Міністерство з питань реінтеграції тимчасово 

окупованих територій, станом на 14 жовтня в Україні 5670 місць компактного 

проживання для переселенців прихистили близько 1 мільйона громадян. 

Загалом понад 7 мільйонів українців стали внутрішньо переміщеними 

особами, з них понад 1 мільйон дітей. У Дніпропетровській, Харківській, 

Запорізькій областях перебуває 1,9 мільйона ВПО 

 

*** 

 

26.10.2022 

Рівне 

Рівне отримало 500 мобільних будиночків для переселенців 

https://rivne.rayon.in.ua/news/549901-rivne-otrimalo-500-mobilnikh-

budinochkiv-dlya-pereselentsiv 

У Рівне передали 500 мобільних будиночків для переселенців.  

Про це йдеться на сторінці Рівненської міськради у фейсбуці. 

Вони стануть вагомою підтримкою для мешканців громади та 

переселенців в період складного осінньо-зимового періоду. Залучити 

шведських партнерів вдалося завдяки співпраці з шведським урядом 

народного депутата України Дмитра Соломчука. Саме у Рівному стартував 

пілотний проект мобільного прихистку громадян на зимовий період. 

«Для Рівного вдалося залучити 500 таких мобільних будиночків, які 

будуть встановлені у різних мікрорайонах міста», – зазначив Ларсе Екфельдт, 

керівник проекту Swedish Civil Contingencies Agency (MSB). 

Шум у вухах та німіють кінцівки? 

Потрібно швидко лікуватися, поки у тебе є час. Необхідно щодня.. 

Міський голова Рівного Олександр Третяк відзначає, що це надзвичайно 

важливо для нас, адже ми не знаємо, які виклики можуть чекати нашу громаду. 

«Ми ще з середини липня розпочали підготовку до надзвичайно 

складного осінньо-зимового періоду. Ми забуваємо всю можливу допомогу, в 

тому числі і іноземних партнерів, яка стане вагомою підтримкою для 

мешканців міста та вимушених переселенців. Вдячний уряду Швеції за 

підтримку України та нашого міста, зокрема», – наголосив мер. 

https://rivne.rayon.in.ua/news/549901-rivne-otrimalo-500-mobilnikh-budinochkiv-dlya-pereselentsiv
https://rivne.rayon.in.ua/news/549901-rivne-otrimalo-500-mobilnikh-budinochkiv-dlya-pereselentsiv
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Також шведи вже провели навчання персоналу по встановленню та 

експлуатації. 

 

*** 

 

26.10.2022 

Евакуація.City 

https://evacuation.city/articles/245909/zmini-dlya-pereselenciv-u-polschi-

obovyazkovij-pesel-legshij-peretin-kordonu-ta-60-zlotih-za-zhitlo 

Зміни для українців у Польщі: обов’язковий PESEL, легший перетин 

кордону та оплата за житло 

У Польщі розглядають зміни до закону про допомогу українцям. Вони 

передбачають, що переселенці повинні будуть обов'язково мати номер PESEL, 

платити до 60 злотих на день за проживання в прихистках, а також спрощено 

проходитимуть кордон. 

Про це пoвідoмляє Gazeta Prawna.  

Як отримати PESEL 

Після ухвалення змін до законопроєкту, українці Польщі будуть 

зобов'язані отримати PESEL, польський ідентифікаційний номер.  

Він дає право користуватися соціальними виплатами, орендувати житло, 

відкрити банківський рахунок. Оформити PESEL можна у будь-якому відділі 

міської ради. Для заповнення форми потрібен документ, який підтверджує 

особу. Крім того, люди віком від 12 років для оформлення PESEL мають здати 

відбитки пальців.  

Наразі PESEL отримали 1,4 млн українців, які приїхали до Польщі від 

початку повномасштабної війни. Коли зміни до проєкту наберуть чинності, 

решта переселенців матиме 30 днів, щоб подати заявку. 

Перетин кордону Польщі: що зміниться 

Міністерство внутрішніх справ та адміністрації Польщі планує 

полегшити перетин кордону українцями. Проєкт передбачає поправку, згідно 

з якою довідка про тимчасовий захист даватиме право людині (разом із 

проїзним документом) на багаторазовий перетин польського кордону без 

необхідності отримання візи.  

Також поляки планують запровадити правову основу для видачі такої 

довідки для дитини переселенців з України, яка народилася на території 

Польщі після початку повномасштабної війни. Для цього у батьків 

обов’якзково повинен бути оформлений тимчасовий захист.  

ZUS контролюватиме виїзди переселенців з території Польщі 

Зміни до закону також передбачають перевірку права переселенців 

отримувати спеціальну допомогу на дітей:  

500+; 

300+; 

сімейний капітал опікунчий; 

дофінансування перебування дитини в яслах.  

https://evacuation.city/articles/245909/zmini-dlya-pereselenciv-u-polschi-obovyazkovij-pesel-legshij-peretin-kordonu-ta-60-zlotih-za-zhitlo
https://evacuation.city/articles/245909/zmini-dlya-pereselenciv-u-polschi-obovyazkovij-pesel-legshij-peretin-kordonu-ta-60-zlotih-za-zhitlo
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 Пропонована поправка передбачає, що не тільки прикордонна служба, 

а й ZUS та інші муніципальні установи отримають доступ до інформації про 

історію перетину кордону українцями, зокрема дату кожного в’їзду та виїзду 

з Польщі. Це роблять для того, щоб запобігти випадкам незаконного 

отримання грошей, якщо люди вже виїхали з Польщі.  

Скільки треба буде платити за проживання  

У проєкті змін також прописано, що переселенці оплачуватимуть 

проживання в місцях масового розміщення. Передбачається, що люди, які 

перебувають там понад 120 днів, покриватимуть 50% загальної вартості (не 

більше 40 злотих на день), а хто перебуває довше 180 днів – 75% витрат 

(максимум 60 злотих на день).  

Однак цей обов’язок не поширюватиметься на людей, які, наприклад, 

через інвалідність, вік, важку життєву ситуацію, вагітність або необхідність 

догляду за дітьми не можуть працювати та заробляти гроші. 

 

*** 

 

26.10.2022 

11 КАНАЛ 

https://11tv.dp.ua/news/dp/20221026-do-ditej-pereselencziv-v-odyn-iz-

shelteriv-dnipra-zavitaly-vidomi-futbolisty.html  

До дітей переселенців в один із шелтерів Дніпра завітали відомі 

футболісти 

Матч, що запам’ятається надовго! В один із шелтерів Дніпра до дітей 

переселенців приїхали футболісти. Легенди українського спорту Олег Таран, 

Олексій Чередник, Олег Яровенко і ще кілька молодих, але вже відомих 

спортсменів. Вони привезли дітям подарунки й зіграли з ними у футбол 

 

*** 

 

26.10.2022 

I like news.com.ua 

https://ilikenews.com/news/kabmin-zminyv-poryadok-nadannya-dopomohy-

na-prozhyvannya-vpo 

Кабмін змінив Порядок надання допомоги на проживання ВПО 

В Україні внесено зміни до Порядку надання допомоги на проживання 

внутрішньо переміщеним особам.Згідно зі змінами  для отримання допомоги 

на проживання, внутрішньо переміщена особа, яка подала заяву до 30 квітня 

2022 року та не отримала допомогу, має змогу звернутись до 01 грудня 2022 

до органу соціального захисту населення особисто чи засобами поштового 

зв’язку із заявою. 

Про це йдеться на сайті Вінницької обласної військової державної 

адміністрації. 

https://11tv.dp.ua/news/dp/20221026-do-ditej-pereselencziv-v-odyn-iz-shelteriv-dnipra-zavitaly-vidomi-futbolisty.html
https://11tv.dp.ua/news/dp/20221026-do-ditej-pereselencziv-v-odyn-iz-shelteriv-dnipra-zavitaly-vidomi-futbolisty.html
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Також передбачено проведення вибіркової перевірки фактичного місця 

проживання/перебування ВПО. Під час проведення вибіркової перевірки 

фактичного місця проживання/перебування внутрішньо переміщеної особи за 

відсутності внутрішньо переміщеної особи за фактичним місцем 

проживання/перебування, складається відповідний акт і повідомляється ВПО 

про необхідність протягом 10 календарних днів прибути до структурного 

підрозділу з питань соціального захисту населення за місцем перебування на 

облік для проходження ідентифікації. 

У разі, коли внутрішньо переміщена особа протягом 10 календарних днів 

не прибула до органу соціального захисту населення, орган соціального 

захисту населення приймає рішення про припинення надання допомоги на 

проживання з наступного місяця. 

 

*** 

26.10.2022 

Uamedia.ua 

https://uamedia.eu/politics/shhe-odin-nimeckii-region-vidmovivsya-

priimati-ukrayinskix-bizenciv-2156 

Ще один німецький регіон відмовився приймати українських 

біженців 

У вівторок понад 50 біженців з України не прийняли у німецькому 

Зоннеберзі. Наразі у районі Зоннеберг у німецькій Тюрінгії немає 

безкоштовного житла для українців. Районна влада запровадила мораторій на 

прийом біженців і зажадала, щоб земля приймала біженців централізовано, 

пише mdr.de. 

У вівторок понад 50 біженців із України не прийняли у Зоннеберзі. Як 

сказав заступник голови району Юрген Кеппер, нині там немає місць для цих 

людей. 

Українців доставили автобусом до пункту первинного прийому в Зулі. 

На даний момент район Зоннеберг прийняв близько 800 біженців з України. 

За словами Кеппера, центр прийому в Кеппельсдорфі у Зоннеберзі 

повністю зайнятий. Зараз у спортзалі там мешкають 150 людей. 

Кеппер закликав уряд Тюрінгії знайти додаткове житло для біженців. 

Заступник голови району не хоче віддавати під потрібні біженців інші 

спортивні зали — зокрема тому, що через пандемію коронавірусу у школярів 

майже два роки не було занять спортом. 

У вівторок він запровадив мораторій на прийом і водночас направив 

звернення з проханням по допомогу до уряду землі. Як йдеться у листі на ім'я 

керівників Тюрінгії, ситуація має змінитись. Земля має нарешті взяти на себе 

відповідальність і централізовано розмістити біженців. 

Видання зазначає, що у Зоннеберзі нині готується нове житло для більш 

ніж 200 осіб у колишній офісній будівлі. Проте роботи на цьому об'єкті поки 

що навіть не розпочиналися. 
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*** 

26.10.2022 

Дело 

https://www.ukr.net/news/search/%D0%B1%D1%96%D0%B6%D0%B5%

D0%BD%D1%86%D1%96/ 

Грузія продовжила програму допомоги українським біженцям на 6 

місяців 

Міністр охорони здоров'я Зураб Азарашвілі на брифінгу після засідання 

уряду заявив, що було прийнято рішення продовжити програму допомоги 

українським біженцям у Грузії на шість місяців. Про це повідомив 

інформаційний портал "Новости Грузии". 

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, 

надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. 

Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. 

На сьогодні в країні 500 українських сімей отримують по 300 ларі 

(близько $100) для оплати оренди квартир. Ще понад 1050 осіб по 45 ларі на 

особу, при цьому гроші виплачуються помісячно. За даними посольства 

України, з 24 лютого в Грузію в'їхало та проживає 25 990 громадян України, з 

них 6 980 – діти. 

Зазначимо, що український уряд радить українцям, які зараз знаходяться 

за кордоном, не повертатися додому до весни, адже зима може бути складною 

через терористичні атаки Росії. Зокрема, у Київській міській державній 

адміністрації підтвердили, що є вірогідність того, що взимку в столиці в 

багатоповерхових будинках відключатимуть опалення на декілька днів. 
 

*** 

26.10.2022 

УКРІНФОРМ 

https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3601579-kongres-radi-evropi-

zaklikae-zaprovaditi-citki-mehanizmi-finansuvanna-dla-prijomu-bizenciv.html 

Конгрес Ради Європи закликає запровадити чіткі механізми 

фінансування для прийому біженців 

Конгрес місцевих і регіональних влад Ради Європи закликає національні 

органи влади запровадити чіткі та прозорі механізми фінансування, які 

дозволять громадам забезпечувати якісний прийом жінок і дітей біженців та 

шукачів притулку, а також сприяти збору та обміну даними, що стосуються 

новоприбулих біженців. 

