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ОФІЦІЙНА ІНФОРМАЦІЯ  
Центральні органи влади 

 

12.12.2022 

Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих 

територій України 

https://minre.gov.ua/news/na-zvilnenyh-terytoriyah-mykolayivshchyny-try-

tysyachi-ditey-otrymayut-komplekty-zymovogo 

На звільнених територіях Миколаївщини три тисячі дітей 

отримають комплекти зимового одягу 

Мінреінтеграції спільно з ЮНІСЕФ продовжують реалізовувати 

гуманітарний проєкт із забезпечення зимовим одягом дітей внутрішніх 

переселенців і жителів прифронтових, а також щойно звільнених територій. 

Зимовий одяг вже отримали 1,5 тисячі дітей у Херсоні. А сьогодні 3 тисячі 

комплектів відправилися на деокуповані території Миколаївської області. 

Пріоритетними в отриманні є багатодітні сім’ї. 

За попередньо сформованими списками одяг отримають діти віком від 2 

до 14 років. Комплект складається із зимової куртки, светра або світшота, 

термобілизни, зимових і спортивних штанів, шкарпеток, зимових черевиків, 

шапки, шарфа та рукавичок. Набори уніфіковані, тож підходять як дівчаткам, 

так і хлопчикам. 

 

*** 

 

14.12.2022 

Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих 

територій України 

https://minre.gov.ua/news/z-pochatku-viyny-135-milyona-ukrayinciv-

otrymaly-gumanitarnu-dopomogu-vid-mizhnarodnyh 

З початку війни 13,5 мільйона українців отримали гуманітарну 

допомогу від міжнародних організацій 

Міжнародні гуманітарні організації від початку повномасштабного 

вторгнення росії надали допомогу 13,5 мільйона громадян по всій Україні. 

Зокрема, 2,4 мільйона людей були забезпечені прихистком і предметами 

першої потреби. Одяг, опалювальні прилади й інші товари, необхідні для 

підготовки до зими, отримали близько 630 тисяч осіб. Воду й предмети гігієни 

було надано 6,9 мільйона громадян; харчові продукти – 8,9 мільйона; медичні 

послуги – 8,9 мільйона осіб. Грошову допомогу – 4,3 мільйона людей. Такі 

дані оприлюднило Управління ООН з координації гуманітарних питань 

(OCHA). 

Найбільш активно до підтримки українців долучилися UNHCR, UNICEF, 

IOM, WFP, OCHA, Міжнародний Комітет Червоного Хреста, Товариство 

Червоного Хреста України. В тому числі – у межах спільних проєктів із 

Мінреінтеграції. 
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Так, від ІОМ і ТЧХУ жителям деокупованих територій надається кеш-

допомога. За останніми даними, її отримала вже понад 61 тисяча громадян. 

Відгукнувшись на заклик Міністерства, низка міжнародних організацій 

також налагодила постачання на ДОТ всього необхідного. UNHCR скеровує 

гуманітарну допомогу, харчові продукти, воду, ліки, засоби гігієни. WFP – 

продукти для маломобільних. OCHA – будматеріали для полагодження 

зруйнованих осель і генератори. 

Триває спільний гуманітарний проєкт Мінреінтеграції та UNICEF із 

забезпечення теплим одягом дітей внутрішніх переселенців, жителів 

прифронтових і щойно звільнених територій. 

Восени тисячі сімей з дітьми отримали демісезонні комплекти. Наразі 

доставляється зимовий одяг: 1,5 тисячі комплектів вже надійшло у Херсон, ще 

3 тисячі відправлено у деокуповані населені пункти Миколаївщини. 

«Україна зіткнулася з викликами безпрецедентного масштабу. Такого ще 

не бачив світ. Це не лише війна на фронті – мільйони мирних громадян мусили 

покинути свої домівки. Це енергетична й інфраструктурна війна на порозі 

зими. Нам життєво необхідна тотальна підтримка міжнародних партнерів – і 

нам її надають. Це спільна боротьба цивілізованого світу проти темряви. 

Майже кожен третій українець вже отримав допомогу. Щиро дякуємо за це. 

Вистоїмо лише разом!» – наголосила Віцепрем’єрка України Ірина Верещук. 

 

*** 

 

14.12.2022 

Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих 

територій України 

https://minre.gov.ua/news/u-diyi-vnutrishni-pereselenci-mozhut-zminyty-

misce-reyestraciyi-ta-skasuvaty-status-vpo 

У «Дії» внутрішні переселенці можуть змінити місце реєстрації та 

скасувати статус ВПО 

Для внутрішньо переміщених осіб у застосунку «Дія» доступні дві нові 

послуги – відтепер можна з власного смартфона змінити місце реєстрації та 

скасувати статус ВПО. 

Раніше, щоб скористатися цими послугами, необхідно було звертатися до 

органів соціального захисту населення за місцем фактичного проживання. 

Тепер же вони автоматичні – переміщеним особам більше не доведеться 

чекати на рішення держслужбовця. Послуга доступна українцям, які мають 

довідку ВПО у застосунку «Дія». 

Як змінити адресу реєстрації ВПО в «Дії»: 

1. Натисніть на меню своєї довідки ВПО в застосунку. 

2. Оберіть «Змінити адресу фактичного проживання». 

3. Перегляньте опис послуги й натисніть «Почати». 

4. Вкажіть адресу свого поточного місця перебування. 
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5. Підтвердьте своє місце перебування за допомогою геолокації 

(необхідно фізично перебувати на місці розташування свого 

тимчасового прихистку). 

6. Надішліть заяву на розгляд. 

Як знятися з обліку ВПО в «Дії»: 

1. Натисніть на меню своєї довідки ВПО в застосунку. 

2. Оберіть «Скасувати статус ВПО». 

3. Перегляньте опис послуги й натисніть «Почати». 

4. Надішліть заяву на розгляд. 

Ваша заява буде опрацьована протягом 15 хвилин, ви отримаєте 

сповіщення про її опрацювання. 

Нагадаємо, у застосунку «Дія» також можна отримати довідку ВПО й 

оформити соціальні виплати. 

 

*** 

 

14.12.2022 

Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих 

територій України 

https://minre.gov.ua/news/pervynna-konsultaciya-u-simeynogo-likarya-

dlya-vpo-yak-otrymaty 

Первинна консультація у сімейного лікаря для ВПО: як отримати 

У період воєнного стану діє спрощений доступ українців до первинної 

медичної допомоги. Це стосується і внутрішньо переміщених осіб. 

Людина зі статусом ВПО має змогу потрапити до лікаря незалежно від 

місця перебування та без укладання нової декларації. Щоб отримати первинну 

медичну консультацію, внутрішньо переміщеній особі достатньо: 

- звернутися до оператора контакт-центру Національної служби здоров’я 

України (НСЗУ) за номером 16-77 і з’ясувати адресу найближчої 

лікарні; 

- після прибуття до лікаря пред’явити (за можливості) документи, що 

підтверджують особу: паспорт або довідку про взяття на облік ВПО. 

Також внутрішні переселенці можуть знайти потрібного лікаря й 

отримати консультацію онлайн, скориставшись для цього: 

2) медичним чат-ботом «Турбота»; 

3) додатком або сайтом «Doctor Online». 

У межах первинної медичної допомоги сімейний лікар зобов’язаний 

надати такий спектр послуг: 

• динамічне спостереження за станом здоров'я, 

• діагностика та лікування захворювань, 

• базові тести й аналізи, 

• направлення до лікарів вузької спеціалізації чи на обстеження, 

• паліативна допомога, 
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• рецепти за програмою «Доступні ліки» й інсулін (якщо це повторний 

рецепт), 

• щеплення відповідно до календаря профілактичних щеплень. 

Важливо! Внутрішньо переміщена особа не мусить переукладати 

декларацію, якщо виникає потреба у спеціалізованій медичній допомозі 

(онкологічній, кардіологічній, терапевтичній, психологічній, педіатричній 

тощо). Для цього варто звернутися за направленням до закладу охорони 

здоров'я. 

У разі порушення своїх прав пацієнт може поскаржитися на неправомірні 

дії лікаря як на місцевому рівні, так і до НСЗУ: 

- написати скаргу на імʼя головного лікаря (медичного директора) 

медзакладу про неправомірні дії фахівця; 

- написати скаргу до Департаменту охорони здоров’я в місті або регіоні, 

де знаходиться; 

- подати скаргу через електронну форму на сайті НСЗУ; 

- звернутися до контакт-центру Національної служби здоров’я України за 

безоплатним номером 16-77; 

- зателефонувати зі скаргою на урядову лінію Кабінету Міністрів України 

на номер 15-45. 

 

*** 

 

15.12.2022 

Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих 

територій України 

https://minre.gov.ua/news/vid-pochatku-dobrovilnoyi-evakuaciyi-z-hersona-

vyyihaly-11-tys-meshkanciv 

Від початку добровільної евакуації з Херсона виїхали 11 тис. 

мешканців 

Про це в ефірі ТК «Ми – Україна» повідомила Віцепрем’єр-міністр Ірина 

Верещук. Вона уточнила, що 7 тис. херсонців скористалися безкоштовною 

державною евакуацією, ще 4 тис. виїхали своїми силами. 

Посадовиця розповіла, що наразі в деокупованому Херсоні люди 

найбільше потребують розмінування території та відновлення подачі 

електроенергії. Грошова допомога, доставка продуктів харчування, предметів 

першої необхідності, гуманітарної допомоги тощо відбувається організовано 

завдяки роботі центральної влади, ОВА та міжнародних гуманітарних 

операторів.  

«На жаль, повністю налагодити нормальне життя обласного центру 

заважають постійні обстріли. Тож я хочу звернутися до людей на тимчасово 

окупованих територіях. Вдумайтесь: ще донедавна ворог називав Херсон 

своїм, проводив псевдореферендуми, наводив захмарну «статистику» 

псевдоголосування, обіцяв, що росія тут назавжди. А тепер подивіться, що 

росія сьогодні робить з Херсоном. Тому, якщо є можливість, будь-ласка, 
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зробіть все, щоб евакуюватися з тимчасово окупованих територій», – 

закликала віцепрем’єрка. 

Вона запевнила, що всіх евакуйованих забезпечать кеш-підтримкою, 

прихистком та харчуванням. Вони зможуть відчути тепло громад, які їх 

приймуть. 

«Над цими питаннями ми працювали з літа. В безпечних регіонах місце 

знайдеться не лише херсонцям, а й мешканцям Харківщини, Донеччини та 

інших населених пунктів, які звільнятимуться. Всі разом успішно перечекаємо 

зиму», – резюмувала Ірина Верещук. 

 

*** 

 

15.12.2022 

Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих 

територій України 

https://minre.gov.ua/news/pilgovyy-kredyt-na-zhytlo-yeoselya-hto-mozhe-

skorystatysya-ta-shcho-dlya-cogo-potribno 

Пільговий кредит на житло «єОселя»: хто може скористатися та 

що для цього потрібно 

Держава різними способами намагається допомогти своїм громадянам з 

житлом. Серед програм підтримки – «єОселя», яка реалізується за ініціативи 

Президента України. Вона передбачає надання пільгових іпотечних кредитів 

під 3% та 7% річних для придбання квартири. 

Програмою можуть скористатися: 

- внутрішньо переміщені особи; 

- військові та правоохоронці; 

- ветерани війни та члени їхніх сімей, учасники бойових дій, особи з 

інвалідністю внаслідок війни, сім’ї загиблих (померлих) ветеранів 

війни, а також сім’ї загиблих (померлих) захисників і захисниць 

України (крім тих, яким виплачена одноразова грошова допомога); 

- медики, вчителі, науковці. 

Кандидати мають відповідати певним вимогам: 

• вік від 18 років; 

• відсутність чинних пільгових державних іпотек і лізингу; 

• не належати до осіб під санкціями та не перебувати у реєстрі олігархів; 

• не мати у власності понад 52,5 кв. м для сім’ї з однієї особи та 21 кв. 

м на кожного наступного члена сім’ї (не враховується нерухомість, 

розташована в районі проведення воєнних (бойових) дій або на 

території, яка перебуває в тимчасовій окупації, оточенні (блокуванні). 

Подати заяву можна за допомогою порталу «Дія» за інструкцією. 

Нагадаємо, нещодавно відбувся 14-й відбір сімей ВПО на отримання 

пільгових кредитів. 

 

*** 
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12.12.2022 

Кабінет Міністрів України 

https://www.kmu.gov.ua/news/olha-zykova-zustrilas-z-delehatsiieiu-

upravlinnia-verkhovnoho-komisara-oon-u-spravakh-bizhentsiv 

Ольга Зикова зустрілась з делегацією Управління Верховного комісара 

ООН у справах біженців 

Сьогодні заступник Міністра фінансів України Ольга Зикова зустрілась з 

делегацією Управління Верховного комісара ООН у справах біженців (УВКБ 

ООН). 

Місію очолила Представник УВКБ ООН в Україні Кароліна Ліндхольм 

Біллінг. У зустрічі також взяли участь Спеціальний радник з питань розвитку 

штаб-квартири УВКБ ООН Ерве де Вільрош та Директорка Регіонального 

бюро УВКБ ООН у Європі Паскаль Моро. 

Темами для обговорення стали макрофінансова ситуація в Україні, 

держбюджет-2023 (зокрема соціальні та гуманітарні напрями), допомога від  

міжнародних фінансових організацій та країн-партнерів, а також 

першочергові потреби у фінансуванні для України у наступному році. 

“Наша основна задача - повернути громадян додому, створивши їм всі 

необхідні умови для життя. На сьогодні Уряд України робить все необхідне, 

продовжуючи працювати з безпрецедентними потребами, пов’язаними з 

наслідками війни. Вторгнення росії в Україну призвело до величезних 

людських втрат, спричинило навантаження на економіку та змусило мільйони 

людей покинути свої домівки. Ми усвідомлюємо, що через війну кількість 

українців, які потребуватимуть соціальної допомоги, на жаль, збільшиться. 

Тому Міністерство фінансів України спільно з Міністерством соціальної 

політики України тісно співпрацюють зі Світовим банком та міжнародними 

фінансовими організаціями щодо запровадження ефективних механізмів 

соціальної підтримки наших громадян”, - зазначила Ольга Зикова. 

Заступник Міністра фінансів наголосила на тому, що соціальний захист є 

одним із пріоритетів держбюджету в наступному році. У 2023 році 

передбачено збільшення розміру фінансування соціальних видатків 

приблизно на 12%, у порівнянні з 2022 роком. 

Під час зустрічі Ольга Зикова зазначила, що чим довше тривають бойові 

дії, тим важчими стають наслідки війни. Саме тому  Україна розраховує на 

спільні зусилля державного та приватного секторів країн-партнерів, а також 

міжнародних організацій у забезпеченні першочергових соціальних потреб та 

подальшій відбудові країни. 

 

*** 
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12.12.2022 

Кабінет Міністрів України 

https://www.kmu.gov.ua/news/olha-stefanishyna-stvorennia-neobkhidnykh-

umov-dlia-povernennia-ukraintsiv-z-za-kordonu-maie-buty-odnym-z-

kliuchovykh-priorytetiv-povoiennoi-vidbudovy 

Ольга Стефанішина: Створення необхідних умов для повернення 

українців з-за кордону має бути одним з ключових пріоритетів повоєнної 

відбудови 

Створення необхідних умов для повернення українців з-за кордону має 

бути одним з ключових пріоритетів повоєнної відбудови. 

На цьому наголосила Віце-прем'єр-міністр з питань європейської та 

євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина під час участі в ІІІ 

Форумі з міграційного права. 

Ключові меседжі з її виступу: 

- Попри найбільшу міграційну кризу в Європі з часів Другої Світової 

Війни, спільно з європейськими партнерами нам вдалось забезпечити 

прихисток нашим громадянам. Вперше ЄС задіяв інструмент 

тимчасового захисту з можливістю українцям мати доступ до освіти, 

медицини, проживання та працевлаштування. Погоджено, що цей 

механізм діятиме мінімум до березня 2024 року; 

- Атакуючи критичну інфраструктуру України на початку зими, росіяни 

намагаються створити гуманітарну кризу, посіяти паніку серед 

населення України, зокрема, щоб спричинити нову хвилю міграції. Ці 

плани рф будуть зруйновані на полі бою та нашою єдністю; 

- Представники міністерств та Парламенту у тісному діалозі з 

міжнародними партнерами нині напрацьовують додаткові механізми 

захисту прав і свобод українців; 

- Усвідомлюємо серйозність проблеми, пов'язаної зі зростанням 

випадків торгівлі людьми, експлуатації на роботі. Важливо 

інформувати українських громадян за кордоном про їхні права, 

зокрема можливості легального працевлаштування; 

- На особливому контролі тримаю питання захисту українських дітей за 

кордоном. Усі вихованці дитячих будинків, які тимчасово переїхали до 

країн ЄС перебувають на консульському обліку. 

- Сьогодні як ніколи відчуваємо, що Україна є частиною великої 

європейської родини. Єдність, безпрецедентна суспільна мобілізація є 

рецептом нашої стійкості та перемоги над агресором. 

 

*** 
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15.12.2022 

Кабінет Міністрів України 

https://www.kmu.gov.ua/news/minsotspolityky-ponad-20-tysiach-

hromadian-lyshe-za-dobu-skorystalys-novymy-posluhamy-dlia-vpo-u-

zastosunku-diia 

Мінсоцполітики: Понад 20 тисяч громадян лише за добу 

скористались новими послугами для ВПО у застосунку Дія 

За першу добу з часу запуску двох нових послуг для внутрішньо 

переміщених осіб, а саме - можливістю направити заяву для зміни адреси 

тимчасового проживання або знятись з обліку ВПО, понад 20 000 переселенців 

отримали їх через застосунок Дія. 

“Цифровізація соціальної сфери унеможливлює бюрократію та робить 

соціальні послуги адміністративного характеру доступними та зручними для 

громадян. Саме це наочно ілюструє результат, отриманий за першу добу після 

запуску двох оцифрованих послуг для ВПО у застосунку Дія.” – підкреслив 

важливість цифровізації соцсфери заступник Міністра соціальної політики 

України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації 

Костянтин Кошеленко. 

Кількість заяв на зняття з обліку ВПО, що надійшли через застосунок Дія 

за першу добу, складає 12 172 заяви, у тому числі успішно виконані – 11 891. 

Щодо зміни адреси тимчасового проживання переселенців, то подано 8239 

заяв, у тому числі успішно виконані – 7611. 

Для порівняння: за жовтень 2022 року послугу щодо зняття з обліку ВПО 

змогли отримати 9 080 громадян, а в листопаді – 10 755 громадян. 

 

*** 

 

14.12.2022 

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини 

https://ombudsman.gov.ua/news_details/upovnovazhenij-prezentuvav-

specialnu-dopovid-shchodo-doderzhannya-prav-osib-yaki-postrazhdali-

vnaslidok-zbrojnoyi-agresiyi-rosiyi-proti-ukrayini 

Уповноважений презентував Спеціальну доповідь щодо додержання 

прав осіб, які постраждали внаслідок збройної агресії Росії проти України 

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець 

представив на огляд громадськості Спеціальну доповідь щодо додержання 

прав осіб, які постраждали внаслідок збройної агресії Росії проти України. 

Доповідь охоплює період з 24 лютого до 31 жовтня 2022-го року. 

Вона ґрунтується на матеріалах діяльності Секретаріату Уповноваженого 

Верховної Ради України з прав людини, аналітиці, підготовленій експертами 

Проєкту Ради Європи «Внутрішнє переміщення в Україні: розробка тривалих 

рішень. Фаза ІІ», а також на інформації, зібраній в міністерствах, інших 

органах влади, державних підприємствах та національних і міжнародних 

неурядових правозахисних організаціях. 
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Доповідь містить у собі 5 розділів, які стосуються прав ВПО, людей, які 

живуть в тимчасовій окупації, а також тих громадян, які знайшли прихисток у 

інших країнах. Окремо приділена увага ситуації з депортацією та примусовим 

переміщенням українців. 

Від початку року до Уповноваженого надійшли звернення про 2 087 

порушень прав ВПО. Найпоширенішими серед них є порушення в сфері 

соціального захисту - 40 %; 30 % становили порушення в сприянні реалізації 

прав ВПО, інші – питання житла, свободи пересування, права на освіту, 

пенсійного забезпечення тощо. 

Під час презентації Уповноважений наголосив на важливості 

затвердження Державної цільової програми забезпечення житлом ВПО, 

ухвалення Закону щодо компенсації за пошкодження та знищення нерухомого 

майна, зокрема, того, що перебуває на тимчасово окупованих територіях, та 

потреби запровадження нових функцій у застосунку «Дія». 

Також у Спецдоповіді є рекомендації щодо: 

- унормування законодавства, яке стосується внутрішньо переміщених 

осіб, 

- визначення, з точки зору правового поля, ставлення до 

колабораціонізму (як на практиці відбуватиметься відмежування 

злочинної діяльності від вимушеної поведінки осіб на ТОТ), 

- врегулювання питання звільнення від відповідальності за порушення 

порядку в’їзду/виїзду на ТОТ для осіб, які таким чином рятуються від 

збройної агресії РФ, 

- оформлення виплат у зв’язку з народженням дитини для жінок, які 

народили за кордоном та інше. 

Спецдоповідь буде направлено Верховній Раді України, Кабінету 

міністрів України, міністерствам, іншим центральним та місцевим органам 

виконавчої влади. Уповноважений закликає всі дотичні органи ретельно 

опрацювати та виконати рекомендації, викладені в Спецдоповіді. 

Омбудсман висловив вдячність усім, хто долучився до збору та аналізу 

інформації, використаної під час підготовки документа. 

 

*** 

 

14.12.2022 

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини 

https://ombudsman.gov.ua/news_details/prosvitnickij-zahid-shchodo-

zapobigannya-ta-protidiyi-domashnomu-nasilstvu-dlya-vnutrishno-

peremishchenih-osib-u-m-uman 

Просвітницький захід щодо запобігання та протидії домашньому 

насильству для внутрішньо переміщених осіб у м. Умань 

Регіональний координатор взаємодії з громадськістю Уповноваженого 

Верховної Ради України з прав людини в Луганській області Ольга Бакуліна 

спільно з фахівцем з соціальної роботи Мобільної бригади з соціально-
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психологічної допомоги постраждалим від домашнього та ґендерно-

зумовленого насильства міста Умань Світланою Коваленко провели для 

внутрішньо переміщених осіб правоосвітній захід, приурочений до 

Всеукраїнської акції «16 днів проти насильства». 

Мета акції – привернути увагу суспільства до проблем подолання 

насильства у сім’ї, жорстокого поводження з дітьми, протидії торгівлі людьми 

та захисту прав жінок, а також формування нетерпимого ставлення громадян 

до будь-яких проявів насильства. 

Під час заходу учасники ознайомились з основними завданнями кампанії 

«16 днів проти насильства», зупинились на тих важливих датах, які охоплює 

шістнадцятиденний період акції з 25 листопада до 10 грудня. Учасникам 

роз’яснили поняття та форми домашнього насильства, основні заходи в сфері 

запобігання та протидії домашньому насильству та суб’єкти, які їх 

здійснюють. 

Окремо зупинилися на стереотипах та упередженнях, які існують у 

суспільстві навколо проблеми домашнього насильства, зосередили увагу на 

основному меседжі акції «розірви коло насильства» та «не мовчи». Учасників 

ознайомили із законодавством у сфері протидії домашньому насильству. 

Розповіли, як діяти у разі вчинення домашнього насильства або його загрози 

та передбачену для кривдника адміністративну і кримінальну 

відповідальність. 

 

*** 

 

14.12.2022 

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини 

https://ombudsman.gov.ua/news_details/monitoring-doderzhannya-prav-

riznih-grup-zhinok-i-cholovikiv-osoblivo-iz-vrazlivih-kategorij-v-umovah-

voyennogo-stanu-gercayivskoyu-teritorialnoyu-gromadoyu-cherniveckoyi-oblasti 

Моніторинг додержання прав різних груп жінок і чоловіків, особливо 

із вразливих категорій, в умовах воєнного стану Герцаївською 

територіальною громадою Чернівецької області 

Під час моніторингового візиту до Чернівецької області працівниці 

Департаменту моніторингу додержання рівних прав і свобод, прав 

національних меншин, політичних та релігійних поглядів Ольга Момот та Яна 

Нестеревич спільно з представницями ООН Жінки Нургуль Асилбєковою та 

Мирославою Бабак відвідали Герцаївську територіальну громаду з метою 

перевірки стану додержання місцевою владою прав та врахування потреб 

різних груп жінок і чоловіків в умовах воєнного стану. 

Герцаївська територіальна громада (далі – Герцаївська ТГ) з 26.02.2022 

почала приймати осіб, які вимушено покинули свої домівки внаслідок 

повномасштабного вторгнення РФ на територію України. 

На день проведення моніторингу у Герцаївській ТГ проживало 309 

внутрішньо переміщених осіб, з яких 108 жінок, 34 чоловіка та 167 дітей 
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різного віку. Серед внутрішньо переміщених осіб є 35 людей похилого віку та 

26 осіб з інвалідністю. 

Крім того, на території Герцаївської ТГ зараз проживає 81 вихованець та 

вихованка КНП «Краматорський будинок дитини «Антошка», серед яких 14 

дітей з інвалідністю у віці до 6 років. 

За компенсацією витрат за тимчасове розміщення ВПО звернулося 5 

сімей (щодо розміщення 19 осіб). Решта осіб проживають у приватному 

секторі, а також у місцях тимчасового проживання/перебування для ВПО, які 

розміщені у Герцаївській міській лікарні (15 осіб) та Герцаївському ліцеї № 1 

(9 осіб). 

Обмежень щодо терміну перебування у місцях тимчасового проживання 

немає. 

Під час відвідування гуртожитку Герцаївського ліцею № 1, де 

проживають внутрішньо переміщені особи (3 жінок та 6 дітей), було 

перевірено доступність та комфорт умов проживання. Зокрема встановлено, 

що приміщення є архітектурно недоступним для осіб з інвалідністю та 

маломобільних груп населення. 

Адміністрацією закладу організовано харчування для мешканців 

гуртожитку за графіком. 

Водночас було з’ясовано, що у мешканців закладу є потреба у 

забезпеченні можливості самостійного приготування чи принаймні розігріву 

їжі (особливо враховуючи, що серед ВПО є 6 дітей, у тому числі маленьких), 

однак вони не хочуть турбувати своїми потребами адміністрацію закладу. 

З місцевою владою було обговорено зазначене питання та ще під час 

перебування моніторингової групи у м. Герца в гуртожитку було встановлено 

мікрохвильову піч. Крім того, було з’ясовано, що існує потреба в організації 

дозвілля для дітей. 

Гарним прикладом стала ініціатива місцевої влади звільнити батьків-

переселенців від сплати за відвідування дітей музичної школи. 

Такі ініціативи є вкрай важливими, адже сприяють інтеграції дітей до 

середовища та налагодженню спілкування з однолітками. Це важливо також з 

огляду на те, що більшість внутрішньо переміщених дітей навчаються 

дистанційно, зокрема тому, що на території Герцаївської ТГ функціонує лише 

одна україномовна школа, у 12 закладах навчання здійснюється румунською. 