Про це йдеться у Рекомендації, ухваленій Конгресом за результатами 

дебатів “Прийом жінок і дітей біженців”, повідомляє кореспондент 

Укрінформу. 

Також Конгрес рекомендує сприяти стабільному розміщенню мігрантів і 

біженців на національних територіях, продовжуючи підтримувати розвиток 
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сільських і приміських територій, зокрема щодо транспорту, житла і 

зайнятості. 

Крім того, підкреслюється необхідність співпрацювати з місцевими та 

регіональними органами влади та їхніми асоціаціями для запровадження 

послідовної політики прийому, яка враховує гендерні аспекти та права дитини, 

а також розробити правову базу, фінансування та спроможності, необхідні для 

реагування на вразливість жінок і дітей біженців та шукачів притулку. 

Під час дебатів наголошувалося, що кількість біженців, шукачів притулку 

та переміщених осіб у світі ніколи не була такою високою, як у 2022 році і що 

під час міграційної подорожі жінки та діти стикаються з підвищеною 

вразливістю та насильством. Вказувалося і на обмеженість місць масового 

прийому, які подекуди є непридатними, тож Конгрес пропонує місцевим 

владам використовувати передові практики щодо житла, охорони здоров'я та 

освіти з метою гарантування безпечних умов прийому та поваги до прав 

людини жінок і дітей, які тікають зі своєї країни.Співдоповідач звіту Анніка 

Вайкла (Естонія) зазначила: “Від початку агресії російської федерації проти 

України 90% українців, які тікають за кордон, становлять жінки та діти. У 

нашому звіті враховані результати візиту до Польщі у липні, щоб зібрати 

досвід польських міст, які приймають тисячі українських жінок і дітей”. Вона 

підкреслила, що всі жінки та діти, незалежно від їх походження, повинні мати 

доступ до безпечного прийому.Інший співдоповідач звіту Бернд Верінгер 

(Німеччина) вказав на важливість співпраці місцевих органів влади, в тому 

числі, з неурядовими організаціями: “Ми виявили, що тісна співпраця між 

органами місцевого самоврядування з громадянським суспільством, а також 

між різними рівнями влади дійсно має значення”. 

Своє чергою, спеціальний представник генерального секретаря Ради 

Європи з питань міграції та біженців Лейла Каячик, звертаючись до членів 

Конгресу, закликала не залишати місцеві та регіональні органи влади на самоті 

для забезпечення захисту біженців, підкресливши необхідність залучення 

“всіх відповідних зацікавлених сторін”. 

 

*** 

 

26.10.2022 

Today 

https://biz.today.ua/niderlandy-zaprovadyly-novi-pravyla-

pratsevlashtuvannya-dlya-ukrayinskyh-bizhentsiv-shho-zminytsya-z-1-lystopada/ 

Нідерланди запровадили нові правила працевлаштування для 

українських біженців: що зміниться з 1 листопада 

Без цієї вклейки українці не зможуть працевлаштуватися у Нідерландах. 

Для біженців з України ще зробили послабшання, адже усі інші емігранти не 

можуть вийти на роботу без запрошення від роботодавця. До 31 жовтня 

українці можуть не отримувати ніяких дозволів та не вклеювати позначки у 

паспорт. Але з 1 листопада правила зміняться. Уряд надав українцям, які вже 
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перебувають в Нідерландах, можливість з 1 листопада отримати вклейку-

позначку у паспорт та працевлаштовуватися без будь-яких перешкод. 

До 31 жовтня біженцям необхідно звернутися до Служби імміграції та 

натуралізації Нідерландів (Immigratie-en Naturalisatiedienst, IND). При собі 

необхідно мати паспорт. 

 

*** 

 

27.10.2022 

УКРІНФОРМ 

https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3602004-zaarestovani-goteli-

ta-sanatorii-mozut-peretvoriti-na-zitlo-dla-pereselenciv.html 

Заарештовані готелі та санаторії можуть перетворити на житло 

для переселенців 

Уряд розглядає можливість передачі майна, яке було заарештовано та 

передано до Агентства з розшуку та менеджменту активів (АРМА), в 

управління виконавчої влади та підприємствам держсектору для забезпечення 

внутрішньо переміщених осіб (ВПО) соціальним житлом. 

Як передає Укрінформ, про це йшлося на нараді під головуванням 

першого віцепрем’єр-міністра – міністра економіки України Юлії Свириденко, 

повідомляє пресслужба міністерства. 

«Ми маємо вирішити поточну ситуацію, коли з одного боку в нас є 

багато внутрішньо переміщених осіб, а з іншого – є заарештовані об’єкти, які 

знаходяться в розпорядженні АРМА і по яких йдуть судові справи. Нам треба 

розробити механізм, за яким би доступ до конкурсів АРМА мали як державні, 

так і приватні підприємства. Міністерства можуть виходити на такі конкурси 

через держпідприємства, які є в їх підпорядкуванні. Держава зацікавлена у 

збереженні і функціонуванні цих об’єктів», - заявила Свириденко. 

Тимчасово виконуючий обов'язки голови Агентства з розшуку та 

менеджменту активів Дмитро Жоравович повідомив, що наразі є близько 80 

об’єктів нерухомості, які можна виставляти на конкурс з пошуку нових 

управителів. Це бази відпочинку та готелі, за якими йдуть судові тяжби, вони 

заарештовані та знаходяться в управлінні АРМА. До складу кожного готелю 

чи бази відпочинку може входити декілька об’єктів нерухомості. 

Обов’язковою умовою таких конкурсів буде те, що новий управитель має 

забезпечити передачу 10-20% від номерного фонду на потреби внутрішньо 

переміщених осіб. 

На конкурси з пошуку нових управителів з обов’язковим розміщенням 

на частині таких об’єктів ВПО пропонується передати 5 готелів, 24 санаторії 

та нежитлові приміщення у різних регіонах України. 

 

*** 

28.10.2022 

Дом 
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https://kanaldom.tv/ukrayinski-pereselenczi-u-belgiyi-de-reyestruvatysya-i-

shukaty-robotu/ 

Українські переселенці у Бельгії: де реєструватися і шукати роботу 

До Бельгії з 24 лютого приїхали понад 50 000 українців. Більшість 

отримали тимчасовий захист, який дає право на роботу. Більше про те, як 

українські переселенці живуть і працевлаштовуються у Бельгії, дивіться у 

"Ранку Вдома".  

Пошуки роботи у Бельгії займають чимало часу. Найперше, що варто 

зробити — зареєструватися на місцевій біржі праці. Понад 6500 людей з 

України вже зареєстровані там як ті, хто шукає роботу. На кінець квітня 

офіційно працевлаштувалися майже 800 українців, зараз ця цифра більша. 

Співробітники біржі праці проводять тренінги, семінари, курси підвищення 

кваліфікації. Також є багато волонтерських організацій, сайтів та 

рекрутингових компанії, які збирають вакансії для українців. Робота є, але на 

висококваліфіковану претендувати важко, зізнаються українці.  

Найбільше варіантів роботи у сфері обслуговування — майже 80% від 

усіх вакансій. Це пов'язано з тим, що до Бельгії приїхали переважно жінки. 

Найважче — знайти роботу без знання мови. Полегшує завдання навіть базова 

англійська, кажуть експерти на ринку праці. Якщо хтось говорить 

англійською, французькою або ж нідерландською, тоді немає галузі, де б ви не 

змогли працювати. Деякі компанії готові брати українців і без знання мови. 

Таке часто буває на будівництві.  

Бельгійська влада усіляко заохочує місцевий бізнес працевлаштувати 

українських переселенців — зменшує податки для роботодавців. Це 

стосується біженців, які довго не працювали, та людей старшого віку.  

В бельгійських компаніях високі вимоги до претендентів. Але коли вже 

беруть на роботу, то про співробітників піклуються, як про рідних. Крім 

заробітної плати можуть оплачувати проїзд, обіди і надавати пакет медичного 

страхування. 

 

*** 

 

28.10.2022 

РБК-Україна 

https://www.rbc.ua/rus/news/nbu-suttevo-pogirshiv-prognoz-shchodo-

kilkosti-1666948690.html 

НБУ суттєво погіршив прогноз щодо кількості українських біженців 

за кордоном 

Збереження високих безпекових ризиків зумовлює подальше 

збільшення кількості переселенців. За прогнозом НБУ, за кордоном 

залишатиметься значно більше українців, ніж очікувалося раніше. 

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Інфляційний звіт" 

Національного банку України (жовтень 2022 року). 
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"З урахуванням поточної ситуації та високих безпекових ризиків, що 

збережуться щонайменше до середини наступного року, а також зростання 

ризиків для опалювального сезону 2022/2023 років, оцінку кількості мігрантів, 

які залишаться за кордоном, суттєво збільшено", - йдеться у звіті. 

НБУ суттєво погіршив прогноз щодо кількості українських біженців за 

кордоном 

НБУ прогнозує, що на кінець 2022 року за кордоном перебуватимуть 8 

млн біженців з України. 

"Зі зменшенням безпекових ризиків з другої половини наступного року 

очікується активізація повернень громадян, хоча наприкінці 2024 року за 

кордоном, за припущеннями НБУ, усе ще залишатиметься близько 5 млн осіб, 

що зумовить відповідне зменшення робочої сили та закладає ризики для 

післявоєнного відновлення", - зазначили в НБУ. 

НБУ наводить дані ООН, за якими 24 лютого до 30 вересня з України 

виїхало 13,4 млн осіб, а повернулося - 6,3 млн осіб. Значною залишається і 

кількість внутрішньо переміщених осіб - за даними Міжнародної організації 

міграції, майже 7 млн осіб наприкінці серпня, з них зареєстровано як ВПО 3,2 

млн осіб. 

Кількість повернень з-за кордону практично відповідала оцінкам, 

оприлюдненим в Інфляційному звіті за липень 2022 року, водночас кількість 

тих, хто виїхав - значно їх перевищила, зазначили НБУ. Портрет мігранта 

практично не змінився порівняно з початком війни. Хоча мігранти відчувають 

значні матеріальні проблеми та мовний бар'єр, збереження високих 

безпекових ризиків є основною причиною значної кількості виїздів та 

відкладання повернення. Іншою важливою причиною є брак роботи в Україні 

з огляду на глибокий спад економіки. 

"Частина мігрантів перебуває в Росії. Вони могли бути вивезені туди 

примусово та мають складнощі з поверненням", - йдеться у звіті НБУ. 

З плином часу все більше мігрантів адаптуються в країнах, які їх 

прийняли: наразі 4,2 млн осіб отримали статус тимчасового захисту 

(Temporary Protection) або аналогічний у країнах ЄС, що полегшує доступ до 

систем соціального захисту та працевлаштування; значна частина дітей-

мігрантів відвідує місцеві навчальні заклади, частина дорослих знайшла 

роботу тощо. Частка тих, хто планував чи планує повернутися в найближчому 

майбутньому, залишається низькою, хоча загалом налаштованість на 

повернення зростає, зазначили в НБУ. 

За прогнозом НБУ, після зменшення безпекових ризиків кількість 

мігрантів, що повертатимуться в Україну, збільшиться. Водночас може 

активізуватися і зворотний рух, зокрема з метою об'єднання родин. 

Триватимуть також виїзди на сезонні роботи. Пожвавити повернення може і 

поступове зменшення соціальної допомоги у країнах-реципієнтах, що 

подекуди вже анонсується. Водночас суттєвий спад економічної активності, 

слабкий стан ринку праці, скорочення доходів цього року та помірне 
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відновлення в наступні роки можуть стимулювати додаткові виїзди в пошуках 

заробітку. 

"Отже, ризики подальших непоправних демографічних втрат 

залишаються суттєвими, що може ускладнити повоєнну відбудову України", - 

йдеться у звіті. 

Нагадаємо, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих 

територій Ірина Верещук заявила, що українцям, які зараз знаходяться за 

кордоном, не варто повертатися додому до весни, оскільки зима може бути 

складною через терористичні атаки Росії. 

 

*** 

 

28.10.2022 

LB.UA 

https://lb.ua/news/2022/10/28/534018_ponedilok_kiieva_priidut_cheski.ht

ml 

У понеділок до Києва приїдуть чеські міністри, йтиметься про 

відновлення України та біженців 

До української столиці вирушить приблизно третина уряду Петра 

Фіали.Міністри чеського уряду у понеділок, 31 жовтня відвідають Київ і зі 

своїми українськими колегами обговорять повоєнне відновлення України.Про 

це повідомило Radio Prague International.Також йтиметься про українських 

біженців на території країни. Спільне засідання двох кабінетів буде 

супроводжуватися суворими заходами безпеки. До делегації може увійти 

шість міністрів. Подробиці про спосіб транспортування та точний час від'їзду 

міністрів із Чехії не повідомлятимуть.До Києва вирушить приблизно третина 

уряду Петра Фіали. За повідомленням газети Blesk, до складу делегації 

повинні увійти міністр внутрішніх справ Віт Ракушан, міністр фінансів Збинек 

Станюра, міністр закордонних справ Ян Липавський та міністерка оборони 

Яна Чорнохова.В аналогічному форматі уряд Чехії регулярно веде переговори 

із партнерами з Польщі, Словаччини та Ізраїлю. “Ми продовжимо 

консультації, які ми з прем’єр-міністром провели під час наших візитів до 

Києва. У ході зустрічі ми обговоримо участь чеських неурядових організацій 

та компаній у повоєнному відновленні України, а також підтримку інтеграції 

до ЄС”, – заявив раніше Ян Липавський. Тиждень тому Збинек Станюра 

заявив, що, крім допомоги Києву, темою зустрічі стане можливий приїзд до 

Чехії чергових українських біженців. 

Нагадаємо, міністерка оборони Чехії Яна Чернохова повідомила 

минулого тижня, що країна схвалила надання Україні нового пакету військової 

допомоги вартістю 22 мільйони крон. 

 

*** 

 

28.10.2022 

https://lb.ua/news/2022/10/28/534018_ponedilok_kiieva_priidut_cheski.html
https://lb.ua/news/2022/10/28/534018_ponedilok_kiieva_priidut_cheski.html
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РБК-Україна 

https://www.rbc.ua/rus/travel/ispaniya-uviyshla-top-5-krayin-kilkistyu-

1666948300.html 

Іспанія увійшла до топ-5 країн за кількістю українських біженців: де 

вони оселилися  

Іспанська влада повідомила, що з початку війни статус тимчасового 

прихистку в країні отримали 150 078 українських біженців. Цей показник 

виводить Іспанію до числа країн ЄС, де прихсистили найбільше наших 

співгромадян. 

Де вони оселилися, TRAVEL РБК-Україна повідомляє з посиланням на 

schengenvisainfo.com. 

"Статус тимчасового захисту надають протягом 24 годин" 

Більшість людей, які отримали тимчасовий захист (98,4%), є 

громадянами України, а решта 1,6% – громадяни інших країн, які законно 

проживали на території України на момент початку війни (з видом на 

проживання). 

Механізм, активований Управлінням у справах притулку та біженців 

(ZAP), простий – і тимчасовий захист біженцям надають протягом 24 годин 

після подання заяви. "Процедура починається у відділеннях Нацполіції, 

розосереджених по всій території країни, та в уповноважених приймальних 

пунктах, де співробітники поліції за допомогою перекладачів беруть 

ідентифікаційні дані у громадян України. Цей запит згодом опрацьовується 

OAR Міністерства внутрішніх справ та дозволяється протягом максимального 

періоду 24 години", - зазначається у заяві. 

Іспанія опинилася на 5 місці найпопулярніших серед українців країн 

Тимчасовий захист в Іспанії включає посвідку на проживання та дозвіл 

на роботу для осіб повнолітнього віку. Крім того, біженці можуть легально 

використовувати свої права водія в Іспанії протягом як мінімум одного року. 

Після приїзду до Іспанії біженців селять у тимчасове житло, потім у 

пансіонати та соціальне житло. Червоний Хрест селить у готелі із 3-разовим 

харчуванням терміном на 1 рік. Виплати в Іспанії – 400 євро на дорослого та 

100 євро на дитину на місяць – розраховані на півроку. 

Іспанія на сьогоднішній момент посідає 5 місце у топ країн Європи, які 

прийняли найбільше українських біженців: 

Польща – 1 млн 469 тисяч осіб; 

Німеччина – 815 тисяч; 

Чехія – 453 тисячі; 

Італія – 160 тисяч; 

Іспанія – 150 тисяч; 

Болгарія - 143 тисячі; 

Велика Британія - 138 тисяч. Де живуть українські біженці в Іспанії та 

хто приїхав до країни 

За статистикою влади, дві третини біженців із України – жінки (64% – 

96192 особи). За віком найбільше молодих: 
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діти віком до 18 років – 34,5%; 

від 19 до 35 років – 25%; 

від 36 до 64 років – 33,7%; 

старше 65 років – 6,6%. 

У списку регіонів, де найбільше надали притулок українцям, виявилися 

такі: 

Валенсія – 38 873 біженців; 

Каталонія – 34 070 осіб з України; 

Мадрид – 22 002 українців; 

Андалусія – 21 305 шукачів притулку. 

До липня Іспанія вже надала тимчасовий захист понад 130 000 біженцям 

від війни в Україні. Грошову допомогу українцям в Іспанії почали 

виплачувати у серпні. 

 

*** 

 

28.10.2022  

Uamedia.eu 

https://uamedia.eu/official/shhodnya-do-irlandiyi-pribuvayut-blizko-200-

ukrayinskix-bizenciv-2200 

Щодня до Ірландії прибувають близько 200 українських біженців 

Нині у державному житлі проживає 42 070 осіб. 

Щодня до Ірландії прибуває в середньому близько 200 українських 

біженців, а тим часом уряд продовжує боротися із нестачею житла. 

Очікується, що у п'ятницю місцевий Кабінет міністрів збереться у 

неофіційному порядку, щоб затвердити нові заходи щодо подолання кризи. 

Пропоновані заходи включають збільшення допомоги тим, хто надає 

житло біженцям, з 400 євро до 800 євро, а також припинення надання 

харчування мешканцям готелів. 

Дані, надані The Mirror Департаментом інтеграції, показують, що щодня 

до Ірландії прибувають у середньому 193 українські біженці. У вівторок до 

Ірландії прибули 198 біженців. 194 біженці прибули у понеділок, а 198 – у 

неділю. 

Найбільша кількість біженців за останній тиждень прибула у суботу, 22 

жовтня, – 207 осіб. 

З 18 по 25 жовтня 1546 р. українців знайшли притулок в Ірландії. 

Нині у державному житлі проживає 42 070 осіб. 

 

*** 

 

28.10.2022 

Ukrayina.Pl 

https://ukrayina.pl/ukrayina/7,186427,29067094,1052-1077-1094-1086-

1083-1072-1042-1110-1081-1085-1072.html 
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Роберта Мецола назвала варіанти допомоги, які ЄС може надати 

біженцям з України  

Президентка Європейського парламенту Роберта Мецола запевнила, що 

Європа продовжить допомагати Україні, надаючи політичну, гуманітарну та 

військову підтримку. "На початку війни Путін думав, що нас розділить. Але 

він помилився", - заявила Мецола під час зустрічі спікерок парламентів ЄС. У 

своїй промові, яку вона виголосила на зібранні, президентка Європарламенту 

зазначила, що Європа може зробити більше для допомоги українським жінкам 

і дітям. 

Посол України Зварич: "Польща показує, що означає бути справжнім 

другом" 

Європа продовжить підтримувати Україну, — Мецола 

"Європейський Союз мав і має дуже сильний і єдиний підхід проти 

незаконної війни Путіна. Ми залишаємося непохитними у своїй підтримці 

України та продовжуватимемо надавати політичну, гуманітарну та військову 

підтримку, необхідну для збереження суверенітету, незалежності та 

територіальної цілісності України", — заявила Мецола на зустрічі спікерок. 

Вона нагадала, що Європейський парламент дозволив розмістити у 

своєму приміщенні Український центр громадянського суспільства, а також 

надав ІТ-обладнання для Верховної Ради. За словами президентки 

Європарламенту, влада шукає нові можливості для практичної підтримки 

українців, які тимчасово проживають у ЄС. 

Мецола також подякувала країнам за прихисток біженців з України. 

"Я надзвичайно пишаюся тим, що наші країни, наші регіони, наші 

місцеві органи влади та наші громадяни відкрили свої кордони, свої домівки 

та свої серця для українців, які тікають від жорстокого вторгнення Росії. Ми 

всі знаємо, через які труднощі вони проходять. Пригадую дуже емоційну і 

важку зустріч з українцями-переселенцями в Отвоцькій школі у Варшаві, коли 

я повернулася з Києва. Це постійно нагадує мені, наскільки важлива наша 

підтримка для мільйонів українців, які були змушені тікати зі своєї країни", — 

сказала президентка Європарламенту. 

Репарації. Експосол США назвав суму, яку Росія має виплатити Україні. 

"Це тисячолітня війна" 

Мецола: "Путін думав, що нас розділить. Але помилився" 

Роберта Мецола заявила, що війна, яку розпочала Росія, зблизила 

Європу. 

"На початку війни Путін думав, що нас розділить. Але він помилився. 

Натомість його війна зблизила Європейський Союз – усю демократичну 

спільноту. Тому що ми знаємо, що Україна веде не лише територіальну війну, 

а й війну за збереження наших цінностей", — сказала президентка. 

Вона додала: "Ми можемо більше. Нам потрібно зробити більше". 

Під час промови Мецола згадала про зустріч з першою леді України 

Оленою Зеленською в Європейському парламенті минулого місяця. 
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"Вона висловила стурбованість впливом війни на українських жінок і 

дітей", — згадала президентка Європарламенту слова Олени Зеленської. 

Роберта Мецола назвала кілька варіантів допомоги, які Європа може 

надати біженцям з України: 

посилення захисту від торгівлі та експлуатації переміщених дітей та 

молоді; 

гарантування психологічної підтримки українською мовою; 

краще задоволення потреб переміщених дітей з обмеженими 

можливостями; 

надання стипендій для студентів; 

збільшення інвестицій у якісні робочі місця та соціальну підтримку для 

батьків і молоді. 

"Я твердо вірю, що наша солідарність може піти ще далі. Сподіваюся, 

що наша сьогоднішня зустріч відкриє нові шляхи для нашої співпраці та дасть 

новий імпульс, який нам потрібен у ці надзвичайно складні часи", — 

підсумувала Мецола. 

Нагадаємо, 43-річна Роберта Мецола стала першою жінкою за останні 

20 років, яка очолила Європейський парламент. Вона ще до війни осуджувала 

толерантне ставлення до Росії. Навесні 2021-го Роберта Мецола різко 

критикувала євродепутата Альфреда Санта, який закликав ЄС бути менш 

конфронтаційним із РФ.  

У квітні Роберта Мецола відвідувала Київ з робочим візитом. Тоді вона 

заявила, що зазіхання РФ на Україну, її свободу й територію є зазіханням на 

цілу Європу і чинний порядок у світі. Президентка Європарламенту запевнила, 

що Європа допоможе відбудувати Україну. 

 

 

Регіональні 
 

24.10.2022 

Invak.info 

https://invak.info/bezbarernost/u-vinnici-pereselenci-z-invalidnistyu-

mozhut-bezkoshtovno-koristuvatisya-sluzhboyu-perevezennya-dlya-lyudej-na-

vizkakh.html 

 У Вінниці переселенці з інвалідністю можуть безкоштовно 

користуватися Службою перевезення для людей на візках 

Особи з інвалідністю з числа внутрішньо переміщених осіб, які 

переїхали до Вінниці, можуть користуватися послугами Служби перевезення 

для людей на візках на безкоштовній основі. Замовлення приймаються з 9:00–

18:00 за номером телефону: 067-430-00-62. Про це інформує міський центр 

“Гармонія”. 

“Серед внутрішньо переміщених осіб, які приїздять до Вінниці, також є 

люди з інвалідністю. Деякі, тікаючи від війни, дістаються до нашого міста без 
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засобів для пересування. Це відбувається у силу різних причин: одних 

евакуйовують швидко, забуваючи про візки, інші – самі їх залишають через 

брак вільного місця в автівці”, – розповідає директорка Вінницького центрі 

реабілітації «Гармонія» імені Раїси Панасюк Олена Чорнобривенко. 