До надання освітніх послуг залучено 1 педагога із числа внутрішньо 

переміщених осіб. У цілому працевлаштовано 7 осіб з числа ВПО, з них 3 

чоловіка та 4 жінки (6 осіб у віці до 60 років та 1 особа у віці від 60 років). 

Під час воєнного стану на території Герцаївської ТГ зафіксовано 10 

випадків насильства за ознакою статі щодо: 

- 1 чоловіка (психологічне насильство); 

- 7 жінок (психологічне, фізичне насильство); 

- 2 дітей (психологічне та економічне насильство). 

Інформування населення щодо можливості отримання допомоги особам, 

які постраждали від насильства за ознакою статі (в т.ч. сексуального 
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насильства), розміщено на офіційній сторінці Герцаївської міської ради, а 

також на стендах у старостинських округах громади. 

За результатами моніторингового візиту буде підготовлено звіт із 

рекомендаціями для врахування представниками місцевого самоврядування. 

 

*** 

 

13.12.2022 

Міністерство фінансів України 

https://www.mof.gov.ua/uk/news/ukraina_otrimala_200_mln_ievro_grantov

oi_dopomogi_vid_nimechchini_dlia_pidtrimki_vpo-3762 

Україна отримала 200 млн євро грантової допомоги від Німеччини для 

підтримки ВПО 

До Державного бюджету України надійшов грант в обсязі 200 млн євро 

від Кредитної установи для відбудови (KfW). 

Зазначені грантові кошти надав Уряд Німеччини в рамках Програми 

підтримки стійкості внутрішньо переміщених осіб (ВПО) в Україні. Кошти 

буде направлено на покриття витрат загального фонду державного бюджету з 

виплати допомоги на проживання ВПО. 

 

*** 

 

12.12.2022 

Міністерство соціальної політики України 

https://www.msp.gov.ua/news/22416.html 

У ІІІ Форумі з міграційного права взяли участь заступники Міністра 

соціальної політики України Костянтин Кошеленко та Уляна Токарєва 

Костянтин Кошеленко, заступник Міністра соціальної політики України 

з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації, та 

Уляна Токарєва, заступниця Міністра соціальної політики України,  взяли 

участь у ІІІ Форумі з міграційного права, який був організований Асоціацією 

правників України та пройшов в онлайн-форматі. 

Під час заходу учасники форуму обговорили ряд актуальних питань, 

зокрема, захист прав громадян України, які вимушено  перебувають за 

кордоном внаслідок збройної агресії рф, виклики та способи допомоги для 

внутрішньо переміщених осіб (ВПО). 

Костянтин Кошеленко у своєму виступі розповів про цифровізацію 

соціальної сфери, як вона сприяє безбар’єрності, та цифрові послуги, що вже 

доступні для ВПО. 

“Коли ми говоримо про внутрішньо переміщених осіб, варто пам’ятати, 

що ВПО - це не соціальний статус, а тимчасова життєва ситуація, яка з нашою 

перемогою повинна відійти у минуле. Найбільш масово затребуваними 

соціальними послугами цього року стали  довідка та отримання допомоги на 

проживання для внутрішньо переміщених осіб. Піковим навантаженням на 
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інфраструктуру органів соцзахисту стали березень та квітень, що спричинило 

незручності як для громадян, так і працівників. Вирішити питання змогли 

цифровізувавши ці послуги разом із Мінцифрою та ДП “ІОЦ Мінсоцполітики 

- послуга стала доступною у застосунку Дія. Підтвердженням необхідності 

цифровізації послуг стало отримання довідки ВПО 126 653 громадянами нашої 

країни за один день 22 квітня 2022 року. Це в рази більша кількість 

отримувачів послуги, ніж ми могли забезпечити офлайн. Тож рухаємось далі, 

і найближчим часом надамо можливість онлайн – змінити адресу місця 

проживання або взагалі знятись з реєстрації внутрішньо переміщеним 

особам”, – підкреслив важливість цифровізації послуг Костянтин Кошеленко. 

Також заступник Міністра повідомив, що станом на 08 грудня на обліку 

ВПО перебувають 4 886 648 громадян. У тому числі 3 539 376 громадян 

перемістились після 24 лютого 2022 року, з яких 2 856 232 - зареєструвалися 

вперше з дня повномасштабного вторгнення.  

Уляна Токарєва, заступниця Міністра соціальної політики України, під 

час виступу акцентувала увагу на важливості співпраці різних відомств для 

якісного надання соціальних послуг та підтримки людей, які переїхали або 

проживають в постраждалих громадах. 

“У підтримці наших громадян дуже важливою є співпраця різних 

міністерств та відомств. В тому числі, коли ми говоримо про соціальний захист 

людей, що переїхали з постраждалих територій. Це комплексний процес, в 

якому взаємодіють Мінсоцполітики, Мінреінтеграції, Міністерство охорони 

здоров’я, Мінекономіки, центри зайнятості, місцеві громади, неурядові 

організації тощо.  Усі разом вони відіграють важливу роль у вирішенні 

проблемних питань переселенців, працюють комплексно. Надважливою є така 

спільна робота в інтеграції людей в нові громади проживання, відновлення 

власного ресурсу, забезпечення базових потреб, житлом та роботою”, – 

зазначила Уляна Токарєва. 

Заступниця Міністра також наголосила на важливості роботи працівників 

соціальної сфери, адже саме вони допомагають більшості  людей отримати 

тимчасову підтримку в складній ситуації, визначитися з подальшими кроками 

у відновленні власного життя. 

 

*** 

 

 

 

Місцеве самоврядування 
 

07.12.2022 

Дніпровська міська рада 

https://dniprorada.gov.ua/uk/articles/item/52386/viplati-kompensacii-

gumanitarna-dopomoga-timchasovij-prihistok-socialna-pidtrimka-meshkanciv-i-

vnutrishno-peremischenih-osib-u-dnipri 
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Виплати, компенсації, гуманітарна допомога, тимчасовий 

прихисток: соціальна підтримка мешканців і внутрішньо переміщених 

осіб у Дніпрі 

У Дніпрі з початку повномасштабного вторгнення офіційно 

зареєстровано понад 150 тис. внутрішньо переміщених осіб, а загалом із 2014-

го — більше ніж 182 тисячі. Заклади соціального захисту, підпорядковані 

департаменту соціальної політики міської ради, працюють для максимальної 

підтримки і допомоги як дніпрянам, так внутрішньо переміщеним особам. У 

Дніпровському міському територіальному центрі є таке направлення як 

«Кризове втручання». Це означає, що особи поважного віку чи з інвалідністю 

можуть отримати соціальні послуги екстрено (кризово), за спрощеною 

процедурою. Загалом з початку війни кількість отримувачів соціальних послуг 

у терцентрі збільшилась на 1 656 осіб. Також у відділеннях терцентру 

соціальні послуги отримали й 664 внутрішньо переміщені особи. 

«Заклади, установи, підпорядковані департаменту соціальної політики, 

приймають на тимчасове проживання внутрішньо переміщених осіб. Загалом 

вже прихистили понад 300 людей. Нині там мешкає 91 особа. Такі заклади 

обладнали різною технікою (пральні машини, сушарки, мікрохвильовки, 

електрочайник тощо). У п’яти відділеннях терцентру проходять ремонтні 

роботи. За підтримки благодійних організацій, фондів гумдопомогу отримали 

понад 20 тис. осіб (підопічні закладів соцзахисту, ВПО). Місто є виконавцем 

державної програми з надання компенсації громадянам, які безоплатно 

прихистили внутрішньо переміщених осіб. Виплачується відповідна грошова 

компенсація, яка нині становить 30 грн за одну особу на день. Нині по таку 

компенсацію звернулося 2 047 дніпрян. Також місто допомагає з оформленням 

компенсації за комунальні послуги приватним закладам, які прихистили 

переселенців», — розповіла головна спеціалістка департаменту соціальної 

політики міської ради Вероніка Заіка. Вона також додала: «Допомагає місто й 

тим мешканцям, хто постраждав від ракетних обстрілів. Йдеться про 

відповідну компенсацію за пошкоджене житло. А також надання матеріальної 

допомоги на лікування тим, хто постраждав. Наразі до департаменту 

звернулося 122 особи щодо отримання згаданої компенсації, з них 35 вже її 

отримали, інші — невдовзі або ще готують відповідні документи. Водночас 26 

осіб звернулися по матеріальну допомогу на лікування, з них 10 вже її 

отримали, решта — незабаром».  

Водночас в управліннях соціального захисту активно триває робота з 

внутрішньо переміщеними особами.  

«Реєструємо таких людей, оформлюємо різні види допомог на 

проживання. На початку війни  управління приймало близько 3,5 тис. людей 

за один день. Згодом потік людей зменшився, а нині знову активізувався через 

перевірки національними сервісними службами. Якщо служби не застали ВПО 

вдома, то  їй залишають повідомлення звернутися до управління соціального 

захисту населення та підтвердити факт проживання за вказаною адресою. 

Вона звертається до нас, ми перевіряємо її  документи і видаємо відповідні 
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акти для служб. Якщо усі документи у наявності (паспорт, ідентифікаційний 

код, довідка ВПО), то процедура не більше ніж 5 хвилин. Нині у зв’язку з 

перевіркою ВПО до Лівобережного управління звернулося понад 300 осіб», — 

зазначила заступниця начальника відділу прийому громадян Лівобережного 

управління соціального захисту населення по Індустріальному району 

Катерина Нефьодова.  

Вікторія родом з Донеччини, а нині мешкає у Дніпрі. Жінка прийшла до 

управління, щоб теж підтвердити факт проживання у місті.  

«Коли прийшли додому з перевіркою, я була на роботі. Прийшовши 

додому, знайшла повідомлення щодо необхідності підтвердження того факту, 

що дійсно мешкаю за відповідною адресою у Дніпрі. Прийшла до управління 

це зробити. Усе швидко підтвердили», — додала пані Вікторія. 

 

*** 

 

15.12.2022 

Черкаська обласна державна адміністрація 

https://ck-oda.gov.ua/novyny-cherkaskoyi-oblasti/virtualnij-centr-diya-

biznes-2-0-nadaye-konsultaciyi-relokovanomu-biznesu-ta-vpo/ 

Віртуальний центр Дія.Бізнес 2.0 надає консультації релокованому 

бізнесу та ВПО 

Українці, які через повномасштабну війну покинули власні домівки чи 

повернулися в деокуповані регіони, мають змогу знову отримувати 

консультації через гарячу лінію Віртуального центру Дія.Бізнес. 

Фахівці центру надають консультації за трьома напрямами: 

- бізнес-питання (заснування чи релокейт бізнесу); 

- загальні юридичні питання внутрішньо переміщених осіб (ВПО); 

- працевлаштування. 

«За перший етап роботи віртуальний центр Дія.Бізнес надав українцям 

понад 14 000 консультацій та отримав 95% позитивних відгуків від 

користувачів. Саме тому ми вирішили, що другий етап роботи є необхідним, 

враховуючи те, що майже 5 млн українців повернулися із-за кордону і 

потребують консультацій щодо адаптації до нових умов життя», —  зазначає 

заступник Міністра цифрової трансформації з питань Євроінтеграції Валерія 

Іонан. 

Скористатися послугами віртуального центру можуть всі громадяни 

України. Зокрема, вимушено переміщені особи та представники релокованого 

бізнесу. 

Громадянам 

Для громадян надаватимуться консультації щодо юридичного статусу 

осіб, які вимушено проживають поза власними домівками чи повернулися до 

деокупованих регіонів. Також можна дізнатися інформацію щодо державної 

фінансової підтримки. Консультанти проінформують громадян про 
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можливості працевлаштування. Що особливо актуально в регіонах 

тимчасового перебування. 

Бізнесу 

Консультанти віртуального центру Дія.Бізнес надаватимуть консультації 

підприємцям про ведення бізнесу у новому регіоні, найкращі практики та 

алгоритми релокейту бізнесу, поновлення підприємницької діяльності, 

податкову звітність та спрощену реєстрацію бізнесу. 

В.о. Постійного представника ПРООН в Україні Яко Сільє високо оцінив 

зусилля Уряду України щодо підтримки і захисту населення у складні часи 

війни: «Отримання необхідної інформації щодо працевлаштування, релокації 

бізнесу та юридичних питань для громадян, багато з яких – у дорозі, є 

критично важливим, щоб забезпечити їхній добробут та безпеку, – сказав він. 

– Запуск другого етапу роботи Віртуального центру Дія.Бізнес свідчить про 

високий запит на такі послуги та ефективність їх надання». 

Сільє також зазначив, що ПРООН та її партнери налаштовані 

підтримувати Уряд України у реалізації цих та інших ініціатив, щоб допомогти 

громадянам України подолати важкі соціально-економічні наслідки війни. 

Отримати безоплатну консультацію можна з 08:00 до 18:00 за номером 

телефону: 0800 333 183 . Також працюватиме чат-бот, який допоможе 

отримати відповіді на будь-які запитання та сформує індивідуальну дорожню 

карту. Чат-бот працює з 8.00 до 20.00 за київським часом. 

Якщо під час консультації прозвучить сигнал повітряної тривоги, то час і 

тривалість консультації можуть змінитися. 

Віртуальний центр ініційовано командою національного проєкту 

Дія.Бізнес, який реалізується Мінцифрою та Офісом з розвитку 

підприємництва та експорту. Інноваційна гаряча лінія втілюється ГО 

«Консультаційний центр підтримки малого та середнього бізнесу» за сприяння 

«Проєкту підтримки Дії», що впроваджується Програмою розвитку ООН в 

Україні за фінансової підтримки Швеції. 

 

*** 

 

12.12.2022 

Волинська обласна державна адміністрація 

https://www.voladm.gov.ua/new/za-vihidni-v-oblasti-rozselili-mayzhe-50-

vnutrishnih-pereselenciv/ 

За вихідні в області розселили майже 50 внутрішніх переселенців 

Впродовж вихідних на Волинь приїхали 44 вимушено-евакуйовані особи. 

Загалом наша область прийняла 75 685 переселенців. 

Статус ВПО мають 60 163 людини. Це становить 42 647 сімей, у яких 18 

043 – діти. 

Серед внутрішньо-переміщених осіб: 

 2 327 людей з інвалідністю, 

 7 775 пенсіонерів, 
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 67 багатодітних сімей, 

 10 сімей батьків-одинаків. 

 

*** 

 

12.12.2022 

Полтавська обласна військова адміністрація 

https://www.adm-pl.gov.ua/news/vimushenih-pereselenciv-na-

poltavshchini-zabezpechuyut-produktami-harchuvannya 

Вимушених переселенців на Полтавщині забезпечують продуктами 

харчування 

У межах співробітництва з проєктом „Соціальна згуртованість для 

подолання гуманітарної катастрофи у громадах Харківської, Сумської та 

Київської областей через підвищення спроможності Полтавської області як 

центру розміщення ВПО”, що впроваджується Асоціацією учасницького 

розвитку громад за сприяння UNDP Ukraine/ПРООН в Україні у межах 

Програми ООН із відновлення та розбудови миру за фінансової підтримки 

Європейського Союзу, продовжується робота по забезпеченню продуктами 

харчування вимушених переселенців та забезпеченню лікарень Полтавської 

області візочками для людей які їх вкрай потребують. 

Потреба в стабільному харчуванні є критично важливою для будь-якої 

людини.  Через війну, нині  це питання потребує особливої уваги. Саме тому, 

головною задачею  яку ставить собі Проєкт, є  проведення оцінки таких потреб 

для того, аби якісно та швидко  задовольнити такі потреби у кожній із громад, 

що співпрацюють з ним. Тому для вирішення головних задач, виконавцем 

проєкту  були закуплені та передані харчові набори для внутрішньо 

переміщених особи, які проживають у Полтавській, Миргородській, 

Лубенській та Кременчуцькій громадах-партнерах Проєкту. Зокрема, їх 

передали у місця тимчасового перебування внутрішньо переміщених осіб. 

Кава, чай, цукор, рибні та м’ясні консерви, олію, різні види круп, борошно 

та солодощі - те, з чого складається проднабір. 

Також розуміючи, що для лікарень, які приймають постраждалих 

внаслідок бойових дій осіб чи людей, які  перенесли важкі операції і 

потребують додаткової допомоги із переміщенням, візки є вкрай необхідними. 

Тому в рамках Проєкту, були закуплені візочки та передані лікарням 

Полтавської області, які розміщені на території громад-учасників проєкту, а 

саме: Полтавській центральній районній лікарні, 2 Полтавській міській 

клінічній лікарні та Полтавському міському клінічному пологовому будинку, 

Миргородській лікарні інтенсивного лікування, Лубенській лікарні 

інтенсивного лікування та Кременчуцькій першій міській лікарні. 

Звичайно неможливо кардинально  змінити ситуацію що склалась у 

громадах та допомогти внутрішньо переміщеним особам позбутися всіх 

наявних проблем, але сподіваємося, що за допомогою цієї  ініціативи можливо 
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принести їм хоча б трішки щастя та відчуття забезпеченості й тим самим 

спростити тягар навантаження, спричиненого війною. 

Дякуємо UNDP Ukraine/ПРООН в Україні та Асоціації учасницького 

розвитку громад за плідну співпрацю та підтримку громад і громадян, які 

вимушені були переїхати до Полтавщини через військову агресії рф в Україні. 

Бажаємо подальших успіхів у виконанні поставлених цілей для досягнення 

максимальної підтримки нашої країни та зростання добробуту українського 

народу. 

Проєкт «Соціальна згуртованість для подолання гуманітарної катастрофи 

у громадах Харківської, Сумської та Київської областей через підвищення 

спроможності Полтавської області як центру розміщення ВПО» 

впроваджується Асоціацією учасницького розвитку громад за сприяння UNDP 

Ukraine / ПРООН в Україні у межах Програми ООН із відновлення та 

розбудови миру за фінансової підтримки Європейського Союзу. 

 

*** 

 

14.12.2022 

Хмельницька обласна військова адміністрація 

https://www.adm-km.gov.ua/?p=118816 

Компенсація роботодавцю за працевлаштування внутрішньо 

переміщеної особи 

Під час воєнного стану та протягом 30 днів після його скасування, 

роботодавець має змогу отримати компенсацію витрат на оплату праці за 

працевлаштування внутрішньо переміщеної особи. Протягом дії цієї програми 

до Хмельницької обласної служби зайнятості звернулося 473 роботодавця за 

працевлаштування 662 внутрішньо-переміщених осіб. 

Як отримати послугу? 

– подати заяву через Портал Дія – https://cutt.ly/iJ2n0P3; 

– звернутись до найближчого центру зайнятості – 

https://cutt.ly/pJ2mkoW. 

Які умови отримання компенсації? 

 

– роботодавець має перебувати на обліку як платник єдиного внеску на 

загальнообов’язкове державне соціальне страхування; 

– загальна тривалість надання компенсації витрат не може 

перевищувати двох місяців з дня працевлаштування особи; 

– роботодавець працевлаштовує ВПО на умовах трудового/гіг-

контракту, зокрема за сумісництвом. 

Подати заяву на компенсацію витрат на оплату праці за 

працевлаштування внутрішньо переміщеної особи можна не раніше, ніж після 

5-ти робочих днів після її працевлаштування. 

Більше інформації за посиланням – https://cutt.ly/SJ2QTmw. 

Довідки за телефоном: (0382)79-57-40, (093)027-05-11. 
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Телеграм-чат «Підтримка ДСЗ Хмельницький» 

https://t.me/Pidtrimka_DCZ_Khmelnitsky. 

 

*** 

 

13.12.2022 

Івано-Франківська обласна державна адміністрація 

https://www.if.gov.ua/news/lyudmila-sirko-aktivna-poziciya-nashih-

blagodijnih-partneriv-ce-uspishnij-priklad-nebajduzhosti-do-pereselenciv 

Людмила Сірко: Активна позиція наших благодійних партнерів – це 

успішний приклад небайдужості до переселенців 

Сьогодні заступниця голови обласної державної адміністрації Людмила 

Сірко зустрілася із представниками міжнародної медичної та гуманітарної 

некомерційної організації «Лікарі без кордонів». Ця зустріч відбулася за 

участю фахівців департаменту охорони здоров’я обласної державної 

адміністрації та управління міжнародного співробітництва, євроінтеграції, 

туризму та інвестиції ОДА. 

Людмила Сірко розповіла про роботу, спрямовану на надання допомоги 

внутрішньо переміщеним людям, котрі постраждали внаслідок війни. 

Висловила подяку міжнародній благодійні організації «Лікарі без кордонів» за 

попередньо надану гуманітарну, соціальну, психологічну допомогу для 

переселенців, які проживають на Прикарпатті. 

«Від початку бойових дій Івано-Франківська область стала прихистком 

близько для майже 150 тисяч внутрішньо переміщених людей. Активна 

позиція наших благодійних партнерів – це успішний приклад небайдужості до 

переселенців. Співпрацюючи із міжнародними донорами, обласна військова 

адміністрація організовує надання їм найнеобхіднішої допомоги. Наша 

сьогоднішня зустріч допоможе сформувати подальші кроки плідної співпраці 

задля вирішення проблемних питань біженців, які проживають на 

Прикарпатті», – наголосила Людмила Сірко. 

Зі свого боку представники міжнародної організації «Лікарі без кордонів» 

розповіли про реалізацію своїх проєктів в області . Йшлося про тренінгові 

заняття для соціальних працівників і психологів, забезпечення медичної сфери 

медикаментами, надання психологічної, медичної допомоги та підтримки 

прикарпатських закладів охорони здоров’я, геріатричних пансіонатів. 

Міжнародні партнери висловили готовність продовжувати співпрацю із 

нашим краєм. Завдяки цій зустрічі буде вивчено потреби щодо надання 

необхідної допомоги. 

 

*** 
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14.12.2022 

Івано-Франківська обласна державна адміністрація 

https://www.if.gov.ua/news/ova-pogliblyuye-spivpracyu-iz-mizhnarodnoyu-

gumanitarnoyu-organizaciye-action-against-hunger-dlya-zabezpechennya-

produktami-harchuvannya-psihosocialnoyu-ta-groshovoyu-dopomogoyu-

pereselenciv 

ОВА поглиблює співпрацю із міжнародною гуманітарною організаціє 

«Action Against Hunger» для забезпечення продуктами харчування, 

психосоціальною та грошовою допомогою переселенців 

Сьогодні заступниця голови обласної державної адміністрації Людмила 

Сірко зустрілася із представниками міжнародної гуманітарної організації 

«Action Against Hunger». Під час робочої зустрічі обговорили актуальні 

потреби внутрішньо переміщених людей та механізм надання їм необхідної 

допомоги. 

Людмила Сірко подякувала міжнародним благодійним організаціям, які 

допомагали з початку військових дій росії проти України вирішувати 

проблемні питання на Прикарпатті. 

"Разом ми працювали задля вирішення питань щодо прийняття 

переселенців, розгортання для цього необхідних ліжко-місць, забезпечення 

ВПО засобами гігієни, продуктами харчування, медикаментами, побутовою 

технікою та загалом усім необхідним. Вирішували питання щодо надання 

дітям планшетів, ноутбуків, які проходять навчання онлайн», - зазначила 

Людмила Сірко. 

Йшлося про співпрацю із міжнародними благодійними фондами для 

проведення капітальних та поточних ремонтів приміщень, які облаштовують 

для внутрішньо переміщених людей, виділені для цього кошти благодійників 

та із місцевих бюджетів. Наголошувалося, що обласна військова адміністрація 

спільно із міжнародними партнерами, органами місцевого самоврядування 

працює над цими завданнями, оскільки є подальші запити з інших областей 

України щодо прийняття переселенців на Прикарпатті. 

Говорили і про працевлаштування переселенців, підтримку соціально-

вразливих верств населення та дітей, які опинилися у складних життєвих 

обставинах, забезпечення обігрівачами, термосами, бойлерами, генераторами 

та теплим одягом. 

Представники гуманітарної організації «Action Against Hunger» розповіли 

про напрямки, над якими працюють, та допомогу, яку можуть надати 

переселенцям. Також опрацьовується питання щодо співпраці цієї організації 

з Івано-Франківським регіоном щодо забезпечення продуктами харчування, 

надання необхідної психосоціальної та грошової допомоги переселенцям. 

 

*** 
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15.12.2022 

Івано-Франківська обласна державна адміністрація 

https://www.if.gov.ua/news/mom-zbilshuvatime-pidtrimku-dlya-

zabezpechennya-zhitlovih-potreb-pereselenciv-na-prikarpatti 

МОМ збільшуватиме підтримку для забезпечення житлових потреб 

переселенців на Прикарпатті 

Учора під час зустрічі заступниці голови обласної державної 

адміністрації Людмили Сірко із представниками Міжнародної організації 

міграції (МОМ) обговорювали питання щодо покращення житлових умов 

внутрішньо переміщених людей. 

Захід відбувся за участю фахівців департаменту соціальної політики 

ОДА, юридичного департаменту облдержадміністрації та департаменту 

розвитку громад та територій, дорожнього, житлово-комунального 

господарства, містобудування та архітектури обласної державної 

адміністрації. 

Йшлося про потребу у створенні додаткових житлових місць для ВПО, а 

також можливість проведення реконструкцій наявних приміщень. 

Представники Міжнародної організації міграції (МОМ) розповіли про 

проєкт, який вони опрацьовують. Зауважувалося, що він передбачає 

будівництво нового житла або реконструкцію об’єктів, які можуть бути 

використані для довготривалого перебування переселенців. Його суть - 

облаштування 250 квартир. Таке житло планується надавати ВПО в оренду за 

помірну орендну плату. Над цим проєктом працюватиме Представництво 

Міжнародної організації міграції в Україні (МОМ) за фінансуванням Уряду 

Німеччини через Банк розвитку KfW, за підтримки Міністерства з питань 

реінтеграції тимчасово окупованих територій. 

Мовилося й про ремонт приміщень, які тривалий час не використовували, 

переобладнання їх під житло та будівництво нових об’єктів. Сторони також 

погодили комунікаційну стратегію проєкту. 

 

*** 

 

14.12.2022 

Чернівецька обласна державна адміністрація 

https://bukoda.gov.ua/news/polipshennya-zhitlovih-umov-vpo-na-bukovini-

realizovuvatimut-proyekt-mizhnarodnoyi-organizaciyi-z-migraciyi-z 

Поліпшення житлових умов ВПО: на Буковині реалізовуватимуть 

проєкт міжнародної організації з міграції 

На Буковині реалізовуватимуть проєкт міжнародної організації з міграції 

за фінансування KfW «Поліпшення житлових умов внутрішньо переміщених 

осіб». Для цього створять «Фонд місцевого розвитку». Орiєнтовний бюджет 

програми - 7 млн. евро. 

Про це йшлося під час зустрічі першої заступниці начальника 

Чернiвецької ОВА Альони Атаманюк з представниками МОМ. 
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«Потреба у створеннi мiсць для проживання ВПО актуальна, навіть після 

закінчення бойових дій буде запит на розмішення людей. Тому ми докладаємо 

максимум зусиль, щоб не тільки надати вимушеним переселенцям тимчасовий 

прихисток, а й забезпечити їх житлом на довготривалий період», - сказала 

Абона Атаманюк. 

Представники МОМ ООН зазначили, що з фонду місцевого розвитку 

фінансуватимуть будівництво нового житла або реконструкцію вже існуючих 

об'єктів. Це дасть змогу тимчасово переміщеним особам та іншим вразливим 

категоріям населення орендувати житлову площу за мінімальну плату. 

До реалізації програми планують залучати кошти місцевих бюджетiв, 

донорських мiжнародних органiзацiй, внески приватного сектору. 

Крім того, присутні розглянули можливість підписання меморандуму про 

свіпрацю між Чернівецькою ОВА та МОМ ООН. Його основна мета - робота 

щодо розміщення вразливих категорій населення. 

 

*** 

 

13.12.2022 

Вінницька обласна військова адміністрація 

https://www.vin.gov.ua/news/top-novyny/51512-mohyliv-podilska-olil-

otrymala-humanitarnu-dopomohu-vid-mizhnarodnoi-neuriadovoi-orhanizatsii-

likari-bez-kordoniv-2 

Могилів-Подільська ОЛІЛ отримала гуманітарну допомогу від 

Міжнародної неурядової організації «Лікарі без кордонів» 

Вінниччина продовжує співпрацювати з міжнародними партнерами задля 

перемоги. 

З перших днів війни медицину регіону активно підтримує Міжнародна 

неурядова організація «Лікарі без кордонів». Зокрема,  нам  надають 

гуманітарну допомогу, а з ВПО та мешканцями області працюють фахівці 

мобільних бригад. 

Днями, за сприяння організації, Могилів-Подільська окружна лікарня 

інтенсивного лікування отримала гуманітарний вантаж – більше тонни 

антибіотиків, жарознижуючих препаратів, катетерів, виробів медичного 

призначення та інших розхідників. 

«Ми спільно визначили лікарні, які отримують гуманітарні вантажі від 

організації «Лікарі без кордонів». Цінуємо таку підтримку і вдячні за постійну 

допомогу», - зазначила заступниця директорки Департаменту охорони 

здоров’я та реабілітації ОВА Тетяна Бондаренко. 

У свою чергу, директор Могилів-Подільської ОЛІЛ Олександр 

Онофрійчук також подякував партнерам, підкресливши: «Ми дякуємо усім 

благодійникам, які нас підтримують і надають гуманітарну допомогу. Це 

важливо для лікарні та буде використано для наших пацієнтів». 

 

*** 
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15.12.2022 

Вінницька обласна військова адміністрація 

https://www.vin.gov.ua/news/top-novyny/51576-na-vinnychchynu-zavitav-

heneralnyi-prezes-kerivnyk-orhanizatsii-kolping-international-ta-nastupnyk-

adolfa-kolpinha-monsenior-kristof-huber-2 

На Вінниччину завітав Генеральний Презес - керівник організації 

KOLPING INTERNATIONAL та наступник Адольфа Кольпінга - 

Монсеньйор Крістоф Губер 

Перший заступник Начальника ОВА Наталя Заболотна зазначила, що 

візит Монсеньйора Крістофа Губера в період війни є важливою подією для 

всієї спільноти ГО «Справа Кольпінга в Україні», проявом підтримки для 

нашої держави та діяльності «Родин Кольпінга». 

Основні пріоритети співпраці: 

 підтримка транзитного проживання внутрішньо переміщених родин з 

дітьми з інвалідністю із забезпечення (або продовження отримання) 

послуг з фізичної та психолого-педагогічної реабілітації; 

 робота щодо створення соціального бізнесу (робочих місць) для 

забезпечення зайнятості осіб з числа ВПО родин дітей з інвалідністю 

та молоді з інвалідністю для можливості створення умов в яких вони 

не будуть лише споживачами але будуть корисними для місцевої 

громади, що призведе до зменшення їх потреб та відповідно 

навантаження на місцевий бюджет. 

 створення умов для проведення корекційно-розвиваючих таборів для 

дітей та підлітків (з числа ВПО та дітей, які втратили батьків під час 

війни, дітей військовослужбовців). 

«Однією із таких умов ми бачимо відновлення роботи таких таборів і 

створення на їх базі комплексів соціальної послуги підтриманого 

проживання», - підкреслила Наталя Заболотна. 

За її словами, координація роботи та співробітництво з відокремленими 

підрозділами ГО «Справа Кольпінга в Україні» у Вінницькій області, зокрема, 

що вже функціонує у м. Шаргород та тих, створення яких планується. 

Наталя Заболотна подякувала Монсеньйору Крістоферу Губеру за 

підтримку, зазначивши: «Об’єднавшись, ми можемо надати людям та діткам з 

інвалідністю можливість будувати своє життя в суспільстві, а внутрішньо 

переміщеним особам надати комфортне проживання на Вінниччині». 

 

*** 

 

12.12.2022 

Луганська обласна військово-цивільна адміністрація 

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

sya_bagato_odyagu_dlya_nemovlyat 

У Кремінському хабі в Дніпрі залишилося багато одягу для немовлят 
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На минулому тижні у цьому хабі переселенці отримували дитячі підгузки 

(є у наявності розміри 1-3) та мали змогу підібрати одяг для малюків та 

підлітків від волонтерів координаційного центру «Січеславська Просвіта» у м. 

Дніпро. Наразі там ще залишилося багато одягу для немовлят. 

Крім того, внутрішньо переміщені особи отримували консультації від 

фахівців з різних напрямків. 

Зокрема, прийом здійснювали представники благодійного фонду «Право 

на захист». Вони надавали роз’яснення з питань отримання грошової допомоги 

від ООН та приймали документи для оформлення виплат. 

Щосереди у хабі працює спеціаліст Луганського обласного центру 

зайнятості. 

Вже другу п’ятницю поспіль приймали психологи від Польської 

гуманітарної акції. Фахівці проводять групові заняття, а також консультують 

індивідуально – дорослих, дітей та підлітків. 

Адреса хабу: м. Дніпро, вул. Володимира Антоновича, 72-А. 

Графік роботи: понеділок-п’ятниця, з 10:00 до 14:00. 

Актуальна інформація у телеграм-каналі «Креміняни Дніпра» 

(https://t.me/kreminnaDnipro). 

Телефон «гарячої лінії» з гуманітарних питань для внутрішньо 

переміщених осіб Луганської області: 0 800 33 24 75 (безкоштовно в межах 

України). 

 

*** 

 

12.12.2022 

Луганська обласна військово-цивільна адміністрація 

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

am_z_luganshchini_vidano_ponad_800_produktovih 

За минулий тиждень в Одесі переселенцям з Луганщини видано понад 

800 продуктових та гігієнічних наборів 

У координаційному центрі допомоги ВПО Луганської області на Одещині 

упродовж тижня видано понад 800 наборів. 

Серед них 613 продуктових наборів та 195 гігієнічних. 

Також надано 145 упаковок підгузків. Протягом тижня 100 наших 

переселенців отримали одяг та взуття. 

Щодня у хабі проводяться консультації співробітником управління з 

питань нормативно-правової роботи та децентралізації Луганської обласної 

державної адміністрації. 

По вівторках працює представник Лисичанського центру зайнятості. 

По п’ятницях надається консультація психолога. 

Триває співпраця з Представництвом Норвезької ради у справах біженців 

в Україні щодо безкоштовного поселення ВПО у готелі на 5 діб з харчуванням. 

 

*** 
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15.12.2022 

Луганська обласна військово-цивільна адміністрація 

http://loga.gov.ua/oda/press/news/ponad_900_pereselenciv_cogo_tizhnya_o

trimali_produkti_v_shtabah_popasnyanshchini 

Понад 900 переселенців цього тижня отримали продукти в штабах 

Попаснянщини, більше 800 – зимове взуття та одяг 

На цьому тижні працівники хабу Попаснянської міської ВЦА, який 

розташований у Новомосковську, вже видали 319 продуктових наборів. 

Зимове взуття отримали 644 особи. 

У Черкасах допомога продуктами надана 459 ВПО з Луганщини. Одяг 

отримали 218 осіб. 

У гуманітарному хабі в Харкові видано 160 продуктових наборів. 

 

*** 

 

12.12.2022 

Запорізька міська рада 

https://zp.gov.ua/uk/articles/item/16466/zaporizhci-mozhut-otrimati-

kompensaciyu-za-bezkoshtovne-rozmischennya-vimushenih-pereselenciv 

Запоріжці можуть отримати компенсацію за безкоштовне 

розміщення вимушених переселенців 

Секретар міської ради Анатолій Куртєв повідомив: 

- Запоріжці! 

Сьогодні хочу подякувати за небайдужість усім містянам, які з початку 

повномасштабного вторгнення допомагають людям, що рятуються у 

Запоріжжі від війни. Окремі слова вдячності висловлюю запоріжцям, які 

безкоштовно прихистили у своїх оселях внутрішньо-переміщених осіб, та 

нагадую, що такі домовласники мають право на щомісячну державну 

компенсацію за оплату комунальних послуг. 

Якщо ви є власником чи одним зі співвласників житла (і маєте 

погодження з іншим співвласником), ви можете подати до Центру надання 

адміністративних послуг чи його територіальних підрозділів заяву на 

отримання компенсації. 

 

З переліком необхідних документів та зразком заяви можна ознайомитись 

за посиланням https://cnap.zp.gov.ua/poslugi/posluga/316 . 

Документи можна надсилати як електронною поштою на e-mail 

reception.dnaprp@zp.gov.ua , так і особисто приносити їх до ЦНАПу за будь-

якою із наступних зручних для вас адрес: 

 Вознесенівській (Центральний) ЦНАП - бул. Центральний, 27, тел. 

280-75-05; 

 Заводський район - вул. Лізи Чайкіної, 56, 280-75-19; 

 Комунарський район - вул. Чумаченка, 32, 280-75-15; 



27 
 

 Хортицький район - вул. Світла, 2/просп. Інженера 

Преображенського, 1, 280-75-23; 

 Шевченківський район - просп. Моторобудівників, 34, 280-75-17. 

 Режим роботи ЦНАП - понеділок-четвер – 8:00-17:00 (без перерв), 

п'ятниця – 8:00-15:45 (без перерв). 

Для зручності громадян у ЦНАП працює єдиний мобільний номер для 

запису на прийом до адміністраторів: 067-280-75-05. 

 

*** 

 

13.12.2022 

Запорізька міська рада 

https://zp.gov.ua/uk/articles/item/16488/predstavniki-monitoringovoi-misii-

oon-z-prav-lyudini-zadokumentuyut-u-zaporizhzhi-dokazi-rosijskih-voennih-

zlochiniv- 

Представники Моніторингової Місії ООН з прав людини 

задокументують у Запоріжжі докази російських воєнних злочинів 

Секретар міської ради Анатолій Куртєв повідомив: 

- До нашого міста прибули представники Моніторингової Місії ООН з 

прав людини. Основна мета їхнього візиту – задокументувати наслідки 

ворожих обстрілів та поспілкуватися з людьми, які постраждали внаслідок 

рашистських атак. Усі зібрані докази воєнних злочинів росії будуть передані у 

відповідні інстанції та у подальшому сприятимуть притягненню країни-

терориста до відповідальності. 

Під час зустрічі з представниками Місії ми також обговорили потреби 

внутрішньо переміщених осіб та містян, що постраждали внаслідок ракетних 

ударів ворога. А ще поділилися власним досвідом у прийомі вимушених 

переселенців і практикою розгортання міських ТІЦів і Пунктів Незламності. 

Ми вдячні міжнародним партнерам за увагу до нашого міста, а також за 

збір доказів воєнних злочинів росії проти нашого народу. Це надзвичайно 

важливе завдання і ще один потужний крок до української Перемоги. 

 

*** 

 

14.12.2022 

Запорізька міська рада 

https://zp.gov.ua/uk/articles/item/16491/do-zaporizhzhya-nadijshla-

gumanitarna-dopomoga-z-norvegii- 

До Запоріжжя надійшла гуманітарна допомога з Норвегії 

За інформацією служби (управління) у справах дітей Запорізької 

міськради, допомогу надала Норвезька рада у справах біженців (Norwegian 

Refugee Council). Вже не вперше допомога надходить саме від цієї неурядової 

гуманітарної організації. 
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У пакунках – найнеобхідніші в побуті речі. Так, загалом було отримано 

гуманітарну допомогу у вигляді 200 наборів для домогосподарства, 600 ковдр, 

200 наборів особистої гігієни для немовлят, а також 257 наборів особистої 

гігієни для людей з особливими потребами. 

Вантаж розподілили між особами, які перебувають на обліку 

Запорізького міського територіального центру соціального обслуговування 

(надання послуг), особами з інвалідністю, багатодітними, малозабезпеченими 

родинами, родинами, які приїхали з тимчасово окупованих територій та 

зареєструвалися в місті Запоріжжі як вимушено переміщені особи, а також 

людьми, що опинилися у складних життєвих обставинах. 

Частину пакунків вже роздали, видача решти наразі триває. 

 

*** 

 

12.12.2022 

Львівська обласна військова адміністрація 

https://loda.gov.ua/news/49000 

Близько 20 гуманітарних організацій взяли участь в онлайн-зустрічі 

саб-кластеру захисту дітей 

Саб-кластер захисту дітей є складовою частиною кластеру захисту прав 

людини. 

Його мета – координувати діяльність всіх організацій, що працюють із 

сім’ями, які так чи інакше постраждали від війни – переселенці, люди на 

прифронтових територіях, приймаючі спільноти. Кластер – це форум для 

обміну досвідом та інформацією. Кластер захисту дітей очолює Дитячий фонд 

ООН – ЮНІСЕФ.  

Під час п’ятої зустрічі саб-кластеру, начальник служби у справах дітей 

Львівської ОВА Володимир Лис поінформував учасників щодо перебування 

евакуйованих дітей в області, про потреби закладів, які прийняли дітей з інших 

областей, та про підготовку до зимового сезону. 

Спеціаліст з питань захисту дітей та надзвичайних ситуацій Катерина 

захисту дітей по Львівській області, а також обговорили подальшу співпрацю 

у сфері захисту дітей у Львівській області. 

Представниця організації «Людина в біді» Анна Козіна повідомила, що 

зараз у Львівській області в школах працює 7 психологів. Також організовано 

простори дружні для дітей, де надається допомога з навчання онлайн та 

надається психологічна допомога для всіх категорій дітей у вигляді групових 

та індивідуальних занять. 

В межах зустрічі відбулась презентація від Центру Джерело щодо 

результатів роботи проєкту «Кризова підтримка дітей із труднощами розвитку 

під час війни». Проєкт передбачав охоплення 7 регіонів України, зокрема 

Львівський. 
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ЮНІСЕФ та Центр Джерело провели скринінги 5870 дітей віком від 0-4 

років та від 5 до 17 років, як з числа ВПО так і серед місцевих мешканців, та 

виявили, що: 

 42% дітей потребують підтримки в розвитку; 

 54% дітей мають порушення психологічного стану. 

Батьки не знають, якими соціальними та медичними послугами в 

громадах можуть скористатись їхні діти з інвалідністю та труднощами 

розвитку. Серед потреб, що озвучували батьки: спеціальні потреби, 

матеріальні потреби, соціальні та освітні послуги. Центру Джерело вдалося 

надати сім'ям наступні види допомоги: консультування, психологічна 

підтримка батьків, консультації вузьких спеціалістів, матеріальна допомога, 

соціальні послуги, допоміжне обладнання. 

Загалом учасниками стали представники близько 20 гуманітарних 

організацій, які здійснюють свою діяльність на Львівщині. Наступну зустріч 

саб-кластеру запланували провести у другій половині січня 2023 року. 

Нагадаємо, саб-кластер захисту дітей входить до кластерної системи, яка 

була активована в Україні у 2014 році. Ця система поєднує всі організації, які 

займаються гуманітарною діяльністю в Україні. Кожен кластер відповідає за 

одну сферу роботи. Існують кластери води та санітарії, харчування, здоров’я, 

захисту прав людини та інші. 

 

*** 

 

12.12.2022 

Львівська обласна військова адміністрація 

https://loda.gov.ua/news/49002 

8 інтерактивних просторів для ВПО створять у закладах культури 

Львівщини до кінця року 

Інтерактивні кімнати облаштовують у межах співпраці благодійного 

фонду «СОС Дитячі містечка» та Львівської ОВА. 

Нещодавно Львівська обласна військова адміністрація та Міжнародна 

благодійна організація «Благодійний фонд «СОС Дитячі Містечка»  підписали 

меморандум про співпрацю. 

Метою цього меморандуму є забезпечення співпраці та партнерства між 

Львівською ОВА та БФ «СОС Дитячі Містечка», недопущення потрапляння 

дітей до інтернатних закладів та покращення доступу до соціальних послуг 

найбільш вразливих категорій населення:  внутрішньо  переміщених  сімей  з  

дітьми, які  через  військові  дії втратили дім, роботу, соціальну підтримку 

тощо; прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу, опікунських 

сімей, що змушені були переміститись з інших регіонів України до Львівської 

області через військові дії; сімей у складних життєвих обставинах та дітей, що 

втратили сімейне оточення або перебувають у ризику його втрати.   

У межах співпраці спільно з департаментом культури, національностей та 

релігій Львівської ОВА вже вдалося реалізувати кілька спільних проєктів. 
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Зокрема, для дітей з числа ВПО, які навчаються в музичних школах, 

школах мистецтв та музичних фахових коледжах на Львівщині закупили 

музичні інструменти: 2 акордеони, 3 віолончелі, 2 класичні гітари, скрипку, 

синтезатор, фортепіано. 

Також триває реалізація масштабного проєкту, спрямованого на 

підтримку внутрішньо переміщених осіб та інтеграцію даної категорії 

населення  у нове соціальне середовище, адже з початку війни Львівщина 

прийняла понад 500 тисяч внутрішньо переміщених осіб,  в основному  - це 

жінки з дітьми та люди  старшої вікової категорії із східних регіонів України. 

Проєкт передбачає створення  сучасного, інтерактивного, пізнавально-

інформаційного простору в закладах культури Львівщини для швидкої та 

ефективної адаптації внутрішньо переміщених осіб у новій громаді. 

«Проєкт дасть можливість нівелювати бар’єр, який існує в місцевого 

населення та ВПО. Спільне проведення часу мешканцями громад та 

внутрішньо переміщених осіб дозволить вирішити питання соціальної 

напруги, зблизить людей, дасть можливість пізнати культуру і звичаї один 

одного, збагатить внутрішній світ, покращить психоемоційний стан людей, 

зніме соціальну напругу в громаді», - розповідає директорка департаменту з 

питань культури, національностей та релігій Львівської ОВА Ірина Гаврилюк. 

До кінця року у закладах культури Львівщини обладнають 8 таких 

інтерактивних кімнат:  у Пустомитах,  Яворові, Дрогобичі, Золочеві, Старому 

Самборі, Новояворівську, Червонограді та Східниці. Загальний кошторис 

проєкту - 3 150 000 грн. 

Обладнані кімнати слугуватимуть простором для навчання, 

інформування, розвитку та спілкування відвідувачів. 

 

*** 

 

12.12.2022 

Львівська обласна військова адміністрація 

https://loda.gov.ua/news/49066 

У Журавненському будинку підтриманого проживання 

реконструювали приміщення для діток-ВПО 

Ще 80 діток з областей, де тривають активні бойові дії, отримають 

комфортні умови проживання. 

В межах обласної Програми Львівська ОВА за підтримки БО «Щасливе 

сонечко» зробили реконструкцію приміщення Журавненського будинку 

підтриманого проживання. 

Відремонтували спортивний зал для проведення лікувальних процедур та 

реабілітації, санвузли та душові, коридори, сходові клітки та дах спального 

корпусу. На ремонт скерували 7,8 млн гривень. 

Журавненський будинок підтриманого проживання – один із ключових 

осередків для розміщення дітей з особливими потребами з областей, де 

тривають активні бойові дії. Зараз тут проживає 87 дітей-сиріт та дітей, 
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позбавлених батьківського піклування, віком 2-7 років та 40 працівників із 

Запорізького обласного спеціалізованого будинку дитини «Сонечко». 

Відтепер в Журавненському будинку загалом зможе проживати близько 

200 діток разом з вихователями. 

Загалом в межах обласної Програми реалізації пріоритетних 

інфраструктурних проєктів у цьому році проводились ремонтні роботи семи 

закладів соціального захисту, з яких 5 – завершили. 

 

*** 

 

13.12.2022 

Львівська обласна військова адміністрація 

https://loda.gov.ua/news/49188 

На Стрийщині благодійники за тиждень роздали понад 200 

продуктових наборів для ВПО 

Благодійний фонд «NEEKA» у співпраці з Консультативно-

координаційним центром при Стрийській РВА продовжує надавати допомогу 

внутрішньо переміщеним особам. 

Представники фонду працюють на території краю навіть під час 

відсутності електроенергії. 

З 6 по 12 грудня, благодійники відвідали кілька громад Стрийського 

району і надали допомогу ВПО: 

 У Стрию видали 43 продуктових набори; 

 У Миколаєві таких—144 набори; 

 У Сколе і околицях допомогу отримали 329 сімей, їх забезпечили 

матрацами; 302 сім'ї одержали гігієнічні комплекти; 

 У смт. Славське і околиці — 207 сімей забезпечили продуктами 

харчування; 208 сімей отримали гігієнічні набори. 

Адресу ККЦ, який працює на Стрийщині: м. Стрий, вул. Героїв Небесної 

Сотні, 1. Графік роботи: понеділок – п’ятниця з 10:00 год. до 17:00 год. 

Контактний номер телефону: 067-471-06-85 

ВПО може зареєструватися на консультацію, заповнивши анкету за 

 

 

*** 

 

13.12.2022 

Львівська обласна військова адміністрація 

https://loda.gov.ua/news/49198 

Майже мільйон людей на Львівщині отримали гуманітарну допомогу 

від партнерів, залучених до роботи ККЦ 

Консультативно-координаційні центри (ККЦ) запрацювали у кожному 

районі області наприкінці серпня і стали майданчиком співпраці для 

міжнародних партнерів та координації допомоги у районах Львівщини. 
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Сьогодні, 13 грудня, начальник Львівської ОВА Максим Козицький 

зустрівся з партнерами Управління ООН з координації гуманітарних 

справ/OCHA Ukraine. Вони є партнерами консультативно-координаційних 

центрів (ККЦ), які запрацювали з  ініціативи ОВА у кожному районі та 

безкоштовно допомагають ВПО і усім людям, які перебувають у складних 

життєвих обставинах.  

Спеціалістка з координації Офісу ООН з гуманітарних справ в Україні 

Олена Конопкіна презентувала присутнім зведені дані роботи всіх партнерів 

на Львівщині за 2022 рік. 

Так, від лютого до листопада цього року на Львівщині, завдяки партнерам 

Львівської ОВА з різних українських та зарубіжних організацій, майже 

мільйон людей із категорій, які втратили дім та стали вимушеними 

переселенцями, отримали гуманітарну допомогу. 

В області активно працюють 15 кластерів, до роботи яких залучені 183 

гуманітарні партнери. Серед них: національні неурядові організації – 98, 

міжнародні неурядові організації – 58, ООН агенції – 11, міжнародні 

організації – 6, партнери з приватного сектора – 3, урядові організації – 2. 

Кластери працюють над забезпеченням різноманітних потреб. Це потреби 

у захисті, засобах до існування, воді, санітарії та гігієні, охороні здоров’я, 

освіті, багатоцільовій грошовій допомозі тощо. 

Гуманітарні партнери реалізовують 92 активності в області. Наприклад, 

первинну медичну допомогу через мобільні бригади отримали 24 тис. осіб, 

психологічну допомогу дітям – 169 тис., послуги з попередження гендерно 

зумовленого насильства – 37 тис. 500 людей, підвищення обізнаності щодо 

мінної небезпеки, термінову допомогу у вигляді непродовольчих товарів для 

ВПО – 76 тис. людей, допомогу приймаючим сім’ям – 70  тис. людей, гігієнічні 

наборів – 333 тис. осіб, набори для раннього розвитку дітям – 11 тис. 200 осіб, 

тренінги для співробітників мобільних консультаційних пунктів – 3 тис. 200 

осіб та інше. 

За сприяння партнерів 343 тис. людей у Львівській області отримали 

грошову допомогу на загальну суму 74,4 мільйони доларів. 

Одним із партнерів є чеська гуманітарна організація «Людина в біді» 

(«People in Need»). Як розповіла її регіональна координаторка Тетяна 

Лисиченко, з початку повномасштабного вторгнення росії в Україну 

організація масштабувала свою діяльність на 23 області. 

Так, завдяки фінансовій підтримці донорів та досвіду роботи в 

надзвичайних ситуаціях «Людина в біді» реалізувала низку надзвичайно 

важливих проєктів на Львівщині. 

Це і  надання грошової допомоги ВПО, які зупинились у Львівській 

області,  і покращення умов проживання переселенців у колективних центрах, 

і надання продуктових наборів на родину, засобів гігієни, гарячого харчування 

у колективних центрах, і ремонт колективних центрів та їхнє облаштування, в 

тому числі планують найближчим часом закупити генератори тощо. 
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Також це проєкт з підтримки дітей, в межах якого у 5-ти громадах  

відкрили дитячі простори. 

Дамір Россо представляє Міжнародний медичний корпус. Організація 

надає допомогу в секторі медицини. 

«У Львівській області ми маємо дуже гарну співпрацю з різними 

владними структурами, і я вірю, що така наша робота, коли вона є відкритою 

та спільною, допомагає у розвитку довіри одне до одного і буде корисною для 

всіх. Ми розуміємо, що жодна країна в світі не могла б сама по собі вистояти 

в ситуації, у якій опинилась Україна, і я переконаний, що всі гуманітарні 

організації  світу повинні приїхати сюди та допомагати тут».  

Максим Козицький подякував партнерам за співпрацю та допомогу і 

наголосив, що завдяки роботі консультативно-координаційних центрів 

вдалось добитись результативної та плідної синергії між владою, 

громадськими організаціями, міжнародними партнерами, і тими, хто потребує 

допомоги.  

«Величезне дякую за допомогу. Рік справді є важким і лише разом нам 

вдалось організувати належну допомогу людям, які її потребували. Дякую 

організаціям, які підтримали українців в час біди. Я вражений тою кількістю 

допомоги, яку надали, і кількістю людей, яких нею охопили. Дякую за ваші 

добрі серця і за те, що відгукуєтесь на потреби. Наступний рік теж буде не 

менш складним. Проте маємо об’єднати зусилля, щоб мати можливість і надалі 

допомагати», – підкреслив очільник області. 

Максим Козицький зазначив, що Львівщина – одна з областей, які 

прийняли і продовжують приймати значну кількість переміщених осіб, які 

тікають від війни. 

Так, лише офіційно на території області, за даними Єдиної інформаційної 

бази даних про внутрішньо переміщених осіб, зареєструвались як переселенці 

256 872 тис. осіб, серед них 76 377 дітей, 9 188 людей з інвалідністю, 32 725 

пенсіонерів. На практиці ці цифри є значно вищими. 

Очільник області розповів партнерам про ключові потреби Львівщини, 

серед яких виокремив: 

 Створення геріатричних центрів та закладів підтриманого 

проживання, оскільки мережа закладів Львівщини переповнена через 

велику кількість людей похилого віку та з інвалідністю з числа ВПО. 