Підібрати коляску, ходунки, чи тростину новим вінничанам 

допомагають у громадській організації «Гармонія». Вона опікується і 

Службою перевезення для людей на візках. 

“Щодня ми отримуємо від 50 і більше дзвінків. Найбільше викликів 

надходить від маломобільних людей, яким треба дістати до лікарні, центрів 

надання адмінпослуг, чи реабілітаційних закладів”, – розповідає диспетчер 

Служби перевезення людей на візках Сергій Максимов. 

Чоловік сам пересувається на візку і не зі слів знає про потреби людей з 

порушенням опорно-рухового апарату. 

“Незважаючи на те, що серед вінницького громадського транспорту 

побільшало низькопідлогових тролейбусів та автобусів, які зручні для 

маломобільних груп, Служба перевезення для людей з інвалідністю 

залишається надзвичайно актуальною. Ми можемо порадити, яким 

транспортом і де краще скористатися людині на візку. Я сам дістаюся на 

роботу на низькопідлоговому тролейбусі. Але в холодну, сніжну або дощову 

погоду краще звертатися до Служби перевезення”, – додає Сергій Максимов. 

Служби перевезення обслуговує тільки людей з інвалідністю I і II груп, 

які мають захворюваннями опорно-рухового апарату, тобто пересувають на 

візку, і мешкають у межах Вінницької територіальної громади. Створена вона 

була ще у 2006 році, коли ГО «Гармонія» спільно з Вінницькою міською радою 

виграли обласний конкурс «Розвиток територіальних громад». Тоді в Україні 

з’явилася перша автівка, обладнана підйомником, згадує співзасновниця ГО 

«Гармонія», директорка Вінницького центру реабілітації «Гармонія» імені 

Раїси Панасюк Олена Чорнобривенко. 

“Це був пілотний проєкт, яким просто горіла Раїса Панасюк, без її 

наполегливості і підтримки тодішнього міського голови Володимира 

Гройсмана, ми не зуміли б його реалізувати, бо ніхто нічого подібного в 

Україні на той час не робив. Завдяки спільним зусиллям це спрацювало. 

Спочатку перевозили людей на візках першочергово до навчальних закладів, 

вокзалів. Кількість заявок зростала, тому виникла потреба в розширенні 

Служби. Виграли кошти на машину у всеукраїнському конкурсі фонду з 

підтримки розвитку місцевого самоврядування. І звичайно були подарунки від 

меценатів, які дозволили збільшити кількість спеціалізованих машин, 

обладнаних підйомниками”, – розповідає Олена Чорнобривенко. 

Зараз послуги Служби забезпечують три автівки. Працюють на 

маршрутах безперебійно. Служба фінансується повністю коштом міського 

бюджету, також із допомогою меценатів та партнерів, серед яких громадська 

спілка “Ліга сильних”. 

 

*** 



41 
 

 

24.10.2022 

Поділля.news 

https://podillyanews.com/2022/10/24/kartu-potreb-pereselentsiv-

prezentuvaly-u-hmel-ny-ts-komu/ 

Карту потреб переселенців презентували у Хмельницькому 

Єдиного порталу, на якому можна було б зібрати інформацію про 

переселенців, які мешкають на Хмельниччині, та про їхні потреби, область 

потребувала давно. Адже Хмельниччина від початку війни дала прихисток 

кільком сотням тисяч людей. Чимало переселенців залишилося мешкати на 

території краю. У кожного з них – своя історія і свої потреби. Аби 

задовольнити їх, створили спеціальний сайт, на якому можна отримати таку 

інформацію та допомогти тим, хто цього потребує. 

Комунікація між громадами та благодійниками, в рамках Партнерського 

майданчика міжнародної допомоги, уже має позитивні результати. На цьому 

наголосив заступник начальника ОВА Володимир Юр’єв під час презентації 

інтерактивної карти потреб ВПО у Хмельницькій області.  

За словами посадовця, це своєрідний сайт для швидкої та ефективної 

комунікації між громадами та міжнародними донорськими організаціями. 

Відтепер громади вноситимуть інформацію до єдиної бази даних про потреби 

ВПО, які у них проживають, а донори, зі свого боку, пропонують те, чим 

можуть допомогти. Це дозволить забезпечувати переселенців усіма 

необхідними речами та продуктами у короткі терміни. 

Інформація на карті щодо потреб та кількості внутрішньо переміщених 

осіб, які проживають у громаді буде оновлюватись раз у два тижні. За цей 

період представники громад будуть паралельно комунікувати із 

переміщеними особами на рахунок їх потреб та із донорами, які відгукнуться 

надати їм допомогу. Тож кожен, хто бажає допомогти внутрішньо 

переміщеним особам може безкоштовно отримати інформацію, розміщену на 

інтерактивній карті, яка доступна за посиланням – 

https://kartapotreb.com.ua/.Володимир Юр’єв зазначив, що уже активно 

надходять підтвердження від міжнародних та українських благодійних фондів 

про готовність співпрацювати із громадами області в тих напрямках, які 

необхідні їм для забезпечення комфортного життя переміщених осіб. 

“Забезпечення рівними правами та можливостями усіх жителів нашої 

області – це основне завдання, яке стоїть перед нами. Завдяки тому, що кожен 

благодійник відтепер може побачити чіткі потреби у громадах області, буде 

відбуватися безперервне надходження допомоги саме туди, куди це потрібно, 

– наголосив посадовець. – Також гостро стоїть питання підготовки до 

зимового періоду. Ворог завдає колосальних збитків нашій економіці та підло 

б’є по інфраструктурних, енергетичних об’єктах, від чого підготовка до зими 

ускладняється. Проте, спільними зусиллями та швидкими рішеннями ми даємо 

ворогу відсіч, а для потребуючих – соціальну підтримку.” 

https://podillyanews.com/2022/10/24/kartu-potreb-pereselentsiv-prezentuvaly-u-hmel-ny-ts-komu/
https://podillyanews.com/2022/10/24/kartu-potreb-pereselentsiv-prezentuvaly-u-hmel-ny-ts-komu/
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В продовження заходу заступник начальника ОВА вручив подяку від 

обласної адміністрації партнеру – фонду World Central Kitchen за активну 

допомогу за весь період війни на території Хмельницької області.  

Також під час заходу було підписано Меморандум про співпрацю між 

Хмельницькою обласною військовою адміністрацією та Хмельницькою 

обласною організацією Товариства Червоного Хреста України. 

Як зазначено у документі, предметом Меморандуму є спільна діяльність 

обох підписантів з підготовки та реалізації спільних проєктів, програм та 

заходів. Зокрема, сторони мають взаємно сприяти гуманітарній діяльності 

шляхом підтримки постраждалого населення у період військової агресії 

Російської Федерації проти України та інших кризових ситуаціях; створювати 

сприятливі умови для забезпечення гідних умов проживання ВПО; сприяти, в 

тому числі через надання грошової допомоги, здійсненню поточних та /або 

капітальних ремонтних робіт окремих домогосподарств, що постраждали 

внаслідок збройної агресії Російської Федерації; здійснювати роботи з 

поточного та капітального ремонту інженерних комунікацій водопостачання, 

газопостачання, електропостачання, опалення, пошкоджених в результаті 

бойових дій; співпрацювати в інших напрямках. 

 

За інформацією пресслужби Хмельницької ОВА

 
 

*** 

 

24.10.2022 

Рівненські новини 
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https://www.rivnenews.com.ua/2022/10/24/rivnenskyi-zoopark-

prodovzhuie-pryimaty-hromadian-vpo-bezoplatno/ 

Рівненський зоопарк продовжує приймати громадян ВПО 

безоплатно 

Усіх внутрішніх переселенців рівненський зоопарк радо запрошує. 

Цього тижня усі громадяни зі статусом ВПО зможуть відвідати зоопарк 

безкоштовно. Для цього на вході до закладу необхідно пред’явити відповідний 

документ. 

Для усіх охочих відвідати заклад зоопарк працює у звичайному режимі 

– без попереднього запису з 9:00 год. до 18:00 год. 

 

*** 

24.10.2022 

Новини Полтавщини 

https://np.pl.ua/2022/10/finansova-dopomoha-6660-hrn-vid-karitas-

poltava-dlia-vpo-iak-otrymaty/ 

Фінансова допомога 6660 грн. від “Карітас Полтава” для ВПО: як 

отримати 

ВПО мають підпадати хоча б під один з шести критеріїв вразливості. 

Про це у Telegram повідомляє міський голова Полтави Олександр 

Мамай. 

Критерії відбору: 

– ВПО, що підпадають хоча б під один з 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, заявнику слід надати наступні документи: 

– Паспорт (оригінал). 

– Ідентифікаційний код (оригінал). 

– Довідка ВПО. 

– Рахунок ІBAN. 

– Документи, що підтверджують критерій вразливості. 

– Тільки для ВПО зареєстрованих після 24.02.2022 року. 

Адреса офісу: м. Полтава, Пилипа Орлика 20/1 
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Для довідок: +380503464693, +380503464881

 
 

*** 

 

24.10.2022 

Добас.24 

https://donbas24.news/news/dopomoga-vagitnim-u-polshhi-vidkrili-centr-

dlya-ukrayinskix-bizenok 

Допомога вагітним — у Польщі відкрили центр для українських 

біженок 

У Кракові майбутні мами можуть отримати одяг, проконсультуватися з 

лікарем та психологом 

У Польщі продовжують допомагати українцям, особливо — біженцям 

незахищених категорій. Так, у Кракові відкрили центр допомоги вагітним 

українкам. Там працюють гінекологи та педіатри, діє безкоштовний магазин з 

одягом, видають пакунки для новонароджених. 

Про це розповідає Polska Agencja Prasowa. 

Куди звертатися 

Центр працює у Кракові за адресою: вулиця Пілсудського, 29. Його 

відкрили Асоціація батьків та друзів людей з синдромом Дауна «Веселка» та 

волонтери, пов’язані з Сімейним пологовим центром Koala. 

Допомогу вагітним надавали з початку війни, але орендувати 

приміщення та відкрити великий простір зі складом змогли тільки зараз. 

Читайте також: Медична допомога вагітним за кордоном: які послуги 

надаються безкоштовно 

Яку допомогу можна отримати 

https://donbas24.news/news/dopomoga-vagitnim-u-polshhi-vidkrili-centr-dlya-ukrayinskix-bizenok
https://donbas24.news/news/dopomoga-vagitnim-u-polshhi-vidkrili-centr-dlya-ukrayinskix-bizenok
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У центрі надають допомогу гінекологи, педіатри, акушерки та 

консультант з питань лактації та доули. Всі консультації безкоштовні та 

проводяться українською мовою. Адже деякі фахівці, що ведуть прийом — 

також з України. 

Крім того, жінки можуть обрати речі для себе (в центрі є одяг для 

вагітних та годуючих мам), а також для дітей. Речі пропонують, як для 

новонароджених, так і для малюків 2−3 років. 

Читайте також: Вакцинація від ковіду вагітних — ризики та переваги 

«Ми видаємо сумки, які містять все необхідне, що потрібно взяти з 

собою для пологів у польському пологовому будинку, а також пакунки, які є 

наборами для новонародженого, які містять все необхідне, коли він з’явиться 

на світ. Від одягу — до дитячих колясок, ліжечок, автокрісл», — розповідає 

ініціаторка створення центру Анна Пшибильська. 

 

*** 

 

25.10.2022 

Файне місто 

https://fainemisto.tv/news/46614-u-ternopoli-nadayut-tymchasove-zhytlo-

dlya-pereselencziv 

У Тернополі надають тимчасове житло для переселенців 

Внутрішньо переміщені особи, які перемістилися на територію 

Тернопільської міської територіальної громади, можуть стати  на облік 

громадян, що потребують житла для тимчасового проживання. Про це пише 

“Файне місто” з посиланням на Тернопільську міську раду. 