 Підтримка роботи консультативно-координаційних центрів у напрямі 

психологічного та юридичного супроводу, надання гуманітарної та 

фінансової допомоги. 

 Відновлення об’єктів соціальної сфери для поселення ВПО. 

 Засоби для проходження зимового періоду для Пунктів Незламності: 

обігрівачі, генератори, теплий одяг та продукти тривалого зберігання. 

Голова робочої групи «Медико-психосоціальна допомога», головна 

координаторка консультативно-координаційних центрів, радниця начальника 

Львівської ОВА Галина Бордун додала, що на сьогодні в області така допомога 

є дуже важлива. Стратегія полягає у тому, щоб скоординувати психологічну, 
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юридичну та іншу допомогу і надати її тим, хто її потребує. Тішить, що 

громади перебирають ініціативу координації.  

«Радіємо, що сьогодні є громади, як, до прикладу, Новояворівська, 

починають створювати аналогії консолідації зусиль в громаді, щоб люди 

розуміли, яка там можна отримати допомогу: юридичну, психологічну, 

гуманітарну, тощо. Сьогодні робимо значний акцент на забезпеченні потреб 

людей похилого віку, людей з інвалідністю, тому спілкуємось з партнерами 

щодо забезпечення підтриманого проживання, створення геріатричних 

центрів. Бачимо в цьому нагальну потребу.  Також працюємо над навчанням 

для психологів і практичних психологів освітніх закладів. Багато чого в цьому 

напрямі вже зробили, але рухаємось далі, бо ця потреба буде насправді 

великою», – наголосила вона.  

Представники управління ООН з координації гуманітарних справ 

зазначили, що найближчим часом розглянуть запити Львівської ОВА і 

зроблять все, що у їхній компетенції, щоб і надалі підтримувати нашу область.  

Партнерів та донорів, які хочуть допомагати людям, які цього потребують 

на Львівщині, конкретно у районах та громадах, запрошують приєднуватися 

до роботи консультативно-координаційних центрів та заповнити онлайн-

форму за посиланням: https://bit.ly/3BxTdGi 

 

*** 

 

15.12.2022 

Львівська обласна військова адміністрація 

https://loda.gov.ua/news/49412 

Ще 66 місць для проживання ВПО: на Червоноградщині 

відремонтували черговий гуртожиток 

На проведення ремонтних робіт скерували 2,8 млн гривень. 

В межах Програми реалізації пріоритетних інфраструктурних проєктів у 

Львівській області завершили роботи по облаштуванню додаткових 66 місць 

для внутрішньо переміщених осіб у будівлі гуртожитку Угнівського аграрно-

будівельного ліцею. 

Загалом на проведення ремонтних робіт з обласного бюджету та за 

підтримки Малопольського воєводства Республіки Польща скеровано 2,8 млн 

гривень. 

У 2-х поверховій будівлі гуртожитку здійснили демонтажні роботи 

старих будівельних конструкцій, замінили інженерні мережі, віконні та дверні 

блоки, облаштували санвузли, душові та кухні, провели внутрішньо 

оздоблювальні роботи та роботи по заміні покрівлі. 

Загалом вдалось облаштувати 11 кімнат для осіб, які були змушені 

покинути свої домівки внаслідок активних бойових дій. 

Довідково. Белзька територіальна громада – одна з громад 

Червоноградського району Львівської області, яка активно бере участь у 

розміщенні евакуйованих осіб. Від початку військових дій на її території 
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знайшли прихисток понад 1300 переселенців, переважна більшість яких 

залишилась проживати на довготривалий період. 

 

*** 

 

15.12.2022 

Львівська обласна військова адміністрація 

https://loda.gov.ua/news/49457 

Прихисткам ВПО у Дрогобицькому районі передали 8 генераторів 

У Дрогобицькому районі офіційно функціонує 27 колективних 

прихистків для вимушених переселенців. 

До цих прихистків відносять гуртожитки шкіл, коледжів, університетів, 

санаторіїв тощо. В них проживають близько 1500 осіб, в тому числі маленькі 

діти. Дрогобицька районна військова адміністрація поставила собі за мету 

забезпечити кожен з цих колективних прихистків генераторами. 

У середу, 14 грудня, до Дня Святого Миколая, начальник Дрогобицької 

РВА Степан Кулиняк спільно із першим заступником Романом Шлярпом 

передали генератори для перших 8 прихистків. 

Серед цих закладів: 

- Гуртожиток  №1 ДДПУ імені Івана Франка 

- Дрогобицький механічний коледж 

- Дрогобицький медичний коледж 

- Бориславський професійний ліцей 

- Стебницька школа №18 

- Стебницька гімназія №11 імені Тараса Зозулі 

- Нагуєвицька спеціальна загальноосвітня школа-інтернат 

- А також Грушівській лікарні, що в Меденицькій громаді. 

«Поставили собі ціль забезпечити генераторами кожен з прихистків. 

Попередньо домовились з нашими міжнародними партнерами, саме 

«International Medical Corps» про те, що вони нададуть необхідну кількість 

генераторів, а відтак передамо їх колективним прихисткам ВПО. Паралельно 

у випадку ще складнішої енергетичної ситуації, окрім Пунктів Незламності, 

тут зможуть зігрітися всі охочі», — зазначив начальник Дрогобицької РВА 

Степан Кулиняк. 

 

*** 

 

13.12.2022 

Житомирська міська рада 

https://zt-rada.gov.ua/?pages=16228 

У Житомирі завершується реконструкція соціального прихистку 

Приміщення колишнього ВЖРЕПу переобладнали під гуртожиток для 

ВПО. Тут одночасно зможе проживати 7 родин. 
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Прихисток для тимчасового проживання дасть можливість сім’ям 

оселитися «під ключ». Адже кімнати повністю замебльовуються. Є пральна, 

душові, дитяча ігрова та велика кухня. Весь простір оснащений технікою, 

посудом, постільною білизною та іграшками. 

«Коли ми починали проєкт, то розуміли, що маємо забезпечити 

максимальний комфорт. Елементарні побутові речі: ложки, виделки, 

телевізор, посудомийка і навіть постіль — повинні вже бути тут», — каже 

директор КУ «Агенція розвитку міста» Борис Пахолюк. Вартість проєкту — 

це грантові кошти уряду Німеччини та Швейцарської Конфедерації в межах 

проєкту "Інтегрований розвиток міст в Україні ІІ" 

Першочергово до гуртожитку зможуть тимчасово заселилися 

житомиряни, чиї оселі знищив агресор. 

Необхідну інформацію про послуги соціального прихистку можна 

отримати за номером телефону: (0412) 48-11-88. 

Нагадаємо, що місцевий бюджет компенсує винайм житла за договором 

оренди тим містянам, які втратили будинки і квартири після ракетних ударів 

рф. 

 

*** 

 

 

 

ОГЛЯД ПУБЛІКАЦІЙ ЗМІ 
Центральні 

 

13.12.2022 

«Трибун» 

https://tribun.com.ua/97566-scho-treba-znati-pereselentsjam-jaki-zminili-

adresu-prozhivannja 

Що треба знати переселенцям, які змінили адресу проживання 

Юристи БФ "Право на захист" розповіли, чи потрібно подавати знову 

заяву на грошову допомогу, якщо ВПО змінила вулицю проживання в межах 

одного міста та як це вплине на виплати. 

Так, внутрішньо переміщена особа зобов’язана повідомляти про зміну 

місця проживання структурний підрозділ з питань соціального захисту 

населення районних, районних у місті Києві державних адміністрацій, 

виконавчих органів міських, районних у містах (у разі утворення) рад за новим 

місцем проживання протягом 10 днів з дня прибуття до нового місця 

проживання. 

"У довідці ВПО вказується конкретна адреса місця проживання. Кабмін 

відновив перевірки місця проживання ВПО в Україні, й у разі відсутності осіб 

за місцем фактичного проживання, їх позбавляють виплат. Відповідне 

рішення закріплене Постановою КМУ від 14.10.2022 № 1168 Про внесення 

змін до Порядку надання допомоги на проживання внутрішньо переміщеним 
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особам. Така перевірка здійснюватиметься за адресою проживання", - 

зазначили правозахисники. 

Зверніть увагу, що на виплати ВПО зміна постійного місця проживання 

не впливає. Однак законодавством не передбачено механізму 

"пришвидшення" передачі особових справ переселенців між УСЗН. Тому 

затримка може мати місце. 

У разі затримки виплат після реєстрації за новим місцем проживання, 

юристи рекомендують спершу письмово звернутися до УСЗН, де ВПО 

перебуватиме на обліку, щоб зʼясувати фактичні причини затримки виплат. 

 

*** 

 

15.12.2022 

«Трибун» 

https://tribun.com.ua/97607-bezkoshtovna-diagnostika-vazhliva-

informatsija-dlja-vpo-z-luganschini 

Безкоштовна діагностика: важлива інформація для ВПО з Луганщини 

Безоплатне ультразвукове дослідження в Дніпрі можна пройти у 

Консультативно-діагностичному центрі Сєвєродонецька. Про це повідомляє 

прес-служба ЛОВА. 

У КНП "Консультативно-діагностичний центр" Сєвєродонецької міської 

ради проводять наступні ультразвукові дослідження: 

- сечовидільної системи;  

- простати;  

- органів черевної порожнини; 

- органів малого тазу та вагітності малого терміну; 

- біофізичний профіль плоду та цервікометрію; 

- молочних залоз;  

- судин шиї. 

Діагностику проводять дорослим і дітям. 

Усі ультразвукові дослідження виконуються безкоштовно. Необхідне 

електронне направлення. 

Адреса: м. Дніпро, вул. Бригадна, 11. Телефон реєстратури: 066 249 56 69. 

 

*** 

 

16.12.2022 

«Трибун» 

https://tribun.com.ua/97633-pereselentsi-z-luganschini-zmozhut-

zvernutisja-do-kerivnitstva-pfu 

Переселенці з Луганщини зможуть звернутися до керівництва ПФУ 

У понеділок та середу переселенці з Луганщини зможуть звернутися на 

"гарячу лінію" до керівництва ПФУ регіону. Про це повідомляє прес-служба 

ЛОВА. 
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Так, у понеділок, 19 грудня, з 10:00 до 11:00 на дзвінки відповідатиме 

начальник Головного управління Пенсійного фонду України у Луганській 

області Ольга Шарунова. 

У середу, 21 грудня, з 10:00 до 11:00 на запитання жителів регіону 

відповідатиме заступник начальника Головного управління Пенсійного фонду 

України у Луганській області Павло Баранов. 

Зателефонувати можна за номером: (068) 300-61-38. 

 

*** 

 

16.12.2022 

«Трибун» 

https://tribun.com.ua/97642-pervinna-konsultatsija-u-simejnogo-likarja-

dlja-vpo-jak-otrimati 

Первинна консультація у сімейного лікаря для ВПО: як отримати 

У період воєнного стану діє спрощений доступ українців до первинної 

медичної допомоги. Це стосується і внутрішньо переміщених осіб. Про це 

повідомляє прес-служба Мінреінтеграції. 

Людина зі статусом ВПО має змогу потрапити до лікаря незалежно від 

місця перебування та без укладання нової декларації.  

Щоб отримати первинну медичну консультацію, внутрішньо переміщеній 

особі достатньо:  

 звернутися до оператора контакт-центру Національної служби 

здоров’я України (НСЗУ) за номером 16-77 і з’ясувати адресу 

найближчої лікарні;  

 після прибуття до лікаря пред’явити (за можливості) документи, що 

підтверджують особу: паспорт або довідку про взяття на облік ВПО. 

 Також внутрішні переселенці можуть знайти потрібного лікаря й 

отримати консультацію онлайн, скориставшись для цього: 

 медичним чат-ботом "Турбота";   

 додатком або сайтом "Doctor Online". 

У межах первинної медичної допомоги сімейний лікар зобов’язаний 

надати такий спектр послуг: 

 динамічне спостереження за станом здоров'я,  

 діагностика та лікування захворювань,  

 базові тести й аналізи,  

 направлення до лікарів вузької спеціалізації чи на обстеження,  

 паліативна допомога,  

 рецепти за програмою «Доступні ліки» й інсулін (якщо це повторний 

рецепт), 

 щеплення відповідно до календаря профілактичних щеплень. 
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Внутрішньо переміщена особа не мусить переукладати декларацію, якщо 

виникає потреба у спеціалізованій медичній допомозі (онкологічній, 

кардіологічній, терапевтичній, психологічній, педіатричній тощо). Для цього 

варто звернутися за направленням до закладу охорони здоров'я. 

У разі порушення своїх прав пацієнт може поскаржитися на неправомірні 

дії лікаря як на місцевому рівні, так і до НСЗУ:  

 написати скаргу на імʼя головного лікаря (медичного директора) 

медзакладу про неправомірні дії фахівця; 

 написати скаргу до Департаменту охорони здоров’я в місті або регіоні, 

де знаходиться; 

 подати скаргу через електронну форму на сайті НСЗУ; 

 звернутися до контакт-центру Національної служби здоров’я України 

за безоплатним номером 16-77; 

 зателефонувати зі скаргою на урядову лінію Кабінету Міністрів 

України на номер 15-45. 

 

*** 

 

12.12.2022 

LB.ua 

https://lb.ua/society/2022/12/12/538858_duda_ies_maie_dopomogti_polshch

i_i.html 

Дуда: ЄС має допомогти Польщі і Німеччині у разі збільшення потоку 

біженців з України 

Президент Польщі Анджей Дуда очікує збільшення кількості українських 

біженців цієї зими. 

Про це пише The Guardian. 

На думку польського президента, Євросоюз повинен надати Польщі та 

Німеччині фінансову підтримку, оскільки країни прийняли найбільше 

українських переселенців. 

Видання зазначає, що мільйони українців вже покинули Україну з 24 

лютого. Існують побоювання, що зросте кількість охочих покинути свої 

домівки в холодні місяці, оскільки Росія продовжує атакувати ключову 

інфраструктуру України. 

"Я вважаю, що ми повинні звернутися до європейської спільноти, щоб 

була фінансова підтримка наших країн (Польщі і Німеччини – ред), які несуть 

особливий тягар у зв'язку з прийомом біженців з України", – сказав Анджей 

Дуда під час прес-конференції в Берліні в понеділок. 

 

*** 
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15.12.2022 

LB.ua 

https://lb.ua/society/2022/12/15/539259_lishe_7_ukraintsiv_aktivno_gotuyu

tsya.html 

Лише 7% українців активно готуються до переїзду через холод і 

обстріли, - МОМ 

Станом на грудень, понад 5 млн людей, які були переміщені в Україні чи 

за її межами, повернулися додому. 

Попри морози до -10 градусів Цельсія та обстріли, що виводять із ладу 

системи електро- та теплопостачання, лише 7% українців активно готуються 

до переїзду в інше місце, повідомляє Міжнародна організація з міграції (МОМ) 

із посиланням на своє опитування.  

Навіть у випадку довготривалої відсутності основних комунальних 

послуг без інформації про терміни їх відновлення, двоє з трьох опитаних 

кажуть, що не залишать свій дім. 

Водночас, приватні ресурси для виживання виснажуються, адже 43% 

домогосподарств в Україні вичерпали свої заощадження. Щоб зекономити, 

63% респондентів обмежують споживання газу, електрики та твердого палива.  

«Майже 18 млн людей – 40% населення України – потребуються 

термінової гуманітарної допомоги. Ми повинні підтримати їх під час зими, 

особливо тих, хто не має доступу до прихистку та тепла. МОМ закликає до 

збільшення зусиль, оскільки потреби зростають щодня», – сказав Голова 

Представництва МОМ в Україні Ан Нгуєн. 

Зазначається, що численні атаки на енергетичну інфраструктуру України 

призвели до масових перебоїв із постачанням води, електрики та опалення по 

всій країні. Станом на грудень, понад 5 млн людей, які були переміщені в 

Україні чи за її межами, повернулися додому. 

«Якщо у березні в Харкові залишалося близько 700 тис. мешканців, зараз 

населення міста становить близько 1,1 млн. Люди повертаються та 

залишаються. І ми не маємо права їх підвести», – каже  Євген Грищенко, 

технічний директор КП «Харківські теплові мережі». 

Українська влада на центральному та місцевому рівні реагує на 

найгостріші потреби людей відкриттям пунктів обігріву, де люди можуть 

зігрітися, зарядити телефони, випити чаю та отримати доступ до життєво 

необхідних послуг, таких як перша медична допомога. 

Також зазначається, що МОМ уже надала 18 генераторів міській владі 

Харкова. За словами Євгена Грищенка, один із них забезпечує роботу 

котельні, яка опалює 28 багатоповерхівок, школу, дитячий садок та 

поліклініку. Іще чотири генератори МОМ надала постраждалому від війни 

Миколаєву.  

На Сумщину, яка також постраждала від обстрілів, МОМ доправила 

тисячі матраців, ковдр та наборів постільної білизни, сонячні лампи та 

каністри для 150 пунктів обігріву, організованих владою.  
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Подібна допомога надходитиме й до інших областей України, а ще 1200 

генераторів повинні бути доставлені впродовж наступних тижнів.  

Крім того, «Укрзалізниця» за сприяння МОМ отримала 22,5 тис. ковдр, 

які будуть використовуватися у пунктах обігріву на майже сотні вокзалів у 

різних областях України. Ще 20 тис. ковдр буде надано «Укрзалізниці» на 

початку наступного року. 

 

*** 

 

13.12.2022 

Ukrayina.Pl 

https://ukrayina.pl/ukrayina/7,183472,29258346,1054-1087-1086-1083-

1077-1085-1072-1084-1072-1075-1072-1108-1090-1100-1089-1103.html 

Польське місто допоможе українцям пережити зиму. "Для цих людей 

це життєво важливі речі" 

Ополе відправило до міста-партнера Івано-Франківська генератори, 

обігрівачі та спальники - речі, які врятують від холоду темряви під час масових 

відключень світла. 

З самого початку війни Ополе допомагає Івано-Франківську, який 

приймає переселенців з інших регіонів України. Зараз місто-побратим збирає 

допомогу, щоб зігріти франківців та переселенців. Про це повідомляє TOK 

FM. 

Ополе. Речі від людей не збирають, потрібні бензопили  

Вантажівки з допомогою їздять з Ополе до Івано-Франківська з перших 

днів повномасштабної війни. Востаннє польське місто передало п’ять 

потужних генераторів, 60 горілок, 60 обігрівачів, 130 ковдр, каримати і 

спальники, а ще 13 бензопил. Усе придбав опольський магістрат за 150 тисяч 

злотих. 

"Для цих людей це життєво важливі речі", - каже Адам Лещинський, прес-

секретар міської ради Ополе.  

Місто також є вузловим пунктом, куди передають допомогу для України 

з інших європейський міст Франції, Італії чи Нідерландів. Ополе поки що не 

відновлює збір речей серед мешканців, тому що потрібна техніка, наприклад, 

бензопили для пиляння дерева на дрова. 

"Багато років побратимство між нашими містами було переважно на 

папері. Це були прояви ввічливості або обмін навчальними візитами. Зараз це 

справжній іспит на людяність, і я вважаю, що Ополе та інші міста, які є 

містами-партнерами Ополе в Західній Європі, цей іспит зразково склали. І ми 

ще не сказали останнього слова", - каже Лещинський. 

В Познані зібрали 15 тонн допомоги для Ізюма 

Фонд Redemptoris Misio підготував нову порцію допомоги для українців. 

У межах акції "Світло для України" у Познані зібрали свічки, ковдри та 

спальні мішки, а також закупили генератори, які дозволять облаштувати місця 

для обігріву. Ця допомога вирушила в Ізюм, що на Харківщині. 
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Збирати гуманітарний вантаж допомагали волонтери познанських шкіл, 

члени Фундації "Разом у Польщі" та працівники Amazon.pl. Вантажівку для 

довезення допомоги безкоштовно позичив Лукашевський транспорт, водій 

авто родом з України. 

Поляки активно відгукнулися на заклик познанської фундації "Разом у 

Польщі". Зібрати вдалося понад 15 тонн допомоги. Збірки організовували 

школи, парафії та окремі групи друзів.  

На цьому збір не закінчився. Через кілька днів фонд планує відправити 

ще одне авто — акцію ще можна підтримати, перерахувавши кошти на 

рахунок Redemptoris Misio з поміткою "Світло для України". 

"На вулицях темно, особливо після настання темряви, через що 

трапляється багато аварій. Тому ми запускаємо новий збір. Доставимо людям 

найнеобхідніше туди, де цього особливо потребують, зокрема, в 

малоурбанізовані райони", — каже соціальний працівник Марцін 

Станевський. 

 

*** 

 

14.12.2022 

Ukrayina.Pl 

https://ukrayina.pl/ukrayina/7,183472,29263877,1059-1087-1086-1083-

1100-1089-1100-1082-1086-1084-1091.html 

У польському місті відкрили центр для підтримки українців. Таких у 

Польщі лише п'ять 

У польському місті Катовіце запрацював Центр інтеграції іноземців. 

Біженці з України можуть вивчати там польську мову, отримувати 

психологічну підтримку та консультації щодо пошуку роботи, а також інші 

послуги. Зокрема тут видаватимуть продуктові набори. 

Центр інтеграції іноземців відкрив у Катовіце фонд ADRA Polska. Мета 

— допомогти біженцям з України знайти своє місце в польському суспільстві. 

Про це пише Wyborcza.pl. 

Заняття з польської - для спілкування на роботі 

Центр Інтеграції іноземців розташований на вул. Фридерика Шопена 1, 

працюватиме з понеділка по четвер з 9.30 до 15.30. Це п’ятий об’єкт такого 

типу. Також працюють центри в Любліні, Варшаві, Бидгощі та Зеленій Гурі. 

„Включеність та інтеграція є другим етапом допомоги після забезпечення 

базових потреб біженців, таких як безпечний притулок, їжа та предмети 

першої необхідності. Цей другий етап допомоги не менш важливий, оскільки 

він має величезний вплив на почуття гідності людини", - каже Пьотр 

Новацький, президент фонду ADRA Polska. 

Заняття з польської мови в центрі проходитимуть двічі на тиждень по дві 

години. Вони матимуть комунікативний характер, щоб біженці могли вільно 

спілкуватися в держустановах, банках, магазинах та з потенційними 

роботодавцями. 



43 
 

Центр також надаватиме консультації з працевлаштування та 

психологічну допомогу. 

Біля Варшави відкрили терапевтичну кімнату для дітей з України 

Клуб для дітей заснували в Домі біженців в Ожарові-Мазовецькому 

неподалік Варшави. До нього ходить близько сотні молодих українців, які 

через війну опинилися в Польщі, повідомляє РАР. 

У Домі біженців проживає дві сотні вихідців з України. Більшість – зі 

східних областей. Половина з них — діти. Окрім того, тут знайшли прихисток 

особи з інвалідністю. 

"З думкою про наймолодших ми відкрили терапевтичну кімнату, де 

проводяться мовні, образотворчі та музичні заняття для майже сотні 

українських дітей", – розповідає Катажина Романюк, координаторка Дому 

біженців в Ожарові-Мазовецькому. 

За словами координатора проекту підтримки біженців Анети Вшолек з 

асоціації Operation Mobilization, заходи для наймолодших мають 

профілактичний характер і допомагають їм пережити важкі часи поза домом. 

Вона каже, що діти в першому класі сором'язливі та недовірливі, але з 

часом все більше відкриваються. Вони швидко вивчають польську та 

англійську мови. Щоб подолати мовні бар’єри, волонтери центру розмовляють 

українською. 

Будинком біженців в Ожарові-Мазовецькому опікуються волонтери 

Фундації Лєни Гроховської, яка відкрила п’ять таких місць. У них проживає 

понад 1300 осіб. 

 

*** 

 

14.12.2022 

24 канал 

https://zakordon.24tv.ua/polshhi-pered-rizdvom-rozdavatimut-

ukrayintsyam-produktovi-nabori_n2216968 

Різдвяні пакунки для біженців: українцям в Польщі роздаватимуть 

продуктові набори до свят 

У передріздвяний період польські благодійні організації проводять акції, 

спрямовані на підтримку тих, хто найбільше потребує. Цьогоріч 

допомагатимуть і українцям, які опинилися в Польщі через велику російсько-

українську війну. 

Сім'ї з України, які перебувають у Свіноуйсьце й інших містах Польщі, 

отримають впродовж найближчих вихідних, 16 – 17 грудня, загалом понад 8 

тонн їжі. До Різдва ті, хто потребує, отримають гуманітарну допомогу в рамках 

акції "Посилка для родини з України". 

Що відомо про акцію "Посилка для родини з України" 

Допомогу фінансує Польська господарча палата в Японії (PCCIJ), а з 

організацією допомогла Польсько-українська господарча палата. Спільними 
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зусиллями було підготовлено 200 пакунків для українських сімей, які 

проживають у Свіноуйсьце – польському місті, що на кордоні з Німеччиною. 

Посилки біженцям з України роздаватимуть волонтери з фонду Speak Up 

в п’ятницю та суботу (16 – 17 грудня) на Зеленому ринку "Під годинником" на 

вул. Kołłątaja в павільйоні № 51. У п’ятницю акція розпочнеться о 14:00, а в 

суботу о 13:00. 

Люди, які потребують допомоги та мають номер PESEL зі статусом 

біженця, все ще можуть зв’язатися зі мною для отримання підтримки. Зробити 

це можна до середи, 14 грудня, в кабінеті 108 на вул. Wyspianski 35c at 7-15, 

– каже уповноважена президента Свіноуйсьце зі співпраці з українською 

громадою Ліля Ткач. 

 

*** 

 

16.12.2022 

24 канал 

https://zakordon.24tv.ua/bezkoshtovna-dopomoga-vidi-strahuvannya-yak-

vlashtovana-meditsina_n2216369 

Польща змінила правила перебування та надання допомоги біженцям 

з України: що треба знати 

Сейм Польщі проголосував за зміни до спецзакону про допомогу 

українцям, які рятуються від війни в Україні на території РП. Дізнайтеся 

більше про "заморожування" соцвиплат у разі виїзду українців з Польщі, 

тарифи на оплату проживання у закладах розміщення та інше. 

У Польщі внесли зміни до закону про допомогу українцям 

За ухвалення змін проголосували 429 депутатів Сейму, дев'ятеро було 

проти, 13 утрималися. Очікується, що нові зміни набудуть чинності з 1 січня 

наступного року. 

Оплата за проживання у місцях колективного розміщення 

З 1 лютого 2023 року українці, які перебуватимуть у Польщі, повинні 

будуть покривати вартість свого проживання. Новими змінами 

передбачається, що громадяни України, які проживають у таких місцях понад 

120 днів, з березня 2023 року змушені будуть платити 50% коштів власного 

утримання, але не більше ніж 40 злотих на добу. 

Натомість з травня наступного року українцям необхідно буде покривати 

75% коштів проживання, але не більш ніж 60 злотих на добу. 

Водночас обов'язок сплати не поширюватиметься на: 

 людей з інвалідністю; 

 дітей; 

 вагітних жінок; 

 осіб пенсійного віку; 

 осіб, які піклуються про щонайменше трьох дітей. 
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Ці категорії осіб й надалі проживатимуть у таких місцях безплатно. 

Станом на сьогодні у групових місцях тимчасового розміщення в Польщі 

проживають близько 80 000 громадян України. 

"Заморожування" соцвиплат у разі виїзду з Польщі: що означає 

Якщо українець щоразу виїжджатиме з Польщі, то соціальна допомога, 

яку виплачують гміни (адміністративна одиниця Польщі) або ZUS буде 

призупинятися. 

У тому випадку, коли термін перебування за межами Польщі становитиме 

понад 30 днів, громадянин України повністю втратить право на соціальну 

допомогу та відповідний статус. Його можна буде поновити, якщо українець 

знову утікатиме від війни в Україні у результаті воєнних дій на території 

країни. 

Зверніть увагу! У жовтні 2022 року 80 000 українців на території Польщі 

втратили право на отримання грошових виплат від держави. Про те, як не 

втратити право на фінансову допомогу читайте за посиланням. 

Отримання посвідки на тимчасове проживання в Польщі 

Влада Польщі також видалила зі спецзакону положення про спрощений 

порядок отримання посвідки на тимчасове проживання у Польщі (до 3 років). 

Однак спецзакон гарантує легальне перебування у Польщі біженцям з України 

упродовж 1,5 року, починаючи з 24 лютого цього року – до 24 серпня 2023 

року. 

Натомість із 1 квітня 2023 року українці усе ж зможуть звертатися по 

посвідку на тимчасове проживання у Польщі, якщо вони працевлаштувалися 

або відкрили власний бізнес в країні. Так, біженці відтепер матимуть лише 30 

днів, а не 90 як раніше, на отримання польського ідентифікаційного коду 

(PESEL). 

Які ще правки були внесені Сеймом Польщі щодо біженців? 

Прийнятий документ також передбачає виділення у 2023 році з Фонду 

допомоги 2 мільярди злотих на освіту для українців у Польщі. Кошти з цього 

фонду можна буде виділити також на зацифрування об’єктів матеріальної й 

нематеріальної спадщини України та потреби польського Червоного Хреста. 

Окрім цього, зміни в законі передбачають визнання в Польщі 

електронного документа, доступного у Diia.pl, як документа на легальне 

перебування для українських біженців. Так, цей документ разом із проїзним 

документом дасть право громадянину України багаторазово перетинати 

кордон без необхідності отримання візи. 

 

*** 

 

16.12.2022 

24 канал 

https://zakordon.24tv.ua/kataloniyi-pochnut-viplachuvati-finansovu-

dopomogu-ukrayintsyam_n2219191 
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Від 500 євро на сім'ю: у Каталонії почнуть виплачувати фінансову 

допомогу українцям 

В Іспанії грошову допомогу українським біженцям почали виплачувати 

лише з серпня. З 15 грудня заявки на виплати коштів почнуть приймати і в 

Каталонії. 

Каталонія запроваджує виплати українським біженцям 

Про це повідомляється на сайті Женералітету Каталонії (Generalitat de 

Catalunya). Там з'явилася сторінка з інформацією щодо надання допомоги 

українцям. 

На допомогу можуть розраховувати українські біженці, що зареєстровані 

в муніципалітеті в Каталонії та не мають достатніх фінансових ресурсів: їх 

місячний дохід становить менше ніж 481 євро у дорослого, або менше ніж 629 

євро – у матері з дитиною. 

Максимальна сума, яку можна отримати, становить 400 євро на місяць 

плюс 100 євро на кожного неповнолітнього, 

– повідомляється на сайті. 

Таким чином, сім'я із двох дорослих отримає до 800 євро, а мати з 

дитиною – 500 євро. 

Як отримати фінансову допомогу? 

Подати заявку на отримання виплати можна на сайті Женералітету 

Каталонії. 

Термін подачі – з 15 грудня по 31 січня 2023 року. Максимальний період 

виплат – 6 місяців без продовження. 

До слова, Каталонія опинилася на другому місці після Валенсії за 

кількістю українських біженців в Іспанії. Регіон зі столицею Барселона 

залучив 34 000 шукачів притулку. Відомо, що Іспанія з початку війни 

прийняла понад 150 000 українських біженців. 

 

*** 

 

15.12.2022 

Евакуація.city 

https://evacuation.city/articles/255221/cheskij-uryad-prodovzhit-

kompensuvati-nadannya-zhitla-ukraincyam-skilki-sche-trivatime-programa 

Чехія продовжить компенсацію за надання житла українцям: скільки 

ще триватиме програма? 

Власники житла, які надають прихисток українцям у Чехії, і надалі 

отримуватимуть компенсації. Так званий солідарний внесок виплачуватимуть 

ще три місяці. 

Про це повідомляє чеський уряд порталі. 

Компенсація за надання житла українцям у Чехії 

"Уряд схвалив постанову, яка продовжує виплату допомоги солідарним 

домогосподарствам до першого кварталу 2023 року. Це важливо для великої 

кількості чеських домогосподарств, які займаються наданням житла 
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переселенцям. Виплати проводитимуться незалежно від того, чи живуть вони 

разом, чи надають окремий цілий будинок або квартиру", – сказав міністр 

праці Чехії Маріан Юречка.  

Зараз держава оплачує своїм громадянам, які надають житло 

переселенцям: 

 за одну людину, яка проживає в окремій квартирі – 5 тисяч крон; 

 за двох – 9 тисяч крон;   

 за трьох – 12 тисяч крон; 

 за чотирьох – 14 тисяч крон; 

 за п’ятьох і більше осіб – 15 тисяч крон. 

 Якщо люди розміщують переселенців у своїх домівках, то можуть 

отримувати:  

3 тисячі крон на місяць на людину, яка проживає у цій домівці; 

 але не більше 9 тисяч на місяць, тобто прихистити не більше трьох 

людей.  

 При цьому житло має бути належним: з місцем для відпочинку, 

приготування їжі та для дотримання особистої гігієни. 

Вже у квітні компенсації виплачуватимуть за суворішими правилами. 

 

*** 

 

12.12.2022 

Евакуація.city 

https://evacuation.city/articles/254576/ckilki-ukrainciv-pereihali-do-ssha-

cherez-vijnu 

Cкільки українців переїхали до США через війну? 

Українці, які рятуються від війни у США, можуть скористатися 

програмою United for Ukraine. Так до країни вже приїхали понад 80 тисяч 

людей. 

Про це повідомляє Імміграційна служба США у новому звіті. 

Програмою United for Ukraine скористалися близько 82 тисяч українців. 

Підтверджених заявок на участь у програмі – близько 177 тисяч. 

До її початку кордон із країною можна було перетнути лише за 

гуманітарною візою через Мексику. Про цей досвід читайте за посиланням.  

Програма від уряду США дозволила українцям легально перебувати у 

країні протягом двох років. Для цього переселенців має прийняти спонсор – 

людина, яка візьме на себе всі фінансові витрати, пов'язані із перебуванням 

тут.  

Досвід родини, яка евакуювалася до США читайте за посиланням. 

Хто такий спонсор та як його знайти 

Спонсорами у програмі United for Ukraine можуть бути:  

 громадяни Сполучених Штатів; 

 люди, які мають там офіційний дозвіл на проживання або 

гуманітарний пароль. 
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 Для пошуку варто скористатись платформою Welcome Connect. Для 

цього потрібно заповнити профіль і почати спілкуватися зі спонсором. 

 

*** 

 

16.12.2022 

Евакуація.city 

https://evacuation.city/articles/255386/yaki-prava-pereselenciv-v-ukraini-

porushuvali-najbilshe-cogo-roku 

Які права переселенців в Україні порушували найбільше цього року? 

Переселенці, які рятуються від війни у безпечніших регіонах України, 

часто зіштовхуються із порушенням своїх прав. Найбільше – у сфері 

соціального захисту. 

Про це заявив уповноважений Верховної Ради України з прав людини 

Дмитро Лубінець під час доповіді.  

Які права переселенців порушували 

В Офіс Уповноваженого Верховної Ради з прав людини від початку року 

надійшло понад 2 тисячі звернень від переселенців про порушення їхніх прав. 

Близько 40% з них стосуються соціального захисту.  

Крім того, скарги надходили щодо: 

 житлових питань; 

 питання свободи пересування; 

 права на освіту;  

 права на пенсійне забезпечення.  

Чого потребують переселенці в Україні 

Близько 70% тих, хто переїхав у безпечніші регіони України, потребують 

грошей. Ще 27% – потребують роботи. 

 

*** 

 

13.12.2022 

Громадський Простір 

https://www.prostir.ua/?news=v-ternopoli-obhovoryly-problemy-vpo-ta-

shlyahy-jih-vyrishennya 

В Тернополі обговорили проблеми ВПО та шляхи їх вирішення 

29 листопада в #ТернопільХаб пройшов круглий стіл «Захист прав ВПО 

та постраждалих від війни в Тернопільській області: проблемні питання та 

шляхи їх вирішення». 

Основні питання які були обговорені під час заходу: 

 житлові питання для розміщення ВПО у м. Тернопіль та 

Тернопільському районі; 

 можливості для виділення земельних ділянок для ВПО, які втратили 

своє житло; 

 відключення світла в Тернополі; 
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 компенсація за втрачене житло; 

 допомога ВПО засобами гігієни та посудом; 

 відповідальність “скритих колаборантів і мародерів”. А саме, як 

будувати відносини з людьми, після звільнення окупованих територій, 

які співпрацювали з окупантами або займалися пограбуваннями на 

окупованих територіях. 

На заході були присутні представники органів влади: 

 депутат Верховної Ради України Калаур Іван Романович, 

 секретар Тернопільської міської ради Гірчак Ігор Ярославович, 

 начальник Управління соціальної політики Тернопільської міської 

ради. 

Розглядалися питання щодо звернень ВПО, які проживають в межах 

Тернопільського району. 

«Не хочуть чомусь нас сприймати в Тернополі, хоча ми мешкаємо в 

селищі Дарахів, Тернопільського району. В ЦНАПі “послали, в лікарні 

“послали”. Я трохи знаю законодавство України, спілкуюсь українською, мене 

не так легко вигнати. Куди піти подати документи на компенсації за втрачене 

житло? Також, люди повинні працювати, а ні ходити просити гуманітарку», – 

Марина Мирошниченко, волонтер, переселенка з Сіверськодонецька. 

До речі, Марина є однією з героїнею наших “історій”. 

Багато уваги було приділено розв’язання житлових питань та можливості 

компенсації за зруйноване житло. 

«Ми можемо знайти бажаючих поїхати в село. Але чи зможуть вони 

купити будинок або взяти його в оренду. Я пропоную зібрати окремий круглий 

стіл де ми можемо обговорити разом з тими хто готовий переїхати в такі 

населені пункти, – Ольга Феленко, переселенка з Рубіжного, голова ГО «Доста 

України», окремий підрозділ Луганської області Доста Луганщина. 

А тепер спойлер. На наступному круглому столі, який запланований на 

07.12.2022 року ми плануємо обговорити саме цю тему. Попередньо, всіх, хто 

цікавиться можливістю отримання тимчасового житла запрошуємо на наш 

захід, слідкуйте за анонсами. 

«Є будники, за які потрібно оплачувати тільки за газ та електроенергію. 

Для цього можна укласти договори. У великих містах зараз часто може не бути 

світла або води. Якщо переїхати в село то там можна опалювати дровами», – 

нардеп Іван Калаур. 

«Багато хто не може стати на чергу та отримати компенсацію за 

зруйноване житло, бо там потрібні різні довідки та підтверджуючі документи, 

які зараз, не можливо отримати, бо йде війна», – Юрий Феленко, модератор 

заходу, голова ГО 4 “Правова Опора. м. Рубіжне”. 

Обговорювалися і заборгованість по соціальним виплатам. 

«До мене звертаються люди які скаржаться на заборгованість з виплат 

державної допомоги для ВПО. Я, особисто (бо також маю таку заборгованість 

з боку держави) та інші ВПО які звертаються до мене за юридичною 

консультацією вже тиждень телефонують з цього приводу на гарячу лінію 
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управління захисту Тернопільської міської ради, але не можна додзвонитися», 

– додав Юрій Феленко. 

Прямо під час круглого столу була знайдена та вирішена проблема яка 

привела до виникнення такої заборгованості у одного з учасників заходу. 

Найближчим часом ця допомога повинна прийти заявнику. 

Присутні на заході представники органів влади обіцяли допомогти у 

вирішенні розглянутих на заході питань. 

«Після 12 грудня можна звернутися до обласного відділу Червоного 

хресту (м. Тернопіль, вул. Мостова-Бічна) та отримати додаткові виплати», – 

розповів про допомогу для ВПО начальник Управління соціальної політики, 

Тернопільської міської ради Сулима Володимир Іванович. 

Трохи статистики: 

Тернополі проживає понад 28,4 тисяч офіційно зареєстрованих 

внутрішньо переміщених осіб (ВПО), з них тимчасовий прихисток на 

території Тернопільської міської територіальної громади отримали 12 246 

громадян. 

У 12-ти школах та шести закладах професійно-технічної освіти загалом 

було розгорнуто 2970 ліжкомісць. За весь період прихисток отримали понад 

12 000 людей. Понад 6 000 ВПО тернополяни безкоштовно прихистили у своїх 

будинках та квартирах. 

Куди можна звертатися ВПО (органи державної влади): 

 Департамент соціального захисту населення Тернопільської ОДА, м. 

Тернопіль, вул. Грушевського, 8, тел.: (03548) 2 39 99 www.sobes-

ter.gov.ua/ 

 Управління соціальної політики Тернопільської міської ради, м. 

Тернопіль, вул. Лисенка, 8, тел.: (0352) 23 66 04, (0352) 23 56 70, 

https://ternopilcity.gov.ua/…/upravlinnya…/4813.html 

 Управління соціального захисту населення Тернопільської районної 

державної адміністрації, м. Тернопіль, вул. Кривоноса, 14, (1 поверх) 

(0352) 53 25 03 

 Мінреінтеграції на телефони гарячої лінії з кризових питань 15-48; 

 Уповноважений з питань внутрішньо переміщених осіб: 066 813-62-

39, 0 800 750 107. 

Крім цього, можна надсилати повідомлення у месенджери та коментарі 

під дописами на офіційних сторінках відомств у соціальних мережах. 

PS. Після круглого столу відбувалося чергова видача гуманітарної 

допомоги для ВПО. Про це ви можете подивитися в сюжеті «Файне місто». 

Захід проводиться в рамках проєкту «Нові мешканці Тернополя» – шлях 

від міграції до стабільного розвитку, який впроваджується ГО 

Східноукраїнський центр розвитку місцевої демократії за підтримки 

Governmemt of Canada та Black Sea Trust for Regional Cooperation, a The German 

Marshall Fund of the United States. 

 

*** 
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14.12.2022 

Громадський Простір 

https://www.prostir.ua/?news=u-hlybotskij-hromadi-rozrobyly-dorozhnyu-

kartu-iz-zaluchennya-do-spilnyh-dij-molodi-z-chysla-vpo 

У Глибоцькій громаді розробили дорожню карту із залучення до 

спільних дій молоді з числа ВПО 

Молодь з Глибоцької громади та молодь з числа ВПО об’єдналися для 

спільної розробки дорожньої карти, що сприятиме ефективності реалізації 

молодіжної політики.  

Зокрема, учасники й учасниці спільної робочої зустрічі проаналізували, 

які інструменти інтеграції молоді з числа ВПО вже наявні у громаді, які 

проблеми заважають використовувати ці методи ефективно та що можна 

зробити, аби покращити ситуацію. 

Організатором та фасилітатором процесу стало Товариство «Український 

народний дім в Чернівцях» (УНД) у межах проєкту «Підтримка інтеграції 

молоді з числа ВПО», що втілюється в рамках програми «Мріємо та діємо». 

Розроблена дорожня карта, на думку організаторів зустрічі, сприятиме 

тому, щоб молодіжна політика впроваджувалася місцевою владою системно.  

«Цей документ передбачатиме чіткий план дій та конкретні кроки, які 

дозволять краще залучати молодих людей до управління місцевими справами, 

поліпшити діалог молоді із владою, зробити його результативнішим», – 

зазначає експерт УНД Ігор Гаврада.  

За словами експерта, також у дорожніх картах будуть прописані 

конкретні спільні активності мешканців громади й представників місцевого 

самоврядування. 

«Мета – покращити інтеграцію внутрішньо переміщених осіб, зробити 

для них ближчими інтереси громад, які їх прихистили під час війни», – додає 

пан Ігор. 

На думку однієї з учасниць зустрічі, яка переїхала до Глибоцької громади 

внаслідок повномасштабного вторгнення, подібні заходи важливі також для 

знайомства та мотивації до спільних дій. 

Проєкт «Підтримка інтеграції молоді з числа ВПО» втілюється в рамках 

програми «Мріємо та діємо», яка впроваджується за фінансової підтримки 

Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) та виконується IREX у 

партнерстві з Будуємо Україну разом (БУР), Центром «Розвиток 

корпоративної соціальної відповідальності» (CSR Ukraine), Making Cents 

International (MCI), Міжнародним республіканським інститутом (IRI) та Zinc 

Network. 

 

*** 
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14.12.2022 

Громадський Простір 

https://www.prostir.ua/?news=yurydychni-ta-psyholohichni-konsultatsiji-

yak-fahivtsi-iz-harkivschyny-pidtrymuyut-zhyteliv-shidnoho-rehionu 

Юридичні та психологічні консультації: як фахівці із Харківщини 

підтримують жителів Східного регіону 

Люди шукають опору – саме тому приходять до психолога чи юриста – 

говорить Юлія Дзюба координаторка проєкту «Підтримка жіночих ініціатив 

під час війни в Україні» у Східному регіоні. 

«Коли ми починали проєкт гуманітарної допомоги, то отримали багато 

запитів на юридичні та психологічні консультації. Попри те, що зараз є багато 

організацій, які надають таку допомогу, люди у стресі не завжди розуміють, 

куди телефонувати і що питати. Так виникла ідея проєкту, який ми 

реалізовуємо у співпраці із Українською жіночою демократичною мережею.  

Нас на Харківщині знають, нашій команді довіряють. Тож спочатку зверталися 

знайомі, а тепер — увесь східний регіон. Нині маємо юриста та психолога, які 

з серпня консультують людей із східних територій та допомагають розібратися 

із їхніми ситуаціями». 

Загалом, за чотири місяці психологиня та юрист надали понад 400 

консультацій. Переважно, це люди, які проживають або проживали у Харкові 

чи Харківській області, також за підтримкою зверталися жінки, які знайшли 

тимчасовий прихисток за кордоном. 

Підтримка дітей та мобілізація власних ресурсів 

Депресія, стрес, відсутність сил та втома, бажання повернутись додому, 

підтримка дітей — основні запити під час консультацій у психологині Олесі 

Іноземцевої. Фахівчиня зазначає, що такі запити є майже у кожній 

консультації. 

«Під час консультацій я постійно стикаюся з проявами депресії та чую 

запит про подолання стресу. Це і не дивно — наразі ціла нація знаходиться у 

стресі. Це стан який негативно впливає на організм, поведінку та діяльність 

людини. І виникає, в тому числі, від загрозливих змін в житті: насильство, 

незвичні чи невідповідні умови життя та інше. 

Хтось покинув рідні домівки, хтось залишився у небезпечних місцях, але 

і ті, і інші люди знаходяться у стресовому стані. Зараз, як ніколи, потрібно 

мобілізовувати свої сили для подолання таких проявів, випрацьовувати свої 

власні стратегії подолання стресу», – говорить психологиня. 

Водночас, окрім психологічних консультацій, Олеся Іноземцева 

проводила також групові заняття-вебінари. Під час яких, спільно із 

учасницями, розбирала поширені запити. 

«Війна змусила багато сімей покинути свої домівки та переїхати до інших 

міст або навіть країн. Так виникла ще одна проблема: адаптація дітей на 

новому місці. Є багато звернень мам про складнощі у дітей на новому місці: 

від немає друзів, улюблені іграшки залишилися дома, важко навчатися онлайн, 

до «ти мені життя зламала цим переїздом». І постійно пульсуюча думка та 
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слова «хочу додому». Додому хочуть і діти, і дорослі, але в той час коли 

дорослі можуть впоратися з такими станами, то дітям це набагато складніше. 

І в них це проявляється агресією або, навпаки, апатією та повною відсутністю 

ініціативи та бажання щось робити. Саме за такими зверненнями в рамках 

проекту «Підтримка жіночих ініціатив під час війни» я провела онлайн вебінар 

для мам. Під час зустрічі ми обговорили як допомогти дітям долати такі стани 

та проживати такий непростий час». 

Усього у межах проєкту Олеся надала більше 200 консультацій. 

Юридична підтримка та супровід справ 

Ще однією складовою проєкту – було надання юридичних консультацій. 

Серед найпоширеніших питань, які безпосередньо пов’язанані із наслідками 

війни, юрист називає такі: фіксація факту пошкодженого чи втраченого майна, 

пошук безвісти зниклих чи юридичне підтвердження факту смерті. Водночас, 

зазначає, що клієнток також досить часто хвилює питання прострочки 

платежів по кредиту, борги за комунальні послуги у будинках, які зруйновані 

чи пошкодженні та правильний перетин кордону, юридична підтримка для 

безпечної евакуації із окупованої території. Зокрема Максим Хребто пригадує 

звернення жінок, які проживали на території, яка розташована на правому 

березі Херсонської області. Жінки попросили юридичний супровід евакуації 

із окупованої території через Росію до Польщі. 

«Консультація полягала у тому, щоб пояснити як максимально безпечно 

пройти через блокпости окупантів на захоплених територіях, підготувати 

мобільні телефони та ноутбуки для огляду, як вести себе під час цих процедур 

аби убезпечитись. Також жінки потребували роз’яснень як виїхати із території 

Росії через Литву та Польщу до України. Тож, завдяки юридичній підтримці, 

підготувалися до перетину усіх кордонів. У результаті жінки благополучно 

пройшли всі перепони та евакуювались на підконтрольну територію України» 

– розповідає Максим Хребто. 

Усього за час діяльності, у межах проєкту експерт надав понад 200 

юридичних консультацій. 

Коментуючи результати проєкту Юлія Дзюба зазначила, що ті цифри, які 

ми маємо по наданих консультаціях є показовими, які засвідчують 

необхідність у цьому проєкті.  

“Сотні жінок отримали відповіді на питання, які їх турбували, знайшли 

“острівок спокою” у психолога. Люди, які звернулися один раз, часто 

звертались повторно, а отже нам довіряють та бачать результат. Такі проекти 

є вкрай потрібними в умовах війни, тому ми плануємо продовжувати надавати 

психологічну та юридичну допомогу усім, хто цього потребує. Жінки, з якими 

вдалося познайомитися за час проекту покажуть неймовірну силу духу та віру 

в перемогу”, – підсумовує Юлія.  

Ця публікація підготовлена у рамках проєкту «Підтримка жіночих 

ініціатив під час війни в Україні», який реалізовує ГО «Українська жіноча 

демократична мережа» за підтримки Міжнародного республіканського 

інституту та Агентства США з міжнародного розвитку (USAID). Проєкт 
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«Підтримка жіночих ініціатив під час війни в Україні» відбувався упродовж 

липня-грудня 2022 року у Волинській, Вінницькій, Івано-Франківській, 

Миколаївській, Харківській областях.  Метою проєкту є підтримка  

громадських активісток та волонтерок, депутаток, представниць органів 

місцевого самоврядування, внутрішньо переміщених осіб та сімей загиблих. 

Він має допомогти жінкам справитися із викликами під час війни та створити 

можливості продовжувати працювати та допомагати одна одній. 

 

*** 

 

14.12.2022 

Громадський Простір 

https://www.prostir.ua/?news=meshkantsi-klishkivtsiv-ta-molod-z-chysla-

vpo-napratsyuvaly-plan-spilnyh-dij-dlya-rozvytku-hromady 

Мешканці Клішківців та молодь з числа ВПО напрацювали план 

спільних дій для розвитку громади 

У Клішковецькій громаді місцева молодь та молодь з числа ВПО, 

представники та представниці ОМС зустрілися для розробки дорожньої карти, 

яка визначає інструменти та методи реалізації молодіжної політики.  

Робоча зустріч відбулася у межах проєкту «Підтримка інтеграції молоді з 

числа ВПО», що втілюється в рамках програми «Мріємо та діємо». 

Олена Матвійчук, керівниця проєкту, додає: «Клішковецька громада 

напрацювала цікаві та креативні рішення для більшого інформування та 

залучення мешканців, зокрема молоді з числа ВПО, до прийняття рішень». 

Учасники й учасниці заходу визначили, які способи залучення молоді вже 

зараз існують у громаді, та на що варто звернути більше уваги.  

До роботи долучилася молодь, яка раніше навчалася у бізнес-школі в 

межах проєкту. 

«Дякуємо за можливість взяти участь. Хоча я й не стала фіналісткою, і 

маленькі діти не дали б можливості реалізувати ідею, проте саме навчання 

дуже якісне та допомогло мені багато чого зрозуміти. Щиро радію за 

фіналістів», – прокоментувала одна з учасниць бізнес-школи. 

Дорожня карта, над якою працювали у Клішківцях, має на меті сприяти 

поширенню інформації про інструменти громадської участі, а також 

мотивувати місцеву молодь та ВПО активніше долучатися до процесів, які 

відбувають у громаді. 

Проєкт «Підтримка інтеграції молоді з числа ВПО» втілюється в рамках 

програми «Мріємо та діємо», яка впроваджується за фінансової підтримки 

Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) та виконується IREX у 

партнерстві з Будуємо Україну разом (БУР), Центром «Розвиток 

корпоративної соціальної відповідальності» (CSR Ukraine), Making Cents 

International (MCI), Міжнародним республіканським інститутом (IRI) та Zinc 

Network. 

 



55 
 

*** 

 

14.12.2022 

Social.com.ua 

https://social.com.ua/vijna/vpo/termin-podannya-zayav-na-otrymannya-

soczialnogo-zhytla-dlya-meshkancziv-mariupolya-prodovzhyly/ 

Термін подання заяв на отримання соціального житла для мешканців 

Маріуполя продовжили 

Переселенці з Маріуполя мають більше часу для того, аби подати заявку 

на отримання соціального житла. Як повідомили в центрі «ЯМаріуполь», 

прийом таких заявок продовжили до 10 січня 2023 року. 

Подати заявку на отримання житла в гуртожитку в Дніпрі можуть 

маріупольці, які евакуювалися до будь-якого населеного пункту України. 

Заселять туди 35 родин. Решта заявників залишаться в черзі для отримання 

соціального житла в інших місцях. 

Подати заяву можна в будь-якому центрі «ЯМаріуполь». Із заявою 

потрібно подати: 

 документи, що посвідчують особу; 

 за наявності — довідку ВПО; 

 документи, що підтверджують реєстрацію в Маріуполі; 

 документи, які підтверджують родинні зв’язки заявника з іншими 

членами родини; 

 документи, які підтверджують пріоритетність в наданні житла (сім’ї з 

дітьми, особи пенсійного віку чи особи, які втратили працездатність). 

Кожна кімната в гуртожитку має всі необхідні меблі й побітову техніку. 

На першому поверсі працюватиме пральня, буде зона коворкінгу та дитяча 

кімната. Будуть також створені необхідні умови для людей з інвалідністю. 

Орендна плата за таке житло не стягуватиметься. 