 “Документи для взяття на облік можна подати у ЦНАП на вул. Василя 

Костянтина Острозького, 6. Перелік документів та більше інформації про це 

за посиланням https://bit.ly/3eUXMTh ” – пише у себе на сторінці 

Тернопільський міський голова Сергій Надал 

Тернопільська міська рада також повідомляє, які документи потрібні для 

подачі заяви: 

документи, що посвідчують особу та підтверджують громадянство 

України; 

за наявності довідка ВПО про взяття на облік в Єдиній інформаційній 

базі даних; 

документи, що підтверджують родинні відносини заявника та всіх 

членів його сім’ї; 

реєстраційний номер облікової картки платника податків; 

документи, що підтверджують підстави пріоритетності в наданні ВПО 

житлових приміщень із фонду. 

Для отримання тимчасового житла Тернопільська міська рада доповіла 

критерії пріоритетності. 

 

*** 
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25.10.2022 

Наше місто 

https://nashemisto.dp.ua/2022/10/25/u-dnipri-ta-oblasti-vyplaty-

pereselentsiam-pochaly-narakhovuvaty-za-novoiu-systemoiu/ 

У Дніпрі та області виплати переселенцям почали нараховувати за 

новою системою 

 У Дніпрі та області внутрішньо переміщені особи можуть оформити 

виплати у будь-якому управлінні соцзахисту. Про це повідомляє «Наше місто» 

із посиланням на ДніпроОВА. Переселенці отримують від держави допомогу 

на проживання щомісяця. Діти та люди з інвалідністю – по 3 тис. грн, решта – 

по 2 тис. грн. Оформити виплати можна в органах соцзахисту, ЦНАПах, 

міській чи сільській раді. 

Крім того, завдяки Єдиній системі можна швидко змінити у разі переїзду 

місце проживання у довідці переселенця. Коригувати помилкові дані. Усунути 

причину затримки виплат. 

Також незабаром до системи планують підключити інші види 

соціальних виплат. Наступною має стати допомога при народженні дитини. 

Загалом на Дніпропетровщині зареєструвалося близько 350 тис. 

переселенців, з них 82 тис. дітей. Здебільшого це мешканці Донецької та 

Луганської областей. 

Нагадаємо, в Дніпрі змінилася процедура реєстрації авто. 

 

*** 

 

25.10.2022  

Вікна 

https://vikna.if.ua/news/category/if/2022/10/25/137830/view 

На Прикарпатті проживають близько 147 тисяч переселенців 

15 прикарпатських територіальних громад отримають 2000 гігієнічних 

наборів для сімей внутрішньо переміщених осіб.  Гуманітарну допомогу 

надали громадам, які прихистили найбільше переселенців. 15 прикарпатських 

територіальних громад отримають 2000 гігієнічних наборів для сімей 

внутрішньо переміщених осіб. Гуманітарну допомогу надали громадам, які 

прихистили найбільше переселенців, повідомляють "Вікна" з посиланням на 

Івано-Франківську обласну державну адміністрацію. 

«Обласна військова адміністрація, безпосередньо працюючи із 

міжнародними донорами, вивчає потреби ВПО, які проживають у 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 

заступниця голови ОДА Людмила Сірко. Посадовиця зауважила, що 
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територіальні громади отримали необхідні гігієнічні набори, відповідно до 

кількості внутрішньо переміщених людей, які проживають на їх території. 

Вона переконана, що це дуже потрібна допомога. 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. 

«Міжнародні благодійні організації активно допомагають зібрати 

необхідну допомогу для переселенців, потребу яких ми вивчаємо. Завдяки 

нашій подальшій плідній співпраці з іноземними партнерами внутрішньо 

переміщені люди будуть забезпечені усім необхідним. Висловлюємо щирі 

слова вдячності благодійним організаціям, які допомагають переселенцям у 

нелегкий час», - наголосила Людмила Сірко. 

 

*** 

 

25.10.2022 

Час 

https://chas.cv.ua/war/114699-

%d1%87%d0%be%d0%bb%d0%be%d0%b2%d1%96%d0%ba%d0%b8-

%d0%bf%d0%b5%d1%80%d0%b5%d1%81%d0%b5%d0%bb%d0%b5%d0%bd

%d1%86%d1%96-%d1%8f%d0%ba%d1%96-

%d0%bf%d1%80%d0%b8%d0%b1%d1%83%d0%bb%d0%b8-

%d0%bd%d0%b0-%d0%b1.html 

Чоловіки-переселенці, які прибули на Буковину, мають протягом 

двох діб стати на військовий облік. 

Про це нагадує Чернівецький обласний ТЦК та СП. 

  «Чоловікам, жителям краю, які досі не звернулися до ТЦК та СП, 

необхідно прибути для уточнення військово-облікових даних, а переселенцям 

– для постановки на тимчасовий облік. Тим військовозобов’язаним, які мають 

право на відстрочку від призову, необхідно прийти в терцентри 

комплектування з відповідними документами та підтвердити це», – йдеться у 

дописі. 

 У обласному територіальному центрі комплектування та соціальної 

підтримки також зазначили, що військовозобов’язані громадяни, віком від 18 

до 60 років, на час дії воєнного стану повинні постійно мати при собі та 

надавати за вимогою для перевірки уповноваженим особам спільних патрулів 

документи, що посвідчують особу та військово-облікові документи. 

 За порушення правил військового обліку та ухилення від призову 

передбачена адміністративна та кримінальна відповідальність. Ухилянтам під 

час мобілізації загрожує покарання у вигляді позбавлення волі до 5 років. 
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*** 

 

26.10.2022 

City news 

https://city-news.ck.ua/2022/10/26/192-m-rodynam-pereselentsiv-dopomih-

cherkaskyy-dytiachyy-blahodiynyy-tsentr/ 

192-м родинам переселенців допоміг черкаський Дитячий 

благодійний центр 

 Майже двісті родин внутрішньо-переміщених родин протягом п’яти 

місяців отримували допомогу у черкаському Дитячому благодійному центрі, 

яким опікується БО «БФ «Хрещатик Сіті». 

Про це повідомляють журналісти «City News», які слідкують за 

діяльністю Центру від моменту його утворення. 

Незабаром виповниться п’ять місяців відтоді, як благодійний фонд БО 

«БФ «Хрещатик Сіті» відкрив Дитячий благодійний центр допомоги. У офісі 

Центру, облаштованому як магазин товарів для найменших українців, 

волонтери БО «БФ «Хрещатик Сіті» почали приймати на постійне 

обслуговування вагітних жінок та мамам дітей віком до двох років. Оскільки 

дитяче харчування, засоби гігієни, одяг, пледи, іграшки, книжки і багато 

іншого клієнтам Центру видають безкоштовно, журналісти центральних 

телеканалів одразу ж охрестили його безкоштовним магазином для мам та 

малечі. 

З першого дня роботи волонтери БО «БФ «Хрещатик Сіті», які 

працюють у Дитячому благодійному центрі допомоги ведуть реєстр клієнтів з 

числа внутрішньо-переміщених осіб. 

Буквально у перший же місяць діяльності Дитячий благодійний центр 

допомоги набрав максимальну кількість мам та вагітних, прийнятих на 

обслуговування. 

Нині на обслуговуванні Дитячого благодійного центру допомоги БО 

«БФ «Хрещатик Сіті» перебуває 150 родин внутрішньо-переміщених осіб. Це 

максимальна й водночас стала кількість клієнтів, яких може постійно 

підтримувати Центр. Клієнти Центру регулярно отримують допомогу у 

вигляді дитячого харчування, засобів гігієни тощо. За цей період у середовищі 

наших клієнтів відбувались певні зміни. Родини ВПО (внутрішньо-переміщені 

особи, -ред.), чиї населені пункти звільнені від російської окупації, або від них 

Збройні Сили України вісунули лінію фронту, вирішили повернутись додому. 

Але їхні місця у Центрі одразу ж займали інші родини, які через війну 

покинули власні домівки і рятуючись від ворожих обстрілів переїхали до 

Черкас, – розповіла журналістам «City News» волонтерка БО «БФ «Хрещатик 

Сіті» Діана Глущик. 

Відповідно до даних статистики, яку ведуть волонтери БО «БФ 

«Хрещатик Сіті», всього допомогу від Центру отримувало 192 сім’ї ВПО з 

дітками. Клієнтки Дитячого благодійного центру допомоги, з числа 
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внутрішньо-переселених осіб, які стали на обслуговування, будучи вагітними,  

перебуваючи у Черкасах народили 13-х дітей. 

БО «БФ «Хрещатик Сіті» видавав і разову допомогу, яку ортримували 

не лише родини ВПО, але й черкащани, які її потребували. Всого таку 

допомогу видвали 220 разів. 

Загалом Благодійний фонд роздав дитячого харчування- 1916 шт, каш 

дитячих – 1302 шт, пюре дитячого – 1981 шт, підгузків- 1122 шт та 563 

продуктових наборів.   

Дитячий благодійний центр допомоги утримує БО «БФ «Хрещатик 

Сіті». Раніше Фонд називався – «Пункт благодійної допомоги «Хрещатик 

Сіті». Він  працює з початку нового вторгнення окупаційних військ рф в 

Україну, і як волонтерська структура вже здобув авторитет в Україні і далеко 

за її межами. Заснувала і очолила волонтерську організацію керівник ТРЦ 

«Хрещатик Сіті» Інна Бандура. 

 

*** 

 

27.10.2022 

Дніпро 

https://dnipro.tv/news-dnipro/aktualnye-novosty/meshkantsi-

dnipropetrovshchyni-bezkoshtovno-nadaly-zhytlo-maizhe-60-rodynam-

pereselentsiv/ 

Мешканці Дніпропетровщині безкоштовно надали житло майже 60 

родинам переселенців 

У Личківській громаді Дніпропетровської області майже 60-ти родинам 

переселенців надали житло у домівках, що раніше пустували. У війну 

вирішили допомогти тим, хто шукав прихисток від ворожих атак. Тимчасове 

житло їм надали безкоштовно. Про це повідомили у Дніпропетровській 

обласній військовій адміністрації. 

Нові мешканці з’явилися й у 30 приватних будинках Бузівського 

старостинського округу Личківської громади. 

«Із самого початку повномасштабної війни до нас прибувало багато 

родин із Харківщини, а пізніше – Донеччини й Луганщини. Тож стали у нагоді 

хати, які роками стояли порожніми. Ми допомогли новим мешканцям навести 

лад у садибах», – сказав староста Борис Гейдер. 

Серед тих, хто надав прихисток переселенцям, – мешканець Ковпаківки 

Вадим Кремена. Хата йому дісталася у спадок від діда. 

«У будинку ніхто не жив чотири роки. А тут односельці звернулися з 

проханням допомогти знайомим з-під Слав’янська. Ось, живуть уже кілька 

місяців. Сплачують лише за комуналку», – розповів місцевий Вадим Кремена. 

На сусідній вулиці в колись порожній хаті оселилися пенсіонерка Ірина 

із сином Володимиром. Вони із Лисичанська. 
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«Тікали з міста через страшенну небезпеку. Світ за очі. Зупинилися в 

цьому селі. Нам допомогли з житлом. Сказали: заходьте і живіть», – 

поділилася Ірина.  

Жінка розповіла, що довелося хату трішки привести до ладу. Десь 

побілили стіни. Син полагодив дах, зробив димар до пічки. 

Спочатку, каже, й не планували затримуватися надовго. Душа рвалася 

додому. Та пізніше прийшло розуміння: зимувати доведеться тут. Тоді взялися 

робити заготівлі консервації та дров. 

«Нам місцеві і одяг дали, і посуд, і продукти. І я допомагаю, коли 

звертаються. Кому дров нарубати, іншим – врожай зібрати чи покрівлю 

відремонтувати», – сказав Володимир. 

У Бузівці нове життя кинутій хаті дала родина з Донецької області. Там 

оселилися Олександр із Тетяною та їхньою дорослою донькою з двома 

онуками. 

«У нашому рідному селі було до 40 прильотів на день. Кума вбило 

просто на городі, коли той картоплю окучував. У травні виїхали й рушили в 

нікуди. Випадково потрапили до Бузівки. Тут і хату дали, і продуктами сусідка 

допомагає. Молоком, картоплею», – розповіла Тетяна.  

Нині у Личківській громаді – понад 320 переселенців. 