 

*** 

 

14.12.2022 

Social.com.ua 

https://social.com.ua/vijna/vpo/meshkanczyam-30-naselenyh-punktiv-

bilshe-ne-vyplachuvatymut-dopomogu-na-prozhyvannya/ 

Мешканцям 30 населених пунктів більше не виплачуватимуть 

допомогу на проживання 

Мешканці 30 населених пунктів Запорізької області втратили право на 

виплати державної допомоги на проживання. Їх виключили зі списку 

територіальних громад, які розташовані в районі проведення воєнних дій, 

тимчасовій окупації чи оточенні. Про це повідомили в Міністерстві з питань 

реінтеграції тимчасово окупованих територій. 

Йдеться про Павлівську та Петро-Михайлівську сільські територіальні 

громади Запорізького району, до складу яких загалом входять 30 сіл: 
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Бужковичі, Волиця, Грушів, Жашковичі, Завидів, Клопочин, Колона, 

Луковичі, Милятин, Орищі, Павлівка, Переславичі, Радовичі, Риковичі, 

Самоволя, Старий Порицьк, Старосілля, Топилище, Трубки та Щенятин, а 

також Грушівка, Дніпровка, Круглик, Орлівське, Перун, Петро-Михайлівка, 

Петро-Свистунове, Тарасівка, Улянівка та Ясинувате. 

Таким чином, наразі на виплати ВПО мають право мешканці 329 

територіальних громад дев’яти областей. З повним оновленим списком можна 

ознайомитися за посиланням. 

 

*** 

 

14.12.2022 

Social.com.ua 

https://social.com.ua/vijna/vpo/vnutrishnih-pereselencziv-zaklykaly-

aktyvnishe-pysaty-tekstovi-povidomlennya-na-garyachi-liniyi/ 

Внутрішніх переселенців закликали активніше писати текстові 

повідомлення на гарячі лінії 

Внутрішньо переміщених осіб закликають активніше використовувати 

текстові повідомлення під час звернення на гарячі лінії Міністерства з питань 

реінтеграції тимчасово окупованих територій. Як заявили в Мінреінтеграції, 

це потрібно для оперативнішого реагування на звернення. 

Отже, можна не чекати на зв’язок з оператором, якщо лінії 

перезавантажені. Замість цього варто написати повідомлення з питанням через 

WhatsApp, Viber чи Telegram на один з номерів: 

– (096) 078-84-33; 

– (095) 896-04-21; 

– (099) 792-01-26. 

 

*** 

 

14.12.2022 

Укрінформ 

https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3634158-iz-ukraini-cerez-vijnu-

viihali-20-vid-fakticnogo-naselenna.html 

Із України через війну виїхали 20% від фактичного населення 

Майже 5 мільйонів українців стали переселенцями в межах своєї країни. 

Понад сім мільйонів, що 20% від фактичного населення всієї нашої держави, 

виїхали за кордон. 

Про це під час презентації доповіді в Медіацентрі Україна - Укрінформ 

повідомив Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець. 

"На жаль, ми фіксуємо, що 4 мільйони 900 тисяч громадян України стали 

внутрішньо переміщеними особами всередині нашої держави. З них 30% - це 

пенсіонери та особи з інвалідністю. Фактично кожна друга сім'я має одного чи 

більше дітей", - повідомив Лубінець. 
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Також, за його словами, 13 мільйонів українців вимушені проживати на 

тимчасово захоплених територіях або в районі проведення бойових дій. 

"13 мільйонів громадян України залишаються в районах інтенсивних 

бойових дій та на тимчасово окупованій території. За нашими даними, також 

було вивезено 46 тисяч наших громадян", - сказав омбудсмен. 

Окрім цього, майже 8 мільйонів українців знайшли прихисток від війни в 

інших країнах. 

"7 мільйонів 900 тисяч осіб виїхали за межі країни. Це 20% від 

фактичного населення всієї нашої держави", - додав Лубінець. 

Як повідомляв Укрінформ, Офіс омбудсмена та Товариство Червоного 

Хреста України підписали меморандум про співпрацю. 

 

*** 

 

15.12.2022 

Укрінформ 

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3634637-ukraina-domovlaetsa-z-

oon-pro-podalsu-pidtrimku-pereselenciv-smigal.html 

Україна домовляється з ООН про подальшу підтримку переселенців - 

Шмигаль 

Україна домовляється з ООН про подальшу підтримку внутрішньо 

переміщених осіб - продовження фінансової допомоги та створення умов для 

проживання взимку. 

Про це Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив під час спільного із 

заступником генерального секретаря ООН з гуманітарних питань Мартіном 

Гріффітом брифінгу в Києві, повідомляє кореспондент Укрінформу. 

«Сьогодні ми обговорили наші подальші спільні дії щодо недопущення 

погіршення гуманітарної ситуації в Україні. Поряд з критично необхідною 

допомогою в енергетичному секторі, пріоритетними напрямками для нас 

залишаються продовження прямої фінансової допомоги внутрішньо 

переміщеним особам, що зараз здійснюється спільно з агенціями ООН, 

подальше створення прихистків для ВПО та створення умов для проживання 

взимку», - сказав Шмигаль. 

За його словами, також на зустрічі із Гріффітом обговорювалося питання 

реалізації програми щодо відновлення пошкодженого в результатів розв'язаної 

росією війни житла українців, надання гуманітарної допомоги на тих 

територіях, які звільняє наше військо від російських загарбників, а також 

допомога евакуйованим з місць бойових дій людей. 

Окремо сторони наголосили на важливості підтримки людей, які досі 

залишаються в зоні інтенсивних бойових дій. Обговорили візит представника 

ООН на південь України, тему підтримки та збереження малого і середнього 

бізнесу, бо це є критично важливо для економіки. 

Тема залучення ООН у допомозі гуманітарного розмінування також була 

у центрі уваги. 
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Як повідомляв Укрінформ, представник генерального секретаря ООН з 

гуманітарних питань Мартін Гріффітс у понеділок, 12 грудня, прибув до 

України із чотириденним візитом. 

 

*** 

 

15.12.2022 

Укрінформ 

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3634660-oon-gotue-novu-

programu-dopomogi-ukraincam-na-vipadok-zimovoi-hvili-peremisenna.html 

ООН готує нову програму допомоги українцям на випадок зимової 

хвилі переміщення 

Гуманітарні організації ООН готують нову програму допомоги Україні на 

випадок зимової хвилі переміщення людей всередині країни і за кордон. 

Про це заявив заступник генерального секретаря ООН з гуманітарних 

питань Мартін Гріффітс на спільному з Прем’єр-міністром України Денисом 

Шмигалем брифінгу в Києві, повідомляє кореспондент Укрінформу. 

«Наша лідерка пані Деніз Браун (постійна координаторкою системи ООН 

в Україні – ред.) якраз займається цими питаннями (підготовкою нової 

програми – ред.) спільно з організаціями Управління верховного комісара з 

прав людини та Міжнародною організацією міграції», - сказав Гріффітс. 

Він додав, що після початку повномасштабного вторгнення відбулось 

дуже велике переміщення людей по Україні і за її межі, але «ми впоралися з 

цим». 

«Найважливіше, що ми зрозуміли, - необхідно робити все, щоб люди 

могли повертатися до нормального життя, отримуючи необхідні послуги, щоб 

вони не були змушені більше переїжджати. Тобто якщо в них буде все, що їм 

потрібно, на тих місцях, де вони зараз облаштовані, то просто не буде потреби 

ще кудись переміщуватися», - зазначив заступник генерального секретаря 

ООН. 

У цьому контексті він поділився висновками щодо пріоритетних 

напрямків допомоги ООН після відвідання звільненого Херсона. 

За його словами, центральним пріоритетом є забезпечення населення 

електроенергією, оскільки ця проблема у деяких районах Херсона стоїть дуже 

гостро. 

Другим пріоритетом ООН він назвав допомогу Україні у розмінування 

деокупованих територій. Зокрема, за словами Гріффітса, приблизно 0,5 млн га 

землі на Херсонщині заміновано, а загалом Україна є найбільш забрудненою 

мінами територією. 

Третій пріоритет - допомога Україні у перезапуску економіки. 

«Ми бачимо бажання людей іти на роботу, дітей – учитися в школі. І ми 

допоможемо вам знову поставити приватний сектор на ноги навіть у такі 

скрутні часи», - запевнив заступник генсека ООН. 
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*** 

 

13.12.2022 

«Європейська правда» 

https://www.eurointegration.com.ua/news/2022/12/13/7152439/ 

Єврокомісія дасть Естонії 10 млн євро на допомогу українським 

біженцям 

Європейська комісія надасть Естонії 10,1 мільйона євро на покриття 

витрат, пов'язаних із наданням допомоги українським військовим біженцям. 

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ERR. 

Як повідомило міністерство внутрішніх справ Естонії, кошти ЄС 

здебільшого покриють чинні витрати державного бюджету за період від 

початку війни, тобто з 24 лютого 2022 року до 23 лютого 2023 року. 

"Екстреною допомогою Європейської комісії ми підтримуємо здатність 

держави, органів місцевого самоврядування та неурядових організацій 

допомагати біженцям з України", – прокоментував глава естонського МВС 

Лаурі Ляенеметс. 

За офіційними даними, з кінця лютого в Естонію в'їхали 118 268 

українських біженців, з яких понад 64 тисячі залишилися в країні. 

Раніше естонська прем'єрка Кая Каллас заявила, що поки в Естонії не було 

нової хвилі українських біженців, але країна буде не в змозі допомагати 

новоприбулим на тому самому рівні, що й раніше, оскільки більше немає 

житла і роботи. 

На цьому тлі в уряді Естонії не виключають нової хвилі біженців з 

України у випадку, якщо у розпал зими Росії вдасться надовго залишити 

українські міста без світла й тепла, та продумують дії на такий сценарій. 

 

*** 

 

14.12.2022 

«Європейська правда» 

https://www.eurointegration.com.ua/news/2022/12/14/7152514/ 

Латвія отримає від Єврокомісії 7,8 млн євро для українських біженців 

Європейська комісія та міністерство внутрішніх справ Латвії у вівторок 

підписали договір про надання 7,8 мільйона євро для зміцнення латвійської 

міграційної системи й здатності країни приймати українських громадян. 

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Delfi. 

Як зазначили в латвійському відомстві, воно "довело Єврокомісії, що 

Латвія надала суттєву підтримку українським громадянам, які рятуються від 

війни Росії проти України", зокрема й українським службам. 

Найближчим часом МВС Латвії має розробити повідомлення з 

пропозицією про те, як можуть бути використані отримані кошти. 
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За офіційними даними, в Латвії перебувають 11 494 мирних жителів 

України, а 37 810 людям було видано документи для проживання (гуманітарні 

візи та посвідки на тимчасове проживання) з правом працевлаштування. 

 

*** 

 

14.12.2022 

«Європейська правда» 

https://www.eurointegration.com.ua/news/2022/12/14/7152504/ 

Британці, які понад рік надають домівку для біженців з України, 

отримають доплату від уряду 

Власники будинків, які понад рік надаватимуть прихисток українським 

біженцям у межах програми Homes for Ukraine ("Оселі для України"), 

отримуватимуть 500 фунтів стерлінгів на місяць як подяку за свої зусилля. 

Таке рішення британський уряд оголосив у середу, повідомляє 

"Європейська правда". 

Термін виплати 500 фунтів стерлінгів буде збільшено з одного року до 

двох, щоб українці, які ще не можуть забезпечити себе житлом, могли 

залишатися на спонсорській підтримці довше за готовності британців-

спонсорів. Раніше, нагадаємо, спонсори програми отримували по 350 фунтів 

стерлінгів на місяць. 

Для випадків, таке коли спонсорство більше не може продовжуватися, 

міська влада в усіх частинах Великої Британії отримає допомогу для 

розміщення українців через одноразове державне фінансування у розмірі 150 

мільйонів фунтів стерлінгів. 

Для цих цілей також буде використовуватись житловий фонд місцевих 

органів влади в Англії у розмірі 500 мільйонів фунтів стерлінгів, але його 

кошти також ітимуть на потреби біженців із інших країн, зокрема 

Афганістану. 

На виплати в окремих випадках зможуть претендувати й ті громадяни 

Британії, які знову прийматимуть у себе українців, які через певний період 

знайшли власне житло, та були змушені повернутися до спонсора – за умови, 

якщо українці перебувають у Британії вже другий рік. 

За офіційними даними, на сьогодні в межах програми "Оселі для України" 

було видано понад 100 тисяч віз. Зокрема 22 тисячі українців прибули до 

Шотландії, шість тисяч – до Уельсу, ще 700 – до Північної Ірландії. 

Згідно з останніми даними Бюро національної статистики Британії, 56% 

дорослих українців, які прибули до Британії у червні або раніше, знайшли 

роботу, 66% безробітних мають намір шукати роботу в наступному місяці, а 

17% уже влаштувалися в приватному секторі. 

Про рішення британського уряду стало відомо після того, як наприкінці 

листопада українські біженці та британці, які їх приймають, передали на 

Даунінґ-стрит підписану понад 4500 людьми петицію із закликом надати 

житлову підтримку тим, хто має труднощі або не може знайти власне житло. 
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*** 

 

14.12.2022 

«Європейська правда» 

https://www.eurointegration.com.ua/news/2022/12/14/7152476/ 

Литва готується до потенційної нової хвилі людей з України через 

обстріли інфраструктури 

В уряді Литви готуються до можливої нової хвилі біженців з України у 

разі, якщо РФ вдасться надовго вивести з ладу цивільну інфраструктуру. 

Як повідомляє LRT, пише "Європейська правда", про це сказала 

міністерка внутрішніх справ Агне Білотайте.  

Вона зазначила, що такі приготування ведуть усі країни ЄС. "Росія б’є по 

критичній інфраструктурі, тому ми маємо бути готовими до нової хвилі 

людей", - сказала Білотайте. 

В уряді припускають, що у такому разі в країну можуть приїхати 60-100 

тисяч українців.   

Згідно з планом, розробленим Єврокомісією, Литва зобов’язалася за 

потреби прийняти ще 20 тисяч людей на додачу до тих, хто вже отримав 

тимчасовий захист.  

З початку повномасштабної війни у Литві отримали тимчасовий захист 71 

тисяча українців. За кількістю прийнятих українців відносно кількості 

населення, Литва на четвертому місці у ЄС (близько 2,53%), після Чехії, 

Польщі та Естонії. 

 

*** 

 

15.12.2022 

«Європейська правда» 

https://www.eurointegration.com.ua/news/2022/12/15/7152571/ 

У Британію з початку війни приїхали до 150 тисяч українців, 

половина знайшли роботу – посол 

За словами посла України у Великій Британії Вадима Пристайка, 

половина українських біженців, що прибули на британську територію з 

початку повномасштабного вторгнення Росії, змогла працевлаштуватися. 

Про це, як повідомляє "Європейська правда", Пристайко сказав на 

брифінгу в Медіацентрі "Україна" в четвер. 

"Віз видано біля 200 тисяч. Доїхало до британських берегів біля 140-150 

тисяч. Ця цифра коливається: хтось має поїхати назад в Україну, хтось осів на 

більш довгий термін, діти пішли в школу", – зазначив дипломат. 

За його словами, всі прибулі українці отримали фінансову допомогу і 

мають можливість користуватися безкоштовними програмами й системою 

охорони здоров’я. 

"Я впевнений, що українці почувають себе доволі захищеними. Є безліч 

можливостей для працевлаштування. За деякими підрахунками, вже половина 
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всіх дорослих українців, що переїхали, мають у тому або іншому вигляді 

роботу", – додав Пристайко. 

Згідно з останніми даними Бюро національної статистики Британії, 56% 

дорослих українців, які прибули до Британії у червні або раніше, знайшли 

роботу, 66% безробітних мають намір шукати роботу в наступному місяці, а 

17% уже влаштувалися в приватному секторі. 

 

*** 

 

12.12.2022 

Ukrainian news channel 

https://uamedia.eu/politics/ukrayinski-bizenci-u-britaniyi-stikayutsya-z-

problemoyu-nestaci-zitla-2803 

Українські біженці у Британії стикаються з проблемою нестачі 

житла 

45% українських біженців мають проблеми з орендою житла, 59% з них 

посилаються на відсутність поручителів. 

Великобританія не славиться доступним житлом, особливо нелегко буває 

тим, хто змушений тікати сюди із охопленої війною країни, пише euronews. 

З початку російського вторгнення влада королівства розробила кілька 

програм для прийому переселенців з України. Близько 150 тисяч людей змогли 

перебратися на британські острови за сприяння спонсора – резидента країни, 

готового відчинити для них двері свого будинку щонайменше на півроку. 

Формально українці можуть жити, працювати та навчатися в країні 

протягом трьох років. За прийом українських біженців держава щомісяця 

платить приватним домовласникам 350 фунтів стерлінгів. Тим не менше, НКО 

повідомляють про випадки недотримання спонсорських зобов'язань, а також 

відсутність перспектив знайти інше житло після шестимісячного терміну. 

Ті, хто або не працюють, або працють на мінімальну зарплату, яка не 

дозволяє повністю покрити оренду, набувають статусу "homeless" і 

сподіваються на державу або намагаються знайти нового спонсора, що зараз 

практично неможливо. Дехто ухвалює рішення залишити Англію назавжди і 

повернутися в Україну. 

За даними Національної статистичної служби (ONS), 45% українських 

біженців мають проблеми з орендою житла, 59% з них посилаються на 

відсутність поручителів. 

"Спонсорів залишилося не так багато. Справа навіть не в тому, що більше 

ніхто не хоче приймати українців. Хоча спочатку можна було говорити про 

хвилю солідарності, багато хто розмістив у себе переселенців. На жаль, з 

різних причин ситуація змінилася", - пояснив Стен. Бенес із благодійної 

організації "Опора". 

За останніми даними уряду Великобританії, майже 3 тисячі українців уже 

вважаються безпритульними. Як пише The Guardian, до Різдва ця кількість 

може сягнути 14 тисяч людей. 
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*** 

 

13.12.2022 

Ukrainian news channel 

https://uamedia.eu/society/yak-diti-ukrayinskix-bizenciv-navcayutsya-u-

latviyi-2827 

Як діти українських біженців навчаються у Латвії 

Багато українських дітей не готові до швидкого та бездумного занурення 

у латиську мову. 

Діти українців, які знайшли притулок від війни в Латвії, можуть 

навчатися лише латиською мовою - так вирішили політики. Але виявилося, що 

не всім це під силу. Багато хто вирішив навчатися в українських онлайн-

школах, але навчанню заважають вибухи, перебої з електрикою та інтернетом, 

а також немає рішення у ситуаціях, коли нема кому доглядати молодших 

учнів, поки батьки на роботі, пише press.lv. 

"Я їм пояснюю латиською, але школярі дивляться на голубів за вікном. 

Мені їх шкода, але в кабінеті сидить контролер, щоб не було спроб перейти на 

російську мову", - ділиться досвідом Тетяна, вчитель математики в школі 

нацменшин у Ризі, де для українських дітей відкрито окремий потік латиською 

мовою. "Моя помічниця, вчителька з України, намагається допомогти дітям, 

але вона не знає латиської. Щось пояснює дітям індивідуально після уроків 

російською. Але загалом... Ну, скажіть мені - кому це вигідно?" 

З'ясувалося, що багато українських дітей не готові до такого швидкого і 

бездумного занурення в латиську: вони переживають, що не розуміють того, 

що викладають на уроках, і отримують низькі оцінки. Вчителі та 

однокласники не завжди і не скрізь готові допомогти та перекладати. 

Накладаються психологічні травми від війни. Литва застосовує більш 

лояльний підхід та припускає різноманітні форми навчання для українських 

дітей. Там українським вчителям дозволено очно навчати українських дітей за 

українськими стандартами. І така освіта навіть співфінансується. 

 

*** 

 

14.12.2022 

Ukrainian news channel 

https://uamedia.eu/official/ukrayinski-bizenci-i-nadali-bezkostovno-

yizditimut-u-gromadskomu-transporti-rigi-2797 

У Латвії діти-біженці навчаються дистанційно в українських школах 

через мовний бар'єр 

Весною українських біженців було більше, частина з них поїхала влітку. 

 

У Латвії через мовний бар'єр українські діти навчаються дистанційно у 

школах своєї країни, повідомили агентству LETA співробітники сфери освіти 

та педагоги регіону. 
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Наразі у школах Резекненського краю навчаються 24 дитини-біженці з 

України, повідомив голова Управління освіти Гунтарс Скудра. Вчитися їм 

досить складно через мовний бар'єр, тому більшість українських дітей 

перейшли на дистанційне навчання. Глава управління освіти висловив 

стурбованість з приводу отримання атестатів про закінчення школи, оскільки 

неясно, де і як ці діти зможуть складати іспити та документи про освіту якої 

країни вони отримають. 

Одна зі шкіл – Веремська основна школа. Директор школи Івета Гайле 

наголосила, що не вистачає ресурсів як педагогічних, так і фінансових для 

забезпечення українських дітей повноцінною освітою. 

"Спочатку мали бути фінансовані державою курси латиської мови, але 

школа не в змозі проводити лише одне мовне заняття на тиждень, що надто 

мало", - заявила Гайле. 

Діти по мірі сил переводять завдання програмами-перекладачами, що є в 

телефоні, також допомагає волонтер Червоного Хреста в комуні біженців. 

"У нас маленька школа, навчаються і діти з обмеженими можливостями 

навчання, які потребують особливої уваги", - сказала директорка школи. 

Весною українських біженців було більше, частина з них поїхала влітку. 

За словами директора школи, із настанням зими напливу біженців немає. 

Голова Відділу освіти Прейльського краю Андрей Загорскіс зазначив, що 

у школах його краю навчається лише пара дітей із України. Хоча конфліктів 

та інцидентів не було, нещодавно одна родина біженців поїхала, оскільки 

почувалася некомфортно, мешкаючи біля кордону з Росією. 

Керівниця Відділу освіти Краславського краю Лідія Міглане розповіла, 

що через мовний бар'єр українські діти середнього шкільного віку вже за 

кілька тижнів після приїзду відмовилися від навчання у латиських школах. 

Вони перейшли на дистанційне навчання в Україні. Наразі семеро дітей-

біженців з України навчаються у школах Краславського краю, ще семеро 

відвідують дошкільні навчальні заклади. Діти добре влаштувалися, вони 

товариські та старанні у навчанні, проте з вивченням латиської мови є 

складності, тому у повсякденному спілкуванні більше використовується 

російська мова, яку біженці добре знають, заявила Міглане. 

 

*** 

 

14.12.2022 

Ukrainian news channel 

https://uamedia.eu/society/ukrayinski-bizenci-yidut-z-za-kordonu-dodomu-

za-likuvannyam-2839 

Українські біженці їдуть з-за кордону додому за лікуванням 

Українці віддають перевагу вітчизняним стоматологам через велику 

різницю у вартості. 

Українці, які вимушено проживають за кордоном через війну, все більше 

цікавляться стоматологічними послугами вдома. Про це свідчить онлайн-
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попит на стоматологічні послуги в Україні з території деяких європейських 

країн, який суттєво зростає. 

TRAVEL РБК-Україна розповідає, чому українські біженці стали частіше 

їздити за медпослугами додому. 

Найбільший попит на послуги стоматологів – із Польщі та 

Німеччини 

Українці віддають перевагу вітчизняним стоматологам через велику 

різницю у вартості, розповіли у консалтинговому цифровому агентстві 

"Ольшанський та Партнери". 

Агентство провело дослідження попиту на стоматологічні послуги. Для 

аналізу обрали 7 країн ЄС, де за даними міграційних служб знаходиться 

найбільше українців: Німеччину, Польщу, Молдову, Францію, Італію, 

Словаччину та Румунію. 

"Йдеться про пошук стоматологів у Google із зазначенням українських 

міст, наприклад, "відбілювання зубів Львів", "вініри Одеса", - пояснюють 

фахівці. 

У лютому 2022 року послугами українських стоматологів із цих країн 

Європи цікавилися близько 180 тисяч разів, то вже у березні число пошуків 

виросло до 287 тисяч на місяць, а у серпні – перевищило рекордні 400 тисяч 

запитів.Найбільше запитів писали користувачі із Німеччини та Польщі, де 

знаходиться багато українців. Якщо у лютому цього року з території 

Німеччини стоматолога в українських містах шукали близько 52 тисяч разів, 

то в серпні – утричі більше (150 тисяч запитів). 

Подібна ситуація склалася і на території Польщі - звідти послуги 

українського стоматолога у серпні шукали найбільшу кількість разів за весь 

час – майже 115 тисяч. У лютому 2022 року стоматологами в Україні 

цікавилися усього 52 тисяч разів."Є надія, що зараз ми спостерігаємо 

зародження тренду медичного туризму в Україну. За певних умов медичний 

туризм може стати привабливим не тільки для українців, які вимушено виїхали 

за кордон, а й для громадян європейських країн зокрема", - каже директор з 

розвитку бізнесу агентства “Ольшанський та Партнери" Анна Артеменко. 

"За пару зубів у Польщі можна всю щелепу полікувати в Україні" 

Киянка Світлана Іващук переїхала до польського Гданська за кілька 

місяців до початку війни. В Україні вона почала встановлювати зубні 

імпланти, але завершити лікування планувала в Україні згодом. Через війну 

жінка не змогла відвідати свою країну й питання нових зубів "зависло у 

повітрі". 

Послуги стоматолога в Польщі – в рази дорожчі, ніж в Україні. Втім, 

лікування якісне. Ціни на основні стоматологічні послуги приблизно такі: 

 консультація стоматолога 800-1600 гривень; 

 пломбування зуба –1300-1600 гривень, разом із лікуванням каналу – 

3700 гривень; 

 видалення зуба – від 1500 гривень. 

 відбілювання – від 4000 гривень. 
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За словами Світлани Іващук, навіть встановлення імплантів в Україні їй 

обходиться в рази дешевше. 

"Якщо в Україні імпланти під ключ коштують 200 доларів, то в Польщі – 

600 доларів. Коли мені озвучили ціни в польській стоматології за пару зубів, я 

їм сказала, що в Україні за ці гроші всю щелепу собі могла б зробити", – 

розповіла вона. 

Наша співрозмовниця каже: українці з Польщі дійсно їздять в Україну на 

кілька днів полікувати зуби у наших стоматологів, інколи на вихідні. Вона 

чекає на оформлення карти поляка, щоб з'їздити до лікаря у Київ і мати право 

повернутися назад. 

Біженців лікують безкоштовно, але неохоче призначають препарати 

Киянка Галина Дмитрієвська переїхала в село поблизу Роттердама на 

початку літа цього року. Дорогою застудилася, а відразу після приїзду у неї 

загострилася алергія. Вона потрапила до лікаря, коли ще не мала статусу 

тимчасового захисту, і переживала, що її не приймуть або доведеться 

платити."Я стикнулася з нідерландською медициною в перші дні перебування. 

Після переїзду сильно чхала і кашляла, очі сльозилися, піднялася температура. 

Вдалося потрапити до лікаря оперативно, через день. Пощастило, бо одна із 

волонтерів змогла мене записати до лікаря, в якого випадково було "вікно". 

Але антигістамінних чомусь лікар не прописав. Сказав: "носіть з собою 

хустинку". Але я назвала ліки, які приймала від алергії в Україні, і тільки після 

моїх прохань і вмовлянь мені виписали рецепт на аналоговий препарат", – 

згадує жінка.За її словами, попри відсутність у неї на той момент статусу 

тимчасового захисту, прийом був повністю безкоштовний. Витрати на це 

відшкодовувалися місцевою громадою."Що безкоштовно – це приємно, але 

здивував підхід. Коли в цілому неохоче ставляться до ліків тоді, коли ті відразу 

б би всю проблему вирішили", – ділиться думками жінка. 

За кордоном черги по кілька місяців на планові прийоми лікарів 

Галина Дмитрієвська перерахувала власні спостереження про медицину в 

Нідерландах. Недоліками вона називає: 

 черги по кілька тижнів і навіть місяців на будь-які планові прийоми 

лікарів. Та сама ситуація – з УЗД, МРТ ті іншими дослідженнями. 

 навіть європейські лікарі можуть ставити неправильні діагнози. 

Переваги медицини в Нідерландах на думку Галини Дмитрієвської: 

 при гострих станах (апендицит, камені в жовчному) можна 

розраховувати на операцію лікарями-професіоналами, на якісне 

харчування в стаціонарі. І все це безкоштовно. 

 до безкоштовних послуг, які покриваються державою, можуть 

входити стоматологія, слухові апарати і навіть кардіостимулятори."У 

нас за все це треба переважно платити", – каже вона. 

 відсутність корупції і хабарів. Це тут вважається неприйнятним. 

Вона не здивована тим, що багато українців їдуть додому на обстеження 

і лікування. 
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"Що би не казали про медицину в Європі, у нас фахівці теж далеко не такі 

погані, як хтось думає. І потрапити на прийом можна набагато швидше", – 

каже співрозмовниця. 

 

*** 

 

14.12.2022 

Ukrainian news channel 

https://uamedia.eu/society/185-tisyac-ukrayinskix-bizenciv-vidviduyut-u-

nimeccini-integraciini-kursi-2848 

185 тисяч українських біженців відвідують у Німеччині інтеграційні 

курси 

Інтеграційний курс складається з мовного та ознайомлювального курсу та 

триває в Німеччині 700 академічних годин. 

На даний момент близько 185 тисяч українських біженців відвідують 

інтеграційні курси в Німеччині. Про це Федеральне управління у справах 

міграції та біженців (BAMF) повідомило "Redaktionsnetzwerk Deutschland". 

За даними відомства, понад третина з понад мільйона біженців з України 

— неповнолітні. 

"Для них шкільна освіта в Німеччині є обов'язковою, тому інтеграційні 

курси призначені тільки для дорослих", - сказав представник установи. За 

даними BAMF, багато біженців хочуть якнайшвидше повернутися до України. 

Там вражені тим, що "така велика кількість людей хочуть так швидко вивчити 

німецьку мову з власної волі". 

Інтеграційний курс складається з мовного та ознайомлювального курсу та 

триває в Німеччині 700 академічних годин. 

 

*** 

 

14.12.2022 

Ukrainian news channel 

https://uamedia.eu/society/ukrayinci-yaki-pracyuyut-u-litvi-splacuyut-

blizko-5-mln-jevro-podatkiv-na-misyac-2849 

Українці, які працюють у Литві, сплачують близько 5 млн євро 

податків на місяць 

З початку війни в Україні в країні працевлаштовано понад 21 тисячу 

українців, тобто половина всіх осіб працездатного віку. 

Загалом до цього часу до Литви прибуло близько 71,5 тис. українців: 

дітей, осіб старшого віку, осіб працездатного віку. З початку війни близько 11 

тис. українців працевлаштуватись допомогла Служба зайнятості, ще 2,2 тис. 

робочих місць українцям пропонується. Українці, які працюють у Литві, за 

місяць сплачують близько 5 млн. євро податків, повідомляє delfi.lt . 

"Кількість працюючих українців тільки підтверджує, що, очікуючи на 

можливість повернутися на батьківщину, вони працюють у нашій країні, деякі 
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з них навіть успішно створюють бізнес і наймають не тільки своїх, а й наших 

людей (...)", - сказала міністр соціального захисту та праці Моніка Навіцкене. 

Українці працюють у всіх самоврядуваннях Литви. Найбільше українців 

працює у великих містах країни: у Вільнюсі – 6,8 тис., тобто майже кожен 

третій працюючий українець, у Каунасі – 2,9 тис., тобто кожен сьомий 

працевлаштований українець у Литві з початку війни, у Клайпеді – 2,6 тис. 

Більшість українців працюють у секторах виробництва, будівництва, 

транспортно-складської діяльності, послуг зх розміщення та громадського 

харчування, оптової та роздрібної торгівлі. 

За даними Служби зайнятості, на висококваліфікованих посадах 

працюють 1,7 тис. або 8 відс. українців. Вони працюють як фахівці з бізнесу 

та адміністрування, фахівці в галузі охорони здоров'я: лікарі, медсестри, 

ветеринари, а також фахівці з навчання, фахівці з інформаційних технологій, 

фахівці з фізики, інженерії, фахівці в галузі права, соціальної сфери, культури. 

Більшість із них – 14,2 тис. – працюють на роботах, які потребують 

середньої кваліфікації – 67 відс. працевлаштованих з початку військових дій в 

Україні. Вони працюють спеціалістами з обслуговування клієнтів, 

продавцями, будівельниками, спеціалістами з металообробки, механіками 

електромеханічного та електронного обладнання, операторами стаціонарного 

обладнання та машин, водіями. 

Близько 5,2 тис. українців працюють на низькокваліфікованих та 

некваліфікованих роботах. Більшість із них працюють прибиральниками в 

офісах та готелях, помічниками на кухнях та пакувальниками, працівниками 

сільського та лісового господарства, допоміжними працівниками, 

зазначається у повідомленні. 

"Роботодавці країни активно працевлаштовують українців. При 

реєстрації вакансій на платформі Служби зайнятості зазначають, що на 

запропоновані вакансії приймаються українці. Наразі вони можуть обирати з 

більш ніж 2,2 тис. пропозицій про роботу", - сказав заступник директора 

Служби зайнятості Гітіс Даруліс. 

Українці, які працюють у Литві, на місяць сплачують близько 5 млн. євро 

податків. Зарплати українців коливаються від мінімальної майже до 2 тис. євро 

на місяць залежно від характеру роботи. У середньому українець, який працює 

в Литві, у листопаді заробляв близько 1 048 євро "на папері". 

 

*** 

 

14.12.2022 

Ukrainian news channel 

https://uamedia.eu/society/izrayil-viselyaje-ukrayinskix-bizenciv-iz-

derzavnogo-zitla-2850 

Ізраїль виселяє українських біженців із державного житла 

Серед тих, хто може залишитися на вулиці – особи з інвалідністю та діти 

з особливими потребами. 



69 
 

Ізраїль прийняв 15 тисяч неєврейських біженців з України та надав 

державне житло для 100 із них. Наразі українців виселяють. 

Як пише The Jerusalem Post, минулого тижня держава сповістила 

українців про те, що вони матимуть самостійно шукати, де жити. Серед тих, 

хто може залишитися на вулиці – особи з інвалідністю і діти з особливими 

потребами. 

Ці люди не визнаються біженцями в Ізраїлі, тож не мають змоги легально 

працевлаштуватися чи відкрити банківські рахунки. У Мінсоцполітики 

заявили, що причиною виселення є закінчення договору про оренду. 

"Договір з одним із операторів, який приймає біженців через війну, 

закінчився, і орендарі, які не можуть фінансувати проживання через медичні 

чи фізичні проблеми, були запропоновані альтернативи в готелі. Період 

перебування за підтримки держави для біженців війни спочатку обмежували 

трьома місяцями, а потім знову і знову продовжували", – заявляють у 

Мінсоцполітики  

Журналісти N12 поспілкувалися з деякими з тих, кого збираються 

виселити. Це, до прикладу Анжела з Миколаєва, яка приїхала в березні зі 

свекрухою і двома синами 6 та 7 років (старший має особливі потреби). 

Спершу вони мали змогу жити у родичі, та в квартирі забракло місця. Тоді їх 

поселили в квартирі в місті Ашдод. 

Також в черзі на виселення Галина та Ігор Ярмонови. Чоловік 

пересувається на інвалідному візку. Подружжя каже, що вони вдячні за раніше 

надану допомогу, та наразі дуже стурбовані і не знають, що робити. 

"Ми дуже вдячні всім, хто нам допоміг, від чиновників до волонтерів, з 

якими ми зустрічаємося. Але куди я подіну Ігоря? Чи взяти візок і сумки, 

поїхати на пляж і поставити там намет. Куди ми підемо?", – питає Галина 

Ярмонова. 

Нагадаємо, що Ізраїль тривалий час утримувався від надання Україні 

військової допомоги, а обмежувався лише гуманітарною.  

Водночас, попри положення Конвенції ООН про статус біженців 1951 

року, Ізраїль досі не надає українцям статус біженців. Це мотивують тим, що 

особи, які в’їжджають в Ізраїль не з України, а з території третьої держави, не 

підпадають під категорію біженців.  

Тимчасово переміщені громадяни України, які не претендують на 

громадянство Ізраїлю, наразі можуть отримати таку допомогу як продуктовий 

набір або побутові товари, звернувшись до Центру надання допомоги при 

Міністерстві соціального забезпечення. 

 

*** 

 

14.12.2022 

Ukrainian news channel 

https://uamedia.eu/society/v-cexiyi-stvorili-specialnii-dodatok-dlya-

ukrayinciv-yaki-perebuvayut-v-krayini-2854 
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В Чехії створили спеціальний додаток для українців, які перебувають 

в країні 

Додаток запустило Міністерство праці та соціальних справ. Українською, 

англійською та російською мовами він надає найважливішу інформацію. 

Доступ до важливої інформації, відповіді на ситуації, які необхідно 

вирішувати після приїзду та під час перебування в Чехії пропонує додаток 

Smart Migration. Його розробили в Чехї спеціально для іноземців і людей, які 

тікають від війни в Україні: про працевлаштування, систему охорони здоров’я 

та освіту. Додаток запустило Міністерство праці та соціальних справ. 

Українською, англійською та російською мовами він надає найважливішу 

інформацію. 

Ключовою частиною додатку є інтерактивні навчальні посібники, які 

полегшують пошук потрібної інформації. Також можна поставити запитання 

віртуальному помічнику, який допоможе вирішити проблему. Додаток  

містить посилання для подання заявки на гуманітарну допомогу і допомогу 

сім’ям, які надають житло. 

Хоча додаток Smart Migration спочатку був розроблений для іноземців, 

що приїжджають переважно на роботу, його швидко пристосували до потреб 

українців, які шукають тут притулку від війни. Він інформує їх про систему 

реєстрації, їхні права та обов’язки. 

«Інформація буде поступово оновлюватися і доповнюватися. Ми хочемо, 

щоб у майбутньому додаток Smart Migration став частиною довгострокової 

інформаційної стратегії Міністерства праці та соціальних справ щодо 

іноземців. Таким способом ми цифруємо необхідне. Подібним важливим 

кроком стало, наприклад, запровадження онлайн-заявки на гуманітарну 

допомогу і фінансову допомогу тим, хто надає житло. Що стосується 

можливостей додатку, то ми хочемо поступово розширювати їх», – сказав 

міністр праці та соціальних справ Маріан Юречка. 

 

*** 

 

13.12.2022 

Суспільне Новини 

https://suspilne.media/337862-u-novomu-selteri-v-ivano-frankivsku-zitimut-

140-pereselenciv/ 

У новому шелтері в Івано-Франківську житимуть 140 переселенців 

50 вимушених переселенців поселилися в прихистку на вулиці Степана 

Бандери в Івано-Франківську. Ще 90 оселяться до кінця 2022 року. 

Облаштували та відремонтували приміщення у будівлі колишнього дитсадка 

волонтери проєкту "Ко-Хати", розповіла Суспільному проєктна менеджерка 

шелтеру Ярина Онуфрієнко. 

Будинок під гуртожиток для переселенців надала Івано-Франківська 

міська рада. Люди мають право тут жити безкоштовно чотири роки. Також їм 

не потрібно платити за комунальні послуги. 
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Зробили капітальний ремонт та купили побутову техніку за міжнародні 

гранти, розповідає Ярина Онуфрієнко. Загалом усі будматеріали, побутова 

техніка та меблі для облаштування гуртожитку вартували близько 300 тис. 

доларів 

"Американська організація UCBI надала нам приблизно 125 тис. доларів. 

Матеріалами нам допомагали міжнародна організація з міграції. Також 

техніку нам надала організація "Рокада" та "Польська поміч". З допомогою 

благодійного фонду "Мій дім" нам вдалося залучити гроші на часткову заміну 

вікон на першому корпусі", — розповідає проєктна менеджерка шелтеру. 

У приміщенні повністю змінили внутрішнє планування та всі комунікації. 

Архітекторка Варвара Ягнишева розповідає, окрім кімнат для переселенців, 

тут облаштували ще спільну на один поверх кухню та санвузли на дві-три 

кімнати. 

За словами Ярини Онуфрієнко, ремонтні роботи в гуртожитку тривають. 

До кінця 2022 року планують все доробити й заселити туди ще 90 людей. 

Завершувати ремонт та монтували меблі допомагають студенти. Зокрема 

у прихистку проходять практику столяри вищого професійного художнього 

училища. 

Віталій Атконов живе у гуртожитку з дочкою та дружиною. Вони 

евакуювалися до Івано-Франківська з міста Чугуїв, що на Харківщині. Від 

квітня і до грудня сім'я жила у ліцеях. Завдяки проєкту "Ко-Хати" отримали 

кімнату у новому шелтері. Додому повертатися ще рано, каже Віталій, бо 

Чугуїв постійно обстрілюють. 

Волонтери проєкту "Ко-Хати" вже здали в експлуатацію один гуртожиток 

в Івано-Франківську. Ще три будівлі наразі у роботі, розповідає комунікаційна 

менеджерка проєкту Оксана Городівська. 

"У нас також тривають роботи з відновлення колишнього готелю на 

вулиці Макухи. Тобто в нас зараз дві будівлі в роботі в Івано-Франківську. І 

також є колишній гуртожиток біля Кам'янця-Подільського. Там також є 

окрема команда, яка працює", — розповідає Оксана Городівська. 

З її слів, завдяки проєкту "Ко-Хати" житло отримають 700 переселенців. 

400 з них житимуть в Івано-Франківській громаді. 

 

*** 

 

14.12.2022 

Суспільне Новини 

https://suspilne.media/338304-gromada-na-bukovini-za-ponad-10-miljoniv-

griven-pereobladnala-skolu-na-zitlo-dla-pereselenciv/ 

Громада на Буковині за понад 10 мільйонів гривень переобладнала 

школу на житло для переселенців 

У селі Онут Чернівецькій області громада переобладнала приміщення 

початкової школи на житло для вимушених переселенців. Там зможуть жити 
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до 60 людей. На ремонт будівлі витратили 10 мільйонів гривень з бюджету 

громади. 

Навесні у початковій школі села Онут Вікнянської громади навчалися 

діти. Аби переоблаштувати будівлю під житло для переселенців, учнів 

перевели до школи в сусіднє село. 

У приміщенні добудували корпус, де розмістили вбиральні та душові 

кімнати, а також пральні машини. У колишніх навчальних класах розмістили 

спальні та кухню. Побутову техніку та меблі для житла надали волонтери. 

"У нашій кімнаті чотири місця, нам тут застелили все нове, постільна 

білизна нова. Меблі нам дали, навіть півтони картоплі заготовили. У нас тут 

п'ять сімей, одні з Херсону, а в основному всі з Оріхова, наші земляки", — 

каже вимушена переселенка із Запорізької області Катерина. 

Жінка переїхала у Вікнянську громаду в червні, оскільки її рідне місто 

Оріхів в Запорізькій області постійно обстрілюють. Також у місті немає води, 

газу, електрики та опалення. 

В приміщенні школи переселенці живуть безплатно. Поселяти людей з 

інших регіонів у школу почали два тижні тому. Зараз тут живуть 15 людей, 

поселити зможуть ще 45 людей. 

 

*** 

 

14.12.2022 

Суспільне Новини 

https://suspilne.media/338676-ponad-600-litnih-ziteliv-nikopola-

evakuuvali-do-bils-bezpecnih-rajoniv-ukraini/ 

Понад 600 літніх жителів Нікополя евакуювали до більш безпечних 

районів України 

Понад 600 літніх жителів Нікополя, що на Дніпропетровщині, вже 

евакуювали до більш безпечних районів України. Про це сказано в телеграм-

каналі Нікопольської міської ради. 

За повідомленням, місцева влада організовує виїзд літніх людей, людей з 

інвалідністю, а також переселенців з Нікополя на захід України. Людей селять 

до санаторіїв та лікарень Ужгорода, Солотвиного, Ворохти. Проживання 

безкоштовне. Також їх забезпечують безкоштовним харчуванням. 

14 грудня з Нікополя організували виїзд 24 людей. Однією з умов виїзду 

є те, що людина має бути мобільною й може сама себе обслуговувати. 

 

*** 

 

15.12.2022 

Суспільне Новини 

https://suspilne.media/339138-u-poltavskih-zakladah-osviti-prozivaut-

priblizno-3-tisaci-pereselenciv/ 
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У полтавських закладах освіти проживають приблизно 3 тисячі 

переселенців 

У закладах освіти Полтавської громади проживають приблизно 3 тисячі 

внутрішньо переміщених осіб. Про це після засідання виконавчого комітету 

повідомив голова міськради Олександр Мамай. 

За його словами, на початку осені таких людей було 5 тисяч, 2 тисячі 

переселенців поїхали. 

"На сьогоднішній день плюс-мінус 3 тисячі (внутрішньо переміщених 

осіб – ред.) тих, які проживають по дитячих садочках і школам. Офіційно 

зареєстровані понад 50 тисяч у Полтаві", – каже Олександр Мамай. 

Як повідомив Мамай, на харчування однієї внутрішньо переміщеної 

особи щодня витрачають 195 гривень. Крім того, сплачують комунальні 

послуги. 

 

*** 

 

16.12.2022 

Суспільне Новини 

https://suspilne.media/339640-u-krivomu-rozi-prihistili-ponad-70-tisac-

vnutrisno-peremisenih-osib/ 

У Кривому Розі прихистили понад 70 тисяч внутрішньо переміщених 

осіб 

У Кривому Розі прийняли близько 70 тисяч вимушених переселенців. Про 

це під час брифінгу повідомив начальник військової адміністрації Кривого 

Рогу Олександр Вілкул. 

За його словами, за рахунок не зареєстрованих офіційно переселенців 

реальна цифра переміщених осіб сягає понад 78 тисяч. Також він додав, що за 

національною програмою "Прихисток" понад 3 800 сімей криворіжців 

прихистили понад 11 тисяч переселенців. 

 

*** 

 

16.12.2022 

Суспільне Новини 

https://suspilne.media/339910-de-na-rivnensini-prozivae-najbilse-

pereselenciv-nacalnik-ova-nazvav-dani/ 

Де на Рівненщині проживає найбільше переселенців. Начальник ОВА 

назвав дані 

У Рівненському районі поселилося найбільше переселенців в області. Про 

це 16 грудня повідомив начальник ОВА Віталій Коваль. Загалом на 

Рівненщині проживають 37 515 офіційно зареєстрованих внутрішньо 

переміщених людей. 

За статистикою ОВА, Рівненський район лідирує за кількістю 

переселенців, там проживає 25 213 людей, серед яких — 7 368 дітей. У 
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Дубенському районі поселилось 4 973 людей, серед яких — 1 626 дітей, а у 

Сарненському — 4 677 переселенців, серед яких — 1 419 дітей. Найменше 

внутрішньо переміщених людей проживає у Вараському районі — 2 492, серед 

яких — 770 дітей. 

У територіальних громадах області завдяки переселенцям зросла 

кількість населення, зазначив Віталій Коваль. Динаміка приросту така: 

– Радивилівська громада — на 6,4%; 

– Рівненська громада (м. Рівне + смт Квасилів) — на 6%; 

– Острозька громада — на 4,7%; 

– Підлозцівська громада — на 4,5%; 

– Клеванська громада — на 3,8%; 

– Дубенська громада — на 3,7%; 

– Костопільська громада — на 3,6%; 

– Вербська громада — на 3,4%; 

– Вараська, Зорянська та Здолбунівська громади — на 3,2%. 

"У всіх інших територіальних громадах області живе менш як 3% 

внутрішніх переселенців від кількості місцевого населення. Офіційно 

зареєстровані ВПО є в кожній із 64 громад Рівненщини", — додав начальник 

ОВА. 

 

*** 

 

16.12.2022 

Суспільне Новини 

https://suspilne.media/340074-pracuut-i-bez-elektroenergii-hersoncam-u-

vinnici-rozdavali-dopomogu-vid-oon/ 

Працюють і без електроенергії. Херсонцям у Вінниці роздавали 

допомогу від ООН 

Координаційний центр допомоги херсонцям у Вінниці на час вимкнення 

електроенергії приймає відвідувачів у мобільному “Пункті незламності”. 

Намет розгорнуто поруч із установою. За словами працівниці центру Лілії 

Бурдун, з собою беруть ноутбуки та документацію. 

Переселенка з Херсонщини Гуля Умерова та її чоловік з 25 лютого 

мешкають у селі Нова Гребля Калинівської громади. До вінницького 

координаційного центру допомоги херсонцям приїхали по гуманітарну 

допомогу. 

"Писали, що жива черга, а як прийшли, то виявляється, що за записом. І 

виходить, що ми тільки на постільну білизну встигли, більш ні на що. З 9-ти 

ранку ми тут", – каже Гуля Умерова. 

Сьогодні у штабі херсонцям роздавали допомогу від ООН, розповів 

Суспільному начальник гуманітарного центру “Проліска” Денис Салтанов. 

"120 наборів посуду, 470 комплектів постільної білизни, близько 174 

матраців, 360 ковдр, стільки ж подушок. Зараз ми надаємо це людям 

переміщеним з Херсона, котрі потребують цього. Це допомога від Управління 
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Верховного комісара ООН у справах біженців в Україні", – каже Денис 

Салтанов. 

Працює координаційний центр допомоги херсонцям у приміщенні 

Прозорого офісу на проспекті Космонавтів. Коли ж у будівлі вимикають 

електроенергію – переходять до мобільного “Пункту незламності”, який 

розгорнуто поруч з установою. За словами працівниці центру Лілії Бурдун, з 

собою беруть ноутбуки та документацію. 

"У нас тут є "Starlink", інтернет і постійна електроенергія. Все для людей, 

щоб були задоволені більш-менш", – говорить працівниця координаційного 

центру Лілія Бурдун. 

"Пункт незламності ми почали використовувати десь після 30 листопада. 

Людям потрібно допомагати", – розповіла Лілія Бурдун. 

У вінницькій міській раді Суспільному повідомили, у планах закупити 

для Прозорого офісу, що у мікрорайоні “Вишенька” два генератори. Коли їх 

встановлять і чому про це не подбали раніше – інформації не надали. 

Втім, зазначили, що за гроші з бюджету громади передбачено купівлю 

412 генераторів. На це виділили 123 мільйони гривень. 

 

*** 

 

 

 

Регіональні 
 

12.12.2022 

«Карпатський об’єктив» 

http://life.ko.net.ua/?p=140278 

На Закарпатті триває моніторинг пунктів розміщення ВПО 

Фахівцями Головного управління Держпродспоживслужби станом на 

12.12.2022р. здійснюється моніторинг пунктів розміщення осіб, з яких 72,0% 

повністю відповідають мінімальним вимогам щодо забезпечення санітарного 

та епідемічного благополуччя населення під час екстреного облаштування 

місць тимчасового перебування осіб. 

Також, проведено моніторинг усіх діючих пунктів, де організовано 

харчування для евакуйованих осіб, керівникам та організаторам надані чіткі 

рекомендації забезпечення санітарно-гігієнічного режиму на харчоблоках, для 

уникнення спалахів харчових отруєнь та групових захворювань. 

Закарпатською регіональною державною лабораторією 

Держпродспоживслужби проводяться лабораторні дослідження якості 

питного водопостачання та харчових продуктів на даній категорії об’єктів. 

Досліджено 444 взірці питної води та 231 проба харчової продукції на 

відповідність вимогам санітарного законодавства, безпечності та якості 

харчових продуктів. При виявленні відхилень від норм по кожному окремому 

випадку керівникам закладів чи іншим відповідальним особам надаються 
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приписи, органам місцевої влади надаються пропозиції щодо приведення 

якості води до вимог ДСанПіНу, а також щодо неможливості використання 

такої води без кип’ятіння. 

Про це повідомляє Головне управління Держпродспоживслужби в 

Закарпатській області. 

 

*** 

 

14.12.2022 

KharkivToday 

https://2day.kh.ua/ua/kharkow/kharkivskyy-miskyy-holova-yide-na-

zakarpattya 

Харківський міський голова їде на Закарпаття 

Харківський міський голова Ігор Терехов їде до Ужгорода. 

Як повідомляє пресслужба міськради, мер планує провести зустріч з 

внутрішньо переміщеними харків'янами, які зараз проживають в 

Закарпатській області. 

Захід пройде у суботу, 17 грудня, у приміщенні Ужгородської міської 

ради, на 2-му поверсі, у великій залі засідань. 

Початок — об 11:00. Запрошуються усі охочі. 

 

*** 

 

13.12.2022 

GWARA MEDIA 

https://gwaramedia.com/fejk-britanskij-uryad-viselyaie-ukrainskih-

bizhencziv-z-goteliv/ 

Фейк: Британський уряд виселяє українських біженців з готелів 

Наратив щодо непотрібності українських біженців у світі вже тривалий 

час поширюється російською пропагандою. Щойно ми спростували 

дезінформацію про утиски українських біженців у Німеччині, як не забарилися 

«новини» про виселення українців з готелів у Великій Британії. 

Що сталось? 

У фактчек-бот «Перевірка» надійшов запит з інформацію щодо виселення 

українських біженців та переселення їх до старих дитячих таборів і 

гуртожитків у Сполученому Королівстві. Таку новину поширював канал 

Шкварка News. 

Фейкороби посилаються на статтю журналу The Times. «Нічого, якось 

перезимують», — іронізують у дописі. 

Проте, оригінальна публікація The Times, на яку посилається канал, 

взагалі не торкається теми українських біженців. Детальніше — у нашому 

розборі. 

Аналіз 
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Спершу ми спробували знайти статтю із таким самим заголовком, як на 

скриншоті, на офіційному сайті The Times. Оскільки допису з такою назвою 

не існує, ми звернули увагу на сам скриншот, наведений каналом. 

 

 
 

Варто звернути увагу на дату випуску статті — це 12 грудня. У самому 

тексті скриншоту вказано, що йдеться про мігрантів Ла-Маншу.  

Дійсно, 12 грудня видання The Times опублікувало статтю про розселення 

тих, хто перетнув протоку. 
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Так, для створення фейку пропагандисти всього лише прибрали із 

заголовка одне слово й змінили «Мігрантів Ла-Маншу розмістять у таборах 

відпочинку» на «Мігрантів розмістять у таборах відпочинку». 