 

*** 

 

27.10.2022 

Fotoinform 

http://fotoinform.net/news/novosti-na-ukrainskom-yazike/na-

kirovogradshini-dlya-yunih-pereselentsiv-proveli-oznayomchu-ekskursiyu-

foto.html 

На Кіровоградщині для юних переселенців провели ознайомчу 

екскурсію 

Незважаючи на складні обставини, у яких перебувають громадяни 

України, ми всі, а особливо діти, потребуємо не лише матеріальних речей та 

безпечних умов життя. Щоб психіка могла подолати надзвичайно високий 

рівень стресу, люди потребують звичних, мирних занять. Для українських 

дітей це особливо важливо. 

Рятувальники за будь-якої нагоди намагаються проводити для дітей та 

молоді пізнавальні заходи, щоб дати корисні знання і також розважити. 

Приміром, рятувальники 21-ї пожежно-рятувальної частини запросили 

сьогодні на екскурсію до підрозділу дітей та молодь, родини яких знайшли 

прихисток у Гайворонській громаді. Гості познайомились із особовим складом 

підрозділу, дізнались про щоденні будні роботи рятувальників, оглянули 

оснащення. Користуючись нагодою, рятувальники розповіли про заходи 

безпеки, яких необхідно дотримуватись в умовах війни, та роздали тематичні 

листівки. 
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*** 

 

27.10.2022 

Перший Житомирський 

https://1.zt.ua/news/vijna/poworkaty-u-zhytomyri-zapraczyuvav-bezplatnyj-

prostir-dlya-pereselencziv.html 

ПоWORKати: у Житомирі запрацював безплатний простір для 

переселенців 

З 26 жовтня підприємці, які знайшли прихисток в Житомирі можуть 

скористатися робочою офісною зоною. 

Про це пише Житомирська міська рада: 

“Запрошуємо підприємців, які переїхали до міста Житомир з інших 

регіонів України та внутрішньо переміщених осіб, які потребують 

тимчасового робочого простору (офісна техніка та доступ до інтернету). Місце 

для обговорення ідей, планування та реалізації проєктів!” – йдеться в 

повідомленні. 

 Коворкінг розташовується на базі приміщення комунальної установи 

«Агенція розвитку міста» Житомирської міської ради (вул. Покровська, 4, ІІ-й 

поверх). 

 Працюватиме робоча зона з понеділка до п’ятниці з 9:00 до 18:00. 

 

*** 

27.10.2022 

Leopolis.news 

https://leopolis.news/post/73912/u-lvovi-dlya-ditey-pereselenciv-vidkryly-

dennyy-centr-perebuvannya-prostir-turboty 

У Львові для дітей-переселенців відкрили денний центр перебування 

«Простір турботи» 

У «Просторі турботи» облаштована ігрова кімната, відбуватиметься 

арттерапія та мистецькі заняття, уроки української та англійської мови, 

заняття з логопедом. Поки з дітьми займатимуться вихователі, їхні батьки 

матимуть час на власні потреби – зможуть знайти роботу, звернутися до лікаря 

або ж просто відпочити. Також, у разі необхідності, батьки можуть отримати 

фахову психологічну допомогу. Усі послуги для сімей є безкоштовними, 

повідомляє пресслужба Львівської міської ради. 

«Ми щиро радіємо, що у такий непростий час нам вдалося створити 

такий світлий та затишний простір, де діти є у безпеці та проводять час із 

користю», - каже Мар’яна Кащак, директорка Української освітньої 

платформи.  

«Простір турботи» радо прийматиме сім’ї з постраждалих громад, сім’ї, 

які опинилися в складних життєвих обставинах; батьків, які самостійно 

виховують дітей, а також прийомні сім’ї. Вік дітей, які можуть відвідувати 

простір, від 3 до 8 років. 



52 
 

«Мені так подобається ця вечірка», - ділиться враженнями від відкриття 

«Простору турботи» п'ятирічна Уляна.  Вона разом із мамою, тіткою та 

двоюрідною сестрою два місяці тому переїхали до Львова з Херсонської 

області. Родина наважилася на евакуацію, коли окупаційна влада поставила 

перед ними ультиматум: або батьки віддають дітей до шкіл, які погодилися на 

«співпрацю» з росіянами, або дітей забирають від батьків до російських 

інтернатів.  

«Відкриття таких просторів є дуже важливими та актуальним для нас, - 

ділиться Юлія, мама Уляни. – Тут діти мають змогу не замикатися в собі, а 

спілкуватися з однолітками. Так вони зможуть швидше морально та 

психологічно відновитися від втрати дому та досвіду війни». 

«Простір турботи» – проєкт, який втілює БО «Українська освітня 

платформа» в межах програми екстреного реагування від БО «СОС Дитячі 

Містечка Україна». 

Простір діє у Львові на вулиці Б. Хмельницького 63. Графік роботи: 

понеділок-п'ятниця з 10:00 до 15:00. Субота-неділя – вихідні. Попередня 

реєстрація у «Простір турботи»: https://cutt.ly/oBwIKW0 

 

*** 

 

27.10.2022 

Східний варіант 

https://v-variant.com.ua/luhanskyy-humanitarnyy-shtab-na-

khmelnychchyni-nadaie-bezkoshtovnu-iurydychnu-dopomohu-dlia-

pereselentsiv/ 

Луганський гуманітарний штаб на Хмельниччині надає безкоштовну 

юридичну допомогу для переселенців 

Гарна можливість. У Хмельниччині надають безкоштовну юридичну 

допомогу для переселенців. 

Про це повідомляє Луганська ОВАГуманітарний координаційний центр 

Луганської області у Хмельницькому 

розширив спектр допомоги для переселенців з нашого регіону. 

Так, за підтримки благодійного фонду «Стабілізейшен Суппорт 

Сервісез» та його регіонального підрозділу на Хмельниччині почав надавати 

безоплатні консультаційні послуги юрист та фахівець у сфері допомоги ВПО 

та соціального захисту Олександр Кадієвський. 

Перший прийом відбувся 25 жовтня. 

Серед найбільш поширених питань – відновлення трудових книжок, 

проблеми з нарахуванням необхідного стажу для отримання пенсійного 

забезпечення, дотримання процедур у ході підготовки документів до органів 

пенсійного фонду, складання та реєстрація списків пошкодженого та 

знищеного майна громадян під час російської агресії. 

Подібні консультації проводитимуться щомісячно. 

 

https://cutt.ly/oBwIKW0
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*** 

 

27.10.2022 

Погляд 

https://pogliad.ua/news/bukovina/443-pereselenci-znayshli-robotu-na-

bukovini-427587 

443 переселенці знайшли роботу на Буковині 

Найбільше ВПО знайшли роботу у Чернівцях – 328 осіб 

З початку військовий дій до Чернівецької обласної служби зайнятості 

звернулися 2420 внутрішньо переміщених осіб. Фахівці служби зайнятості 

допомогли знайти роботу для 443 осіб.  Продовжують отримувати послуги 

обласної служби зайнятості 3380 безробітних осіб цієї категорії. Про це 

повідомляє сектор інформації роботи Чернівецького обласного центру 

зайнятості. 

- З 24 лютого 2022 року у філіях обласного центру зайнятості отримали 

статус безробітного 1340 осіб, перереєструвалися з областей, в яких йдуть 

бойові дії – 907, також 300 переселенців зареєструвалися та отримали статус 

безробітного через додаток Дія. Фахівці служби зайнятості допомогли 

розірвати трудові відносини для понад сотні осіб цієї категорії, – зазначає 

директорка Чернівецького обласного центру зайнятості  Любов Кожолянко. 

Найбільше ВПО знайшли роботу у Чернівцях – 328 осіб, 19 – на 

Новоселиччині, 17 – на Хотинщині, 15 – на Сторожинеччині, по 11 осіб на 

Вижниччині та у м. Новодністровськ, решта – в інших громадах області. 

Вимушено переміщені особи працевлаштовані у медичні заклади 

області, комунальні підприємства та підприємства, які займаються 

виробництвом. Також працюють у навчальних закладах, на підприємствах 

малого та середнього бізнесу, які займаються оптовою та роздрібною 

торгівлею, виробництвом хліба та хлібобулочних виробів, виробництвом 

текстильних виробів технічного та промислового призначення, а також у 

закладах сфери послуг. 

 

*** 

 

 

27.10.2022 

Моя Київщина 

https://mykyivregion.com.ua/news/u-vasilkovi-oblastovuyut-modulne-

mistecko-dlya-pereselenciv-foto 

У Василькові облаштовують модульне містечко для переселенців 

У Василькові на завершальному етапі триває будівництво модульного 

містечка для осіб, які втратили житло через війну 

Про це повідомляє інформаційний портал "Моя Київщина" за 

покликанням на допис міської голови Василькова Наталії Баласинович у 

Facebook. 
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Очільниця Василькіської громади пише, що сьогодні, 27 жовтня, на 

території містечка тривають активні роботи. 

Наталія Баласинович зазначила: 

Друзі, робота кипить. Сьогодні на будівництві модульного містечка 

людно, тривають останні приготування для відкриття, проводиться 

благоустрій території. Війна змусила родини переселенців виїхати з рідних 

міст і селищ та знайти тимчасовий прихисток у нашій громаді. Намагаємось 

зробити все, щоб їм було комфортно. 

 

*** 

 

27.10.2022 

Дніпро  

https://dnipro.tv/sug/pisochna-terapiia-ta-sensorna-kimnata-iak-u-dnipri-

nadaiut-psykholohichnu-dopomohu-pereselentsiam/  

Пісочна терапія та сенсорна кімната: як у Дніпрі надають 

психологічну допомогу переселенцям 

Повернутися до нормального життя. У Дніпрі створили ще один простір 

для психологічної допомоги — сенсорну кімнату. Фахівці тут спілкуються з 

постраждалими від домашнього насильства і вимушеними переселенцями. Як 

працює незвична кімната? 

У центрі підтримки для дітей і сімей мешкають щонайменше 5 родин. 

Дар’я виїхала з Херсонщини ще у квітні, коли її місто атакували рашисти. Тоді 

дівчина тільки стала мамою. 

Дар’я, переселенка: «Стресові ситуації мене і зараз не залишають в 

спокої, тому що буквально декілька днів тому я дізналася, що в мій будинок 

зайшли орки так звані, вирвали двері і живуть в моєму домі. Тому тут нервів 

було досить багато. А в загалі, психологи дуже допомагають нам прийти до 

тями». 

У центрі з людьми працюють психологи. Спілкування на всі теми 

максимально відверте. 

Марія Дядечко, практичний психолог Центру соціальної підтримки 

дітей та сімей “Мамине щастя” Дніпровської міськради: «У разі російської 

агресії це ті умови, на які ми не можемо вплинути. Вони поїхали з Херсона, 

допустимо, я знаю, у нас є Херсон, Донецька область. Вони приїхали сюди, і 

все одно тут траплятимуться вибухи, і їм потрібно більше уваги. Їм потрібно 

більше включення до терапії». 

Стала в нагоді і сенсорна кімната, в якій багато інструментів, що 

залучають усі органи відчуттів. Це необхідно, щоб допомогти побороти стрес 

дорослим і дітям. 

Марія Дядечко, практичний психолог Центру соціальної підтримки 

дітей та сімей “Мамине щастя” Дніпровської міськради: «Я їх занурюю в гру. 

Вони будують свої острови, вони будують свої світи. Ми розповідаємо та 

ділимося, ми повертаємо їм почуття. Ми розповідаємо їм які почуття бувають, 

https://dnipro.tv/sug/pisochna-terapiia-ta-sensorna-kimnata-iak-u-dnipri-nadaiut-psykholohichnu-dopomohu-pereselentsiam/
https://dnipro.tv/sug/pisochna-terapiia-ta-sensorna-kimnata-iak-u-dnipri-nadaiut-psykholohichnu-dopomohu-pereselentsiam/
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які почуття хороші, які погані. Чи бувають хороші та погані почуття. Всі наші 

інструменти — вони з підсвічуванням, і можна також програти в якомусь 

форматі». 

В кімнаті включають штучний дощ. А пісочна арт-терапія допомагає 

повернути можливість контролювати свій настрій. Послугами сенсорної 

кімнати уже скористалися десятки людей. І за словами психологів, результати 

терапії вражають. 