Наразі за неофіційними даними уряд планує розмістити їх саме в 

гуртожитках та дитячих таборах. Це дозволить Британії зекономити 5,6 

мільйонів фунтів стерлінгів на день, які витрачають на оплату готельних 

номерів. Також у статті вказують, що понад 44 000 мігрантів цього року 

здійснили небезпечну подорож через Ла-Манш.  

Окремо варто звернути увагу на недоречність використання терміну 

«мігранти» стосовно вимушених переселенців з України. Так, мігрант, а 

точніше емігрант — це особа, що залишила батьківщину і виїхала в іншу 

країну для постійного чи тривалого проживання за власним бажанням. Біженці 

— це люди, що вимушено залишають місце свого проживання під час війни 

або стихійного лиха. 

У британському інфопросторі до переселенців з України застосовують 

саме визначення «біженці». Про це свідчать численні публікації у медіа.  
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Станом на 13 вересня українцям видали 185 тисяч віз на в’їзд до Великої 

Британії. Біженці в Сполученому Королівстві можуть отримувати фінансову 

допомогу, допомогу із працевлаштуванням та безкоштовне медичне 

обслуговування.  

Хоча на початку грудня The Times розповідало про певні проблеми з 

розміщенням українців та виплатою компенсації британським сім’ям, що їх 

підтримують, згодом міністр житлового будівництва Майкл Гоув повідомив 

про перемовини з Міністерством фінансів щодо вирішення цієї проблеми. 

Наразі Велика Британія є важливим стратегічним партнером, що надає 

Україні військову та гуманітарну допомогу. 

Висновок 

Поширення подібної дезінформації націлене на просування наративу 

«Україна Заходу не потрібна». Під час аналізу хвиль дезінформації літа-осені 

2022 року фактчекери Gwara Media з’ясували: саме цей наратив посів перше 

місце за частотою поширення, що склало 13,1% від загального трафіку 

наративів, використаних за обраний період. 

Фейкороби не вперше користуються неуважністю користувачів або ж 

незнанням іноземної мови, щоб видати бажане за дійсне. 

Закликаємо вас довіряти лише перевіреній інформації. Якщо вам складно 

самостійно перевірити новину чи важливе повідомлення — надсилайте її у 

наш фактчек-бот «Перевірка». 

 

*** 

 

 

 

 



80 
 

16.12.2022 

GWARA MEDIA 

HTTPS://GWARAMEDIA.COM/PROIEKT-SVIT-SKOVORODI-

VIDVIDALO-PONAD-15-TISYACH-LYUDEJ/ 

Переселенці з України позитивно вплинуть на економіку Європи 

Завдяки активній інтеграції українців на європейському ринку праці, у 

довгостроковій перспективі переселенці з України позитивну впливатимуть на 

економіку.   

Про це повідомляють у НБУ.  

У дослідженні зазначається, що через війну в Україні та глобальну 

інфляцію споживання в ЄС могло скоротитися на 1,1%, але українські 

переселенці підтримують споживання в країнах Європи.  

Зафіксовано сплеск роздрібної торгівлі приватного споживання в Польщі 

та Естонії завдяки хвилі міграції з України.  

За підрахунками Національного банку України, з березня до жовтня 

українці за кордоном витратили понад $15 мільярдів. 

Найбільше витрачали в Німеччині, Польщі, Словаччині й Румунії. Ці 

кошти стали відчутним внеском в національні економіки країн ЄС, констатує 

голова НБУ Андрій Пишний. 

Також зазначається, що якщо навесні та влітку українці витрачали 

заощадження, які їм передавали з України, то з осені вони стали активніше 

долучатися до ринку праці ЄС.  

Зокрема, з 24 лютого українці в Польщі заплатили 10 мільярдів злотих 

податків, це більше ніж переселенці отримують соціальну допомогу. 

«Результати дослідження вкотре доводять, що українці не звикли сидіти 

склавши руки та активно інтегруються до ринку праці. Зокрема, вдаються до 

підприємництва в країнах свого вимушеного перебування. Для Європи такі 

мігранти – скоріше знахідка й здобуток, для нас – колосальна втрата», – 

коментує Пишний. 

Разом з тим, витрати українських переселенців підтримали споживання, 

але водночас були додатковим чинником високих темпів інфляції в ЄС, яка у 

2022-му досягла рекордних значень за останнє десятиліття.  

При цьому українці посилюють ринок праці Європейського Союзу, в 

середньостроковій перспективі ефект від хвилі переселенців для бюджетів 

європейських країн буде «додатнім», кажуть в НБУ. 

 

*** 

 

13.12.2022 

Донбас24 

https://donbas24.news/news/budinki-dlya-vpo-pereselencyam-proponuyut-

otrimati-neruxomist-u-seli 

Будинки для ВПО — переселенцям пропонують отримати 

нерухомість у селі 
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Через постійні відключення електроенергії багато українців розглядають 

переїзд у сільську місцевість. Переселенці, які залишилися без житла, можуть 

отримати будинки у селі безкоштовно. У Черкаській області їх готовий 

подарувати місцевий житель Назар Лавріненко. Він проживає у селі Івківці і 

запрошує туди внутрішньо переміщених осіб. 

Назар розповів, що таким чином прагне відродити село, у якому раніше 

проживало 700 людей, а зараз — всього 50. 

Свого часу Нараз придбав декілька порожніх будинків. У них є пічки, 

санвузли, а воду потрібно приносити з криниці. Довкола хат — ліс та свіже 

повітря. Продукти до Івківців привозять тричі на тиждень. 

Переселенцям свої оселі Назар готовий віддати безкоштовно. Головне — 

щоб у них було бажання жити у селі та навести у будинках лад. 

«Я пам’ятаю, коли у Івківцях було 700 жителів. Люди випасали череди 

корів, кипіло життя, — згадує чоловік. — А зараз цілі кутки по 20−30 дворів, 

де всі хати покинуті». 

До Івківців вже переїжджають люди. Так, з міста переїхав Юрій 

Кропив’яний. Чоловік має п’ять собак, тож сільське життя для нього 

комфортніше. Самотужки все привів до ладу: викосив траву, вирубав хащі. 

Назар Лавріненко підкреслює, що життя в селі під час війни має великі 

переваги. 

«Це актуально, бо в містах енергетичні проблеми. В Івківцях цих проблем 

не буде. Вода в криниці є завжди. Піч повністю робоча. Ще бабуся в ній 

готувала їсти. Є можливість заготовити дрова, є можливість купити їх, а також 

є як зігріти таку домівку», — розповів чоловік. 

 

*** 

 

14.12.2022 

Донбас24 

https://donbas24.news/news/oblasna-likarnya-mariupolya-u-kijevi-priimaje-

pereselenciv-yak-potrapiti-na-priiom-foto 

Обласна лікарня Маріуполя у Києві приймає переселенців: як 

потрапити на прийом 

Обласна лікарня інтенсивного лікування Маріуполя евакуювалась та 

відновила прийом пацієнтів у Києві. Послуги надаються як переселенцям, так 

і жителям столиці, передає Донбас24. 

Про це повідомляє Донецька ОДА. 

У лікарні працюють лікарі різних спеціалізацій та надаються послуги з 

консультацій, лікування, діагностики та профілактики хвороб. 

«На новому місці вже вдалося запустити роботу амбулаторної та 

стаціонарної служб. У лікарні працюють хірурги, травматологи, урологи, 

нейрохірурги, кардіохірурги, судинні хірурги, отоларингологи, офтальмологи, 

терапевти, кардіологи, неврологи та гастроентерологи. Дякую нашим 

київським колегам, начальниці колективу Ользі Голубченко та всім, хто 
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працював над евакуацією лікарні», — зазначає голова Донецької ОДА Павло 

Кириленко. 

Як розповідають в самій ОЛІЛ м. Маріуполя, медики залишили захоплене 

та зруйноване росіянами місто, коли надавати медичну допомогу стало 

неможливо — з собою вони з ризиком для життя через блок-пости провезли 

прапор України, який в мирні часи майорив над лікарнею. 

Як записатися на прийом до лікарів ОЛІЛ м. Маріуполя 

Медики ОЛІЛ м. Маріуполя наголошують, що заклад працює і буде 

працювати й надалі для своїх пацієнтів. 

Нова адреса лікарні: Київ, вул. О. Довженка, 3, станція метро 

«Шулявська». 

Запис на прийом за телефоном: 066−449−09−25. 

 

*** 

 

16.12.2022 

Донбас24 

https://donbas24.news/news/evakuaciya-malomobilnix-ukrayinciv-ta-

pensioneriv-kudi-zvertatisya-za-dopomogoyu 

Евакуація маломобільних українців та пенсіонерів — куди звертатися 

за допомогою 

В Україні триває евакуація із прифронтових, а також нещодавно де 

окупованих територій. Зокрема, волонтери та влада організовують евакуацію 

до більш безпечних регіонів України маломобільних осіб, людей похилого 

віку, а також тих, хто потребує особливого догляду. 

У Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій 

розповіли, як такі категорії українців можуть евакуюватися із небезпечних 

районів. 

Люди, які не можуть самостійно виїхати із населених пунктів, що 

знаходяться у прифронтовій зоні, або їх родичі повинні повідомити 

представникам місцевої влади або волонтерам про бажання евакуюватися. Це 

можна зробити кількома способами: 

— повідомити представникам органів влади у населених пунктах, де 

вони фактично проживають; 

— написати повідомлення у чат-бот волонтерської організації Helping to 

leave у Telegram; 

— звернутися до волонтерів із організації Help people за номером: 

093−696−97−88. 

Евакуюватися можна виключно за попереднім записом. Людей вивозять 

спеціально облаштованим автомобільним транспортом або поїздами 

«Укрзалізниці». 

 

*** 
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Міжнародні та вітчизняні недержавні організації 
 

15.12.2022 

UNHCR 

https://www.unhcr.org/ua/52569-%d1%83%d0%b2%d0%ba%d0%b1-

%d0%be%d0%be%d0%bd-

%d0%b7%d0%b0%d0%bf%d1%83%d1%81%d0%ba%d0%b0%d1%94-

%d0%bf%d1%96%d0%bb%d0%be%d1%82%d0%bd%d1%83-

%d0%b3%d1%80%d0%be%d1%88%d0%be%d0%b2%d1%83-

%d1%96%d0%bd%d1%82.html 

УВКБ ООН запускає пілотну грошову інтервенцію з використанням 

технології блокчейн для гуманітарних виплат людям, які були переміщені 

та постраждали внаслідок війни в Україні 

УВКБ ООН запустило перше в своєму роді інтегроване платіжне рішення 

на основі блокчейну мережі Stellar, щоб швидко, оперативно та прозоро 

охоплювати допомогою людей, які найбільше її потребують 

УВКБ ООН, Агентство ООН у справах біженців та Stellar Development 

Foundation (SDF), некомерційна організація, яка підтримує зростання та 

розвиток мережі блокчейн Stellar, сьогодні оголосили про запуск першого в 

своєму роді пілотного блокчейн-платіжного рішення для розподілу цифрових 

готівкових коштів внутрішньо переміщеним особам (ВПО) та іншим 

постраждалим від війни людям в Україні. 

УВКБ ООН у співпраці з Міжнародним обчислювальним центром ООН 

(МОЦ ООН), постачальником технологічних рішень ООН, серед перших, хто 

пілотують нове рішення для виплати допомоги на основі Stellar, яке забезпечує 

надання грошової допомоги безпосередньо в руки тих, кому ця допомога 

надається: швидко, ефективно та надійно, з повною відстежуваністю передачі 

грошових коштів та підзвітністю. 

Пілотний етап проекту розроблений спеціально для України, але може 

бути адаптований у всьому світі. УВКБ ООН підтверджує право на участь і 

розподіляє допомогу в монеті “Circle Internet Financial’s USD Coin” в доларах 

США (USDC) — це стейблкоїн, де один USDC дорівнює одному долару США,  

безпосередньо до одержувачів у цифровий гаманець Vibrant, який вони 

можуть завантажити на смартфон. Це забезпечує безпечне місце для 

зберігання та транспортування коштів в USDC, стабільним сховищем вартості, 

що дозволяє людям подорожувати всередині країни або перетинати кордони 

без необхідності носити готівку. 

Коли одержувачі вирішують конвертувати гроші в готівку, долари, євро 

або місцеву валюту, вони можуть зняти свої кошти в будь-якому відділенні 

MoneyGram по всьому світу, включно із понад 4 500 відділеннями MoneyGram 

в Україні. 

Програма пілотується у Києві, Львові та Вінниці та 

розповсюджуватиметься на інші міста та селища України. Гроші будуть 

надавати гуманітарну допомогу деяким людям найбільш вразливих категорій, 
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та які найбільше постраждали через війну, щоб допомогти їм покрити основні 

потреби, такі як оренда житла, харчування, медична допомога та опалення 

протягом зими. Це рішення було ретельно протестовано протягом останніх 

шести місяців і, як очікується, буде поширене на більшу кількість людей, що 

постраждали від війни, всередині України, а також на біженців з України на 

початку 2023 року. 

Ця ініціатива блокчейн доповнює цілі УВКБ ООН щодо подальшого 

розширення систематичного та швидкого використання інтервенцій на основі 

грошових коштів. З 2016 року, коли УВКБ ООН опублікувало свою першу 

Політику щодо грошових інтервенцій, Агентство ООН у справах біженців  

надало майже 5 мільярдів доларів грошової допомоги близько 35 мільйонам 

людей у 100 країнах. УВКБ ООН прагне до подальшого розширення надання 

грошових коштів, що зазвичай є пріоритетним способом надання допомоги 

людьми, які були примусово переміщені, оскільки це дає їм свободу та гідність 

самостійно вирішувати, як визначити пріоритетність наданої допомоги, 

виходячи з їх особистої потреби. 

«Україна є світовим лідером у розробці технічних рішень для збільшення 

доступу до соціального захисту, включаючи допомогу переселенцям. У 

всьому світі УВКБ ООН протягом багатьох років співпрацює з технологічним 

сектором, який відіграє вирішальну роль у допомозі нам у впровадженні 

інновацій для швидшого надання допомоги, оскільки швидкість є суттєвою 

частиною гуманітарної діяльності. Також важливо надати людям низку 

варіантів отримання допомоги, оскільки один варіант не підходить для всіх. 

Програми потрібно розробляти з урахуванням потреб людей, яким вони 

призначені служити. Я дуже рада, що УВКБ ООН і SDF обрали Україну для 

цього запуску, і чекаю на розширення за межі цього пілотного проекту, щоб 

він міг принести користь ще багатьом тисячам людей, які потребують 

допомоги внаслідок війни», – сказала Кароліна Ліндхольм Біллінг, 

представник УВКБ ООН в Україні. 

 «SDF разом із УВКБ ООН реалізують перспективи блокчейну та 

відкривають нове майбутнє для доставки мільярдів доларів допомоги, що 

виплачуються щорічно. Використовуючи Stellar, ми допомагаємо отримати 

кошти тим, хто їх потребує, і робимо це швидко, прозоро та без банківських 

рахунків та кредитних чи дебетових карток. Ми пишаємося тим, що 

співпрацюємо з УВКБ ООН у розгортанні блокчейн-інновацій, які зіграють 

важливу роль у допомозі тим, хто знаходиться у кризовому становищі», – 

зазначила Денелл Діксон, генеральна директорка і виконавча директорка 

Stellar Development Foundation. 

«Сьогодні ми бачимо, як технологія блокчейн дозволяє нам масштабувати 

гуманітарні зусилля так, як це було неможливо зробити раніше. Для українців, 

які вимушені тікати з країни, і насамперед для тих, чиї банки недоступні, цей 

пілотний проект надання гуманітарної допомоги за допомогою цифрового 

гаманця стане можливим порятунком для виживання. Сам проект є яскравим 

прикладом того, як блокчейн має потенціал трансформувати та 
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революціонізувати спосіб розподілу гуманітарних коштів. Використання 

технології блокчейн дозволяє гуманітарним організаціям, таким як УВКБ 

ООН, бути більш прозорими та підзвітними та гарантувати, що найбільш 

уразливі верстви населення матимуть доступ до коштів, виділених для них. 

Таким чином гуманітарні зусилля в усьому світі будуть посилені 

безпрецедентним чином. Міністерство цифрової трансформації України 

вдячне SDF та УВКБ ООН за те, що вони стоять поруч з народом України в 

такий ефективний та сучасний спосіб», – зазначив заступник Міністра 

цифрової трансформації України з питань розвитку ІТ-індустрії Олександр 

Борняков. 

 
Контакти для ЗМІ 

УВКБ ООН: 

В Україні: Саорлайт Ні Броїн, nibhroin@unhcr.org; +380 50 489 4485 

Ситуація в Україні: Луїза Донован, donovan@unhcr.org; +41 792173058 

Stellar Development Foundation: media@stellar.org 

УВКБ ООН 

Управління Верховного комісара ООН у справах біженців, або УВКБ 

ООН, забезпечує захист людям, які були змушенні залишити свої домівки 

через війну, конфлікти або переслідування. Ми присутні у більш ніж 130 

країнах та надаємо захист мільйонам людей шляхом надання критично 

необхідної допомоги, забезпечення фундаментальних прав людини, та 

допомагаємо їм відновитися й побудувати краще майбутнє. 

 

*** 

 

15.12.2022  

Благодійний фонд «Стабілізейшен Суппорт Сервісез» 

https://sss-ua.org/news/meshkanczi-obolonskogo-rajonu-kyyeva-teper-

mayut-vlasnu-radu-vpo/ 

Мешканці Оболонського району Києва тепер мають власну раду ВПО 
До цього моменту ради ВПО в Україні діяли на обласному, міському рівні 

чи на рівні громад. Тепер — вперше — такий консультативно-дорадчий орган 

працюватиме на рівні району міста. 
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Отже, вітайте нову раду ВПО в Оболонському районі Києва. Вона була 

створена в межах програми «Єднання заради дії», що реалізується IREX в 

Україні та БФ «ССС». До її заснування доклав зусиль наш регіональний 

координатор у місті Києві та Київській області Олександр Явтушенко. 

Чим буде займатися новостворена рада ВПО? 

По-перше, її члени збиратимуть і систематизовуватимуть запити, які 

виникають у переселенців Оболонського району столиці, та допомагатимуть у 

вирішенні їх проблем. Одне досягнення вже є: активісти виявили технічну 

помилку в Єдиній інформаційній системі соціальної сфери, через яку ВПО не 

могли отримувати виплати. Літера «і» в реєстраційних даних переносилась на 

наступний рядок як «1», тому система просто не знаходила деякі картки. Члени 

ради ВПО звернулися до розробників, і ті виправили баг. 

По-друге, Оболонська рада ВПО координуватиме допомогу від 

громадських організацій і благодійних фондів, щоб вона розподілялася між 

отримувачами рівномірно. Буває так, що кілька організацій приїжджають для 

надання безкоштовних юридичних консультацій в одні й ті самі точки 

(гуртожитки, шелтери, модульні містечка тощо), а в інші не приїжджає ніхто. 

Подібна ситуація і з гуманітарною допомогою: хтось отримує по 3-4 набори 

від різних фондів, а комусь пакунки з продуктами і засобами гігієни не 

передавали ще жодного разу. Рада ВПО зможе впливати на розподіл допомоги, 

щоб уникнути дублювань. 

По-третє, члени ради ВПО напрацьовуватимуть локальні зміни, а також 

залучатимуть фінансування від благодійних організацій і фондів, щоб 

створювати нові правозахисні проєкти. 

«Рада ВПО в Києві була створені ще рік тому, але поки формально не була 

запущена — ми чекали, поки міська влада затвердить персональний склад. 

Цікаво, що створення ради в Оболонському районі також підштовхнуло 

київську владу до дій: і от уже в січні-лютому можна сподіватись, що рада 

ВПО на рівні столиці почне діяти повноцінно. Ось такий приємний побічний 

ефект», — ділиться Олександр Явтушенко. 

 

*** 

 

12.12.2022  

Благодійний фонд «Стабілізейшен Суппорт Сервісез» 

https://sss-ua.org/nashi-proekty/cherkashhany-gotovi-stvoryty-radu-vpo/ 

Черкащани готові створити раду ВПО 

В Черкасах пройшов форум, на якому обговорювалися стан та 

перспективи реалізації прав ВПО на Черкащині, зокрема необхідність 

створити в регіоні раду ВПО. Захід організувала регіональна команда 

програми «Єднання заради дії». 

У форумі взяли участь представники Черкаської обласної державної 

адміністрації, громадського сектору, органів місцевого самоврядування та, 

звичайно, самі внутрішньо переміщені особи. 
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Регіональний юрист програми «Єднання заради дії» в Черкаській області 

Тарас Щербатюк представив концепцію рад ВПО, яка успішно реалізовується 

в низці інших регіонів України з 2019 року. За його словами, цей досвід 

допоможе створити такий самий консультативно-дорадчий орган і на 

Черкащині, що приймає десятки тисяч ВПО. За словами пана Тараса, в області 

є чимало хабів для переселенців, зокрема в Черкасах, Умані та Звенигородці, 

але немає консолідованого рішення, яке б дозволило ВПО впливати на 

діяльність місцевої влади. Саме таким рішенням може стати рада ВПО. 

З цим погоджується і директор департаменту соціального захисту 

населення Черкаської ОВА Руслан Чикало: «Нині через область пройшло 230 

тисяч ВПО. Сьогодні, якщо взяти перебування в області 100 тисяч, то це десята 

частина області! Це велика частина громади. І ми працюємо з громадським 

сектором, із благодійними організаціями, розселяємо по приватному сектору, 

але цього замало. Вас повинні чути! У нас при ОВА створена громадська рада, 

яка охоплює всі напрямки, але немає напрямку стосовно ВПО». 

Після презентації концепції ради ВПО і обговорення успішних кейсів 

захисту прав переселенців у громадах Черкащини, учасники перейшли до 

панельних дискусій щодо адаптації, працевлаштування, психологічної і 

інформаційної підтримки ВПО. 

Форум дозволив налагодити комунікацію і взаємодію між громадським 

сектором, самими ВПО і органами державної влади і самоврядування. 

Учасники дійшли висновку, що в Черкаській області має бути створено раду 

ВПО, яка буде «голосом» десятків тисяч переселенців. 

Цей захід проводився в рамках програми Єднання заради дії, що 

впроваджується IREX in Ukraine разом з Благодійною організацією 

«Благодійний фонд «Стабілізейшен суппорт сервісез» та за підтримки 

Державного департаменту США. 

 

*** 

 

12.12.2022 

Суспільне Новини 

https://suspilne.media/336644-v-irpeni-vidkrivsa-centr-pidtrimki-zinok-

vilna/ 

В Ірпені відкрився центр підтримки жінок "Вільна" 

В Ірпені запрацював безпековий простір для жінок "Вільна". Це — місце, 

де мешканки громади та переселенці зможуть отримати соціальну та 

психологічну допомогу. Також у приміщенні проводитимуть освітні і творчі 

заходи. Про відкриття нового закладу повідомила депутатка Ірпінської міської 

ради Оксана Нечитайло. 

За її словами, простір Вільна створили за підтримки Фонду 

народонаселення ООН в Україні (UNFPA) та громадської організації 

"Інноваційні соціальні рішення". 

Крім соціальної та психологічної підтримки, у закладі проводитимуть: 
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– освітні курси (українська та англійська мови, бізнес-планування, 

сучасний маркетинг); 

– творчі майстер-класи для жінок і дітей (малювання, декоративні 

вироби, плетіння); 

– зустрічі з психологом; 

– спортивні заняття (йога, фітнес, стретчинг, зумба); 

– курси самооборони; 

– спільне плетіння маскувальних сіток та виготовлення окопних свічок; 

– лекції щодо жіночого здоров’я та догляду. 

"Наша мета — це надання соціальної, психологічної та інформаційної 

допомоги усім жінкам нашого міста, переміщеним; тим, які стикаються з 

ситуаціями гендерно-зумовленого насильства, і які шукають підтримки, 

допомоги, подругу. Тут ви це знайдете!" — зазначила Оксана Нечитайло. 

Простір "Вільна" працюватиме із середи до неділі, з 11.00 до 20.00 за 

адресою: м. Ірпінь, вулиця Попова, 24. 

Що відомо 

– У серпні в Україні запустили соціальну платформу "Підмога", що 

покликана допомогти постраждалим від насилля жінкам, а також тим, 

хто потребує гуманітарної або психологічної допомоги. 

– У Києві в Солом'янській районній держадміністрації презентували 

інсталяцію "Відчинимо правду про насильство" в рамках 

Всеукраїнської акції "16 днів без насильства". Як зазначила 

заступниця голови КМДА Марина Хонда, інсталяцію створили, аби 

привернути більшу увагу до проблем домашнього насильства, яка в 

умовах війни не зникла, а ще більше загострилася. 

 

*** 

 

15.12.2022 

Суспільне Новини 

https://suspilne.media/339446-blagodijna-organizacia-sona-penna-vidilila-

grosi-dla-oblastuvanna-opalenna-u-prihistku-dla-vpo/ 

Благодійна організація Шона Пенна виділила гроші для облаштування 

опалення у прихистку для ВПО 

Понад мільйон доларів для Львівщини виділила благодійна організація 

актора Шона Пенна "CORE Response". За ці гроші вже розпочали 

модернізацію опалення в прихистку для переселенців у Львові. Про це 

повідомив керівник Львівської ОВА Максим Козицький. 

В одному із корпусів Львівської політехніки розпочали монтувати нову 

систему опалення. Фінансує її встановлення благодійна організація актора 

Шона Пенна. 

"Робимо систему, щоб людям було тепло зимою, а літом холодно. 

Монтуємо кондиціонер, короба, і по них буде йти повітря — і тепле, і 

холодне", — каже робітник Андрій Лука. 



89 
 

Поки опалення залежить від електроенергії. Загалом переселенці у 

Львівській політехніці живуть у декількох корпусах. Серед них — Любов 

Осипова з Херсонщини. 

"Чому Львів? Так уже вийшло, що саме місто красиве і спокійне. І дітям 

тут затишно. Ми проживаємо у Стрийському парку, то дітям тут гарно. 

Подобається, тут спокійно", — каже переселенка Любов Осипова. 

Окрім модернізації опалення у приміщеннях, фонд фінансує оренду 

житла для переселенців. Таким чином, в орендовану квартиру із політехніки 

переїжджає із сім’єю Вікторія Москаленко із Марганця, що на 

Дніпропетровщині. 

"Оформили договір 12 числа, квартиру нам проплатили. Будемо 

переїжджати на вихідних. Діти маленькі, часто хворіють, то тяжко тут з ними", 

— каже Вікторія Москаленко. 

Зараз у різних корпусах політехніки проживає 320 вимушених 

переселенців. Які приміщення модернізувати, обговорювали разом із 

представниками благодійного фонду. 

"До нас неодноразово приїжджали вони і розмовляли. В нас є один із 

найбільших залів, у якому холодно. І там люди теж проживали. І виникло 

питання: як би ми могли його обігріти. Вирішили — за допомогою електрики. 

Щоб системи могли обігрівати та охолоджувати це приміщення, тому що це 

під куполом", — каже керівник центру переселенців Львівської політехніки 

Микола Брич. 

Загалом організація Шона Пенна профінансує на Львівщині проєктів на 

понад 1 мільйон. 

 

*** 