 

*** 

 

28.10.2022 

Дзвін 

https://dzvin.media/news/gotovi-pryjnyaty-300-lyudej-gromada-na-

cherkashhyni-nadaye-zhytlo-pereselenczyam/ 

Готові прийняти 300 людей: громада на Черкащині надає житло 

переселенцям 

Десять пустих будинків готові надати безоплатно переселенцям у селі 

Лип’янка на Шполянщині. Як розповіла Суспільному соцпрацівниця громади 

Аліна Масляна, це хати, в яких ніхто не жив тривалий час. 

 

Нові мешканці можуть їх ремонтувати, обживатися та користуватися 

городом. 

Нова хата нагадує музей, а не звичайний житловий будинок, розповіла 

його мешканка Вікторія Вишневська. Разом із 80-річною мамою вони приїхали 

сюди з Авдіївки. З її слів, тікали похапцем, тому чіткого плану порятунку не 

мали: “Я обдзвонювала усі ОТГ і тут мені дуже сподобалось, як до мене 

поставилися. Було дуже страшно їхати в нікуди, ніби стрибаєш у прірву”. 

У Лип’янці їм допомогли знайти дім. Тут вони два місяці. За цей час 

встигли побілити стіни та навели лад у кімнаті: “Тут дід із бабою жили. Ми 

побілили і якось все облаштували”. 

Зручностей в будинку небагато, зазначила пані Вікторія: “З умов у нас 

криниця і світло, більше в нас нічого немає, побутових приладів теж немає”. 

Та такий побут сім’ю не лякає. Для них найголовнішим критерієм нового 

дому була тиша: “Нам подобається, що тут не стріляють. Для нас — це 

найголовніше, ми на ці умови не звертаємо уваги, бо людина пристосовується 

до будь-яких умов”. 

Зараз родина готується до зими. Рубають дрова та заготовляють 

продукти. 

Сім’я Чалих із Попасної, що на Луганщині у господарстві мають 15 

качок та 12 перепілок. А ще мають город, врожай з якого зібрали на передодні. 

Мама сімейства — пані Ганна розповіла, що це село — мала батьківщина її 

чоловіка, тож куди евакуюватися з-під обстрілів знали відразу. До переїзду 

жили у квартирі, але до життя у приватному будинку звикли швидко: “Тут ти 
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завжди на свіжому повітрі, труднощів немає ніяких, бо я народилася в такому 

домі. Для мене це не важко, дітям дуже подобається приватна територія”. 

Доньки Ганни – Марія та Поліна зазначили, що їм теж до вподоби жити 

в селі та за рідним містом сумують. 

“Тут добре, але я дуже хочу додому”, — зауважила донька Поліна. 

Будинок сім’ї надала жителька Лип’янки Тетяна Сердюк. Її хата 

розташована по сусідству: “У нас стояв будинок, де ніхто не проживав, бо в 

нас є свій будинок, де є всі умови. Намагаємось підтримувати одне одного, бо 

зараз люди, які до нас приїхали, їм дуже важко психологічно і вони 

потребують підтримки”.Як розповіла соцпрацівниця Лип’янської громади 

Аліна Масляна, вулиця Козацька донедавна була майже порожньою. А тепер 

тут вирує життя і пустих хат в селі майже не лишилось. 

“Багато хто приїжджає з міста, то їм в селі адаптуватися тяжко. Але є ті, 

хто живуть в нас по пів року, то вони вже як наші, сільські. Стараються 

вживатися. Допомагаємо людям шукати дім, допомагаємо продуктовими 

наборами, одягом, взуттям”. 

Аліна Масляна зазначила, що нині їхня громада готова прийняти три 

сотні людей. 

 

*** 

 

28.10.2022 

Чернівецький промінь 

https://promin.cv.ua/2022/10/28/dlia-vymushenykh-pereselentsiv-u-

khotyni-oblashtovuiut-khostel.html 

Для вимушених переселенців у Хотині облаштовують хостел 

Наразі проводяться фасадні роботи, планування території, замощення 

доріжок тротуарною плиткою 

Хотині облаштовують хостел для вимушених переселенців. Це роблять 

на базі комунального приміщення. Наразі тут перекривають покрівлю. 

Про це повідомив Хотинський міський голова Андрій Дранчук, 

зазначають в ОВА. 

«Тут уже замінено усі вікна та двері на металопластикові. Здійснено 

цілий комплекс внутрішніх робіт з ремонту кімнат, їдальні, душових», - 

йдеться у дописі. 

Наступний етап – утеплення мінватою. Також тут проведуть фасадні 

роботи, планування території, замощення доріжок тротуарною плиткою. 

«Вдячний за велику допомогу в облаштуванні хостелу для переселенців 

нашим партнерам з гуманітарних і міжнародних організацій – ACTED та 

МОМ, а у забезпеченні меблями USAID. Проєкт здійснюється у 

співфінансуванні з міського бюджету», - зазначив Андрій Дранчук. 

 

*** 
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28.10.2022 

Rivne Media 

https://rivne.media/news/na-rivnenshchini-vimushenikh-pereselentsiv-

pereviryatimut-za-adresami-prozhivannya-69266 

На Рівненщині вимушених переселенців перевірятимуть за адресами 

проживання 

У Рівненській області перевірятимуть внутрішньо переміщених осіб за 

адресами проживання. 

Про це повідомив голова Рівненської ОВА Віталій Коваль. 

Це робиться для того, аби розуміти чи продовжувати таким людям 

соціальні виплати. Контроль за дотриманням вимог законодавства 

здійснюється територіальними органами Нацсоцслужби.  

Якщо переселенців не виявилося вдома, то людина впродовж 10 днів має 

з'явитися до соцзахисту населення за місцем перебування на обліку і пройти 

там ідентифікацію. За такий ж термін вони мають підтвердити своє місце 

проживання. В іншому разі соцвиплати будуть припинені.  

"Наголошую, якщо ви змінили адресу свого початкового переміщення, 

зверніться до органів соцзахисту чи ЦНАПу. Там ви зможете отримати довідку 

ВПО із зазначенням актуальної адреси теперішнього проживання", - зазначає 

Коваль. 

 

*** 

 

28.10.2022 

Вінниця. Info 

https://www.vinnitsa.info/news/u-vinnytsi-sim-yi-viys-kovosluzhbovtsiv-i-

pereselentsiv-otrymaly-beybi-boksy-z-shotlandiyi.html 

У Вінниці сім’ї військовослужбовців і переселенців отримали для 

новонароджених бейбі-бокси з Шотландії 

У Вінниці 28 жовтня, в Центрі матері та дитини для новонароджених 

передали 20 бейбі-боксів з Шотландії. Це додаткова допомога родинам з числа 

внутрішньо-переміщених осіб та родинам військовослужбовців, у яких 

народились малюки. 

Про це повідомляє Вінницька міська рада. 

Передача стала можливою завдяки волонтерському руху у Шотландії, 

який організувала вінничанка Нівєна Харланова разом з шотландкою Джекі 

Кроуфорд. А сьогодні пакунки для дітей передали народна депутатка Ірина 

Борзова, голова громадської організації «Шотландія-Україна» Андрій 

Харланов та міський голова Сергій Моргунов. 

До бейбі-бокса входить все необхідне для новонароджених немовлят. 

Формуванням пакунків для новонароджених займаються шотландські мами, 

що робить кожен із цих боксів індивідуальним. 
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Під час передачі представники волонтерської організації були на 

прямому зв’язку. Вони передали привітання для мам та їх новонароджених 

дітей, а також побажали здоров’я і швидшої перемоги. 

«Сьогодні така допомога і підтримка для українців безцінна. Вона – про 

співчуття і небайдужість людей зі всього світу. Дякую усім, хто допомагає 

тим, хто цього потребує. Представники волонтерського руху українців в 

Шотландії прийняли рішення надавати адресну допомогу у вигляді бейбі-

боксів тим людям, які потребують. Вони роблять важливу справу», – каже 

Сергій Моргунов, Вінницький міський голова. 

Народна депутатка України Ірина Борзова зазначає, що ця допомога є 

адресною та додатковою для дітей з родин внутрішньо переміщених осіб та 

родин військовослужбовців. 

«Хочу зазначити, що під час війни держава виконує свої зобов’язання і 

всі родини, в яких народились малюки, отримують пакунок малюка саме з 

українським наповненням, або можуть отримати грошову компенсацію у 

розмірі 6 300 гривень. Тобто шотландські бейбі-бокси – це допомога для 

України, в першу чергу для родин переселенців та родин військовослужбовців. 

І я хочу подякувати за співпрацю громадській організації «Шотландія-

Україна» а також Вінницькій міській раді», – зазначає Ірина Борзова. 

Загалом громадська організація «Шотландія-Україна» надає допомогу 

не лише Вінниці та Вінницькій області, а й всій Україні. Як зазначає голова 

ГО «Шотландія-Україна» Андрій Харланов, що уже 2 тисячі таких бейбі-

боксів було роздано по всій Україні. 

«Сьогодні ми знову надали допомогу нашим матусям. Це не є державна 

допомога, це допомога від таких самих мам. Вони бачать, як діти знаходяться 

у нас в бомбосховищах, вони не можуть зрозуміти, як у нашому 21 столітті 

таке відбувається, що гинуть мирні люди, що гинуть діти, що йде війна на 

нашій території, що діти народжуються в бомбосховищах. Дуже переймаються 

цим, тому вони і збирають цю допомогу», – каже Андрій Харланов. 

 

*** 

 

28.10.2022 

Вісімнадцять три нулі 

https://18000.com.ua/strichka-novin/za-8-misyaciv-do-gumanitarnogo-

centru-cherkas-zvernulis-ponad-27-tisyach-pereselenciv/ 

За 8 місяців до гуманітарного центру Черкас звернулись понад 27 

тисяч переселенців 

За вісім місяців повномасштабної війни в Гуманітарному центрі Черкас 

надали допомогу понад 27 тисячам переселенців. 

Про це розповіла заступниця міського голови Черкас Марина Гаркава. 

– Понад 27 тисяч переселенців, які прийшли в цей пункт прийому та 

допомоги отримали всі можливі ресурси, які вдалося зібрати від містян, 

небайдужих підприємців, із закордонних донатів. Вони отримали продуктові 
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набори, засоби гігієни, ліки, посуд, дитяче харчування, одяг, – розповіла 

Марина Гаркава. 

 

*** 

 

28.10.2022 

ІТТА 

https://itta.info/u-mikola%d1%97vskij-oblasti-prodovzhuye-robotu-

konsultacijna-garyacha-liniya-na-zaxisti-vpo-24-7/ 

У Миколаївській області продовжує роботу консультаційна гаряча 

лінія “На захисті ВПО  
За ініціативи громадської організації “Херсонський центр прав людини” 

продовжує роботу консультаційна гаряча лінія “На захисті ВПО 24/7” для 

вимушених переселенців та мешканців сіл вздовж лінії фронту в 

Миколаївській області. 

Напрями консультацій: 

соціальні питання – контакти органів влади, оформлення соціальної 

допомоги, правила перетину кордону та поновлення документів; 

гуманітарна допомога – точки розповсюдження, збір запитів від 

населення. 

Консультації проходять онлайн по Skype, Zoom, Viber, через щотижневі 

виїзди і за телефоном гарячої лінії.  Для отримання консультацій зверніться за 

номером телефону +380 73 671 32 94 або напишіть на електронну адресу 

hersonskijcentrpravludini@gmail.com. 

«Проект здійснюється за підтримки Міжнародного фонду 

«Відродження» та CARE Deutschland в рамках Грантової гуманітарної 

програми «Гуманітарна солідарність» 

 

 

Міжнародні та вітчизняні недержавні організації 

 
25.10.2022 

Полтавська обласна військова адміністрація 

 https://www.adm-pl.gov.ua/news/yunisef-dostaviv-na-poltavshchinu-

naybilshu-za-chas-viyni-partiyu-gumanitarnoyi-dopomogi-dmitro 

 «ЮНІСЕФ доставив на Полтавщину найбільшу за час війни партію 

гуманітарної допомоги», – Дмитро Лунін 

На Полтавщину прибула найбільша за час війни партія гуманітарної 

допомоги від ЮНІСЕФ для потреб понад пів мільйона переселенців і жителів 

області. 

Про це повідомив начальник Полтавської обласної військової 

адміністрації Дмитро Лунін. 

https://www.adm-pl.gov.ua/news/yunisef-dostaviv-na-poltavshchinu-naybilshu-za-chas-viyni-partiyu-gumanitarnoyi-dopomogi-dmitro
https://www.adm-pl.gov.ua/news/yunisef-dostaviv-na-poltavshchinu-naybilshu-za-chas-viyni-partiyu-gumanitarnoyi-dopomogi-dmitro
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«ЮНІСЕФ доставив на Полтавщину найбільшу за час війни партію 

гуманітарної допомоги. Для потреб понад пів мільйона переселенців і жителів 

області. Мова йде про 340 тонн важливої та різної гумдопомоги на $800 тис. 

Велика частина вантажу – для медицини: від акушерських наборів до 

портативних апаратів ультразвукової діагностики. Їх розподілять на 35 

лікарень області», – зауважив Дмитро Лунін.  

Також допомога від ЮНІСЕФ містить шкільні набори, підгузки, 

високопоживне печиво та протеїн. А ще порошок, мило, антисептики, миючі 

засоби, ємності для забору води тощо.  

За словами Дмитра Луніна, Полтавщина – одна з областей, які прийняли 

найбільше переселенців. У нас їх понад 200 тисяч і ми ними опікуємося, як 

рідними, намагаємося зробити так, щоб вони тут знайшли свій другий дім. 

«Вдячні усім міжнародним організаціям за допомогу. Зокрема ЮНІСЕФ, а 

також Бюро гуманітарної допомоги USAID, яке сприяло наданню такої 

великої партії гуманітарної допомоги. Світ підтримує Україну!», – зауважив 

Дмитро Лунін. 

«Ми привезли медичне хірургічне обладнання та засоби гігієни, щоб 

підтримати   заклади охорони здоров’я Полтави та області у цей складний час, 

– сказав керівник департаменту з надзвичайних ситуацій UNICEF Ukraine  

Кенам Маді. –  Всі речі розподілять cеред 35 закладів охорони здоров’я. Це не 

перша наша така поставка до Полтавщини. Плануємо продовжувати нашу 

співпрацю й надалі. Вдячні за це керівництву області». 

 

*** 

 

25.10.2022 

GALKA.IF.UA 

https://galka.if.ua/14-kimnat-i-kabinet-psykholoha-u-nadvirniy-vidkryly-

shelter-dlia-pereselentsiv-foto/ 

14 кімнат і кабінет психолога: у Надвірній відкрили шелтер для 

переселенців (ФОТО) 

Надвірній запрацював оновлений шелтер для внутрішньо переміщених 

людей. 

БФ «Карітас-Надвірна» реалізував проєкт «Гідна допомога внутрішньо 

переміщеним особам у західній частині України». У рамках проєкту провели 

ремонтні роботи у соціальному центрі Фонду, де вже проживали переселенці, 

зокрема, розширили площу приміщення. Завдяки цьому відтепер у шелтері 

можна буде поселити ще 100 людей, повідомляють на сайті обласної 

державної адміністрації, передає “Галка“. 

25 жовтня заступниця голови обласної державної адміністрації Людмила 

Сірко взяла участь в урочистому відкритті оновленого шелтера. Митрополит 

Івано-Франківської УГКЦ Кир Володимир Війтишин освятив це приміщення 

та подякував усім, хто долучився до цієї важливої справи. 
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«На сьогодні наша область прийняла понад 147 тисяч переселенців. 

Задля створення комфортних умов для проживання внутрішньо переміщених 

людей Благодійний фонд «Карітас» здійснив реконструкцію приміщення. 

Люди, які втратили своє житло у зв’язку із військовою агресією росії проти 

України, – а це жителі Донецької, Луганської, Запорізької, Чернігівської та 

Миколаївської областей, – проживатимуть тут до можливості повернення у 

свої оселі», – Сірко. 

Як зазначають в ОДА, кошти для ремонту шелтеру надав Благодійний 

фонд «Карітас України» та Український гуманітарний фонд. Прихисток 

розташований на двох поверхах та має підвальне приміщення із захисним 

укриттям. Для переселенців додатково облаштовано ще 14 нових кімнат, 

кабінет психолога та дитяча відпочинкова кімната. 

 

*** 

 

25.10.2022 

PaySpaceMagazine 

ООН надасть переселенцям на Одещині грошові виплати та 

непродовольчу допомогу 

https://psm7.com/uk/money/oon-predostavit-pereselencam-v-odesskoj-

oblasti-denezhnye-vyplaty-i-neprodovolstvennuyu-pomoshh.html 

Жителі Одещини отримають грошові виплати та матеріальну підтримку 

у вигляді міжнародної допомоги для проходження опалювального сезону. 

Спецпостачання буде організовано ООН. Очікується, що міжнародними 

партнерами, серед іншого, будуть надані генератори та допоміжне обладнання 

для запуску мобільних пунктів обігріву. Це необхідно на випадок, якщо через 

ракетні удари росіян регіон залишиться без електропостачання. 

Претендувати на допомогу від ООН зможуть близько 30 тис 

переселенців, які переїхали до Одеської області з початку війни. Такому 

рішенню передувала зустріч начальника Одеської обласної військової 

адміністрації Максима Марченка зі старшим польовим координатором 

Агентства ООН у справах біженців П’єром Камарою. 

Надалі очікуються постачання будматеріалів та іншої непродовольчої 

допомоги. Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Україна отримає 25 млн євро 

на житло для переселенців. Кошти будуть надані на умовах безповоротного 

гранту. Також на початку місяця ЮНІСЕФ надав для дітей переселенців на 

Одещині близько п’яти тисяч наборів зимового одягу. 

Ми раніше повідомляли, що держдопомога на проживання тепер не 

сплачуватиметься мешканцям трьох територіальних громад. У свою чергу, в 

інших чотирьох громадах допомогу, навпаки, почнуть виплачувати. Про це 

розповіли у Міністерстві реінтеграції тимчасово окупованих територій. 

 

*** 
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26.10.2022 

Заборона 

https://zaborona.com/ukrayinczi-za-kordonom-mozhut-otrymaty-

bezkoshtovne-zhytlo/ 

Житлова програма від організації та Airbnb діє до кінця 2022 року для 

родин з дітьми. 

В United for Ukraine можна звернутися для пошуку роботи, а також за 

медичною, юридичною та психологічною допомогою. 

Можна обрати конкретне місто чи регіон, заселитися з тваринами. 

Українці, які після повномасштабного вторгнення Росії, виїхали у країни 

Європи, можуть подати заявку на безплатне житло. Програма працює за 

принципом короткострокової оренди, тому проживати у помешканні можна не 

більше як місяць. 

Заборона розповідає про проєкт від благодійної організації та Airbnb. 

Тимчасове житло від United for Ukraine та Airbnb 

Міжнародна благодійна організація спільно з відомим сервісом з оренди 

житла поновили програму допомоги українським тимчасовим переселенцям. 

Її зупиняли у вересні 2022 року через перенавантаження. 

Так, пропонують безкоштовні кімнати, квартири та будинки у країнах 

ЄС, але є низка умов: 

житло надається мінімум на сім та максимум на 30 днів; 

подаватися можна тільки якщо раніше не брали участь у програмі; 

взяти участь можуть виключно сім’ї з дітьми. 

Оформити заявку можна онлайн через платформу United for Ukraine. Яку 

інформацію треба підтвердити: 

ви шукаєте житло, бо виїхали з України через війну; 

дані про особу за допомогою українського чи закордонного паспорта, 

дозволу на роботу або посвідки на проживання; 

ви виїхали з України після 24 лютого 2022 року (штам у паспорті, дані у 

документі про статус тимчасового захисту тощо); 

можуть попросити додаткові документи, залежить від того, куди ви 

подорожуєте. 

Решта заявки оформлюється як стандартний бланк на Airbnb: у заявці 

потрібно вказати кількість людей у родині, які житимуть разом за кордоном, 

скільки буде дітей і чи є серед них немовлята. Окрім країни, у яку ви 

їдете/прибули, можна обрати бажане місто. Тоді агенти шукатимуть 

пріоритетні варіанти житла у цьому населеному пункті або сусідніх. Наявність 

домашніх тварин не є проблемою. Про них просто треба повідомити у 

спеціальній графі. 

Щоб уточнити деталі або отримати іншу допомогу у країнах Європи 

(наприклад, у пошуках роботи або медичну, психологічну чи грошову 

підтримку), можна звертатися через сайт United for Ukraine або спеціальний 

Telegram-bot. 
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*** 

 

28.10.2022 

ТелеграфЪ 

https://www.telegraf.in.ua/kremenchug/10111880-bf-karitas-poltava-

viplachuvatime-pereselencjam-finansovu-dopomogu-na-kozhnogo-chlena-

simji.html 

 БФ «Карітас Полтава» обіцяє фінансову допомогу переселенцям на 

кожного члена сім’ї 

Більше читайте тут: https://www.telegraf.in.ua/kremenchug/10111880-bf-

karitas-poltava-viplachuvatime-pereselencjam-finansovu-dopomogu-na-kozhnogo-

chlena-simji.html БФ «Карітас Полтава» виплачуватиме переселенцям 

фінансову допомогу для кожного члена сім’ї (до 4-х членів у сім’ї разом із 

представником). Про це на своєму Телеграм-каналі повідомляє начальник 

Полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін. Допомогу 

можуть отримати переселенці, зареєстровані після 24 лютого. Крім того, вони 

мають підпадати хоча б під один із шести критеріїв вразливості: особа з 

інвалідністю; особа має важке захворювання; самотня людина поважного віку 

(60+) або домогосподарство 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 на отримання 

допомоги слід надати такі документи: паспорт (оригінал); ідентифікаційний 

код (оригінал); довідка ВПО; рахунок ІBAN; документи, що підтверджують 

критерій вразливості. Які є обмеження для отримувачів допомоги: тільки для 

ВПО, які не отримували допомогу 16200 грн на оплату комунальних послуг 

від «Карітас Полтава»; тільки для ВПО, зареєстрованих після 24 лютого 2022 

року; тільки для ВПО, які востаннє отримували грошову допомогу від 

міжнародних фондів не пізніше ніж 31 серпня 2022. Адреса офісу БФ «Карітас 

Полтава»: м. Полтава, вул. Пилипа Орлика, 20/1. Контакти для довідок: 

+380503464693, +380503464881. 

Більше читайте тут: https://www.telegraf.in.ua/kremenchug/10111880-bf-

karitas-poltava-viplachuvatime-pereselencjam-finansovu-dopomogu-na-kozhnogo-

chlena-simji.html 

 

*** 

 

28.10.2022 

Івано-Франківська обласна державнв адміністрація 

https://www.if.gov.ua/news/holova-verkhovynskoi-rda-peredav-

pereselentsiam-dopomohu-vid-tovarystva-chervonoho-khresta-ukrainy 

Голова Верховинської РДА передав переселенцям допомогу від 

Товариства Червоного Хреста України 

https://www.telegraf.in.ua/kremenchug/10111880-bf-karitas-poltava-viplachuvatime-pereselencjam-finansovu-dopomogu-na-kozhnogo-chlena-simji.html
https://www.telegraf.in.ua/kremenchug/10111880-bf-karitas-poltava-viplachuvatime-pereselencjam-finansovu-dopomogu-na-kozhnogo-chlena-simji.html
https://www.telegraf.in.ua/kremenchug/10111880-bf-karitas-poltava-viplachuvatime-pereselencjam-finansovu-dopomogu-na-kozhnogo-chlena-simji.html
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Голова Верховинської районної державної адміністрації Василь Бровчук 

відвідав пришкільний пансіонат Буковецької гімназії, де нині проживають 

внутрішньо переміщені особи.  

Очільник району поспілкувався з переселенцями щодо їх потреб і 

проблемних питань. Серед питань, які потребують першочергового вирішення 

в закладі, названо забезпеченість дровами на опалювальний сезон та 

облаштування приміщення під кухню з відповідними приладами і побутовою 

технікою.  

На завершення зустрічі посадовець передав благодійну допомогу для 

мешканців закладу, яку військова адміністрація напередодні отримала від 

Товариства Червоного Хреста України. 

 

 

 


