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ОФІЦІЙНА ІНФОРМАЦІЯ  

Центральні органи влади 
 

26.12.2022  

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини 

https://ombudsman.gov.ua/ 

https://ombudsman.gov.ua/news_details/v-ofisi-ombudsmana-obgovorili-

zahist-prav-ukrayinskih-ditej-yaki-perebuvayut-v-ustanovah-sistemi-socialnogo-

zahistu-ta-osviti-ta-timchasovo-peremishcheni-do-polshchi 

В Офісі Омбудсмана обговорили захист прав українських дітей, які 

перебувають в установах системи соціального захисту та освіти та 

тимчасово переміщені до Польщі 

В Офісі Омбудсмана відбулася робоча нарада з представниками 

Міністерства соціальної політики України, Національної соціальної сервісної 

служби України з метою координації заходів, спрямованих на захист прав 

дітей, які перебувають в установах системи соціального захисту та освіти та 

тимчасово переміщені з території України до Республіки Польща. 

Під час обговорення представники Секретаріату Уповноваженого 

акцентували увагу на організації освітнього процесу, наданні своєчасної та 

належної медичної допомоги, питаннях паспортизації дітей після досягнення 

ними 14 років та поновленні документів у разі відсутності оригіналів. 

До наради також долучилася керівниця програми захисту дітей 

Представництва Дитячого  фонду ООН (ЮНІСЕФ) в Україні Джин Чой. Вона 

наголосила на важливості питання розселення дітей, які перебувають у 

закладах Республіки Польща. 

Учасники робочої зустрічі домовилися про подальші напрями та 

механізми співпраці в системі захисту прав українських дітей за кордоном. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

*** 

 26.12.2022  

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини 

https://ombudsman.gov.ua/news_details/zustrich-z-vnutrishno-

peremishchenimi-osobami-yaki-perebuvayut-na-obliku-v-odeskomu-miskomu-

centri-zajnyatosti 

Зустріч з внутрішньо переміщеними особами, які перебувають на 

обліку в Одеському міському центрі зайнятості 

Працівник регіонального представництва Секретаріату Уповноваженого 

Верховної Ради України з прав людини в Одеській області Тарас Кошевий, 

провів зустріч з внутрішньо переміщеними особами в Одеському міському 

центрі зайнятості. 
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Основною метою зустрічі стало надання інформаційної підтримки та 

роз’яснення щодо того, у який спосіб можна захистити ті чи інші порушені 

права. 

Учасників зустрічі було поінформовано про інститут Уповноваженого, 

його роль та місце у механізмі забезпечення прав людини в Україні. 

Акцентовано увагу на меті парламентського контролю за додержанням 

конституційних прав і свобод людини і громадянина. 

Тарас Кошевий відповів на запитання та надав  контакти регіонального 

представництва Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини в 

Одеській області.  

 

*** 

 26.12.2022  

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини 

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

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

voyennogo-stanu-cherkaskoyu-odaova 

Моніторинг додержання прав різних груп жінок і чоловіків, особливо 

із числа вразливих категорій, в умовах воєнного стану Черкаською 

ОДА/ОВА  
Департамент моніторингу додержання рівних прав і свобод, прав 

національних меншин, політичних та релігійних поглядів здійснив безвиїзний 

моніторинг Черкаської обласної державної адміністрації/Черкаської обласної 

військової адміністрації (далі – Черкаська ОВА) щодо дотримання прав і 

свобод та забезпечення потреб різних груп жінок і чоловіків, особливо із числа 

вразливих категорій, в умовах воєнного стану в Україні. 

Під час моніторингу вивчались питання додержання прав i свобод різних 

груп жінок і чоловіків, зокрема в умовах воєнного стану, відповідно до 

Конвенції ООН про ліквідацію всіх форм дискримінації щодо жінок, Загальної 

рекомендації Комітету з ліквідації дискримінації щодо жінок № 30, Резолюції 

Ради Безпеки ООН 1325 «Жінки, мир, безпека». 

За результатами моніторингу встановлено, що в Черкаській області для 

забезпечення оперативної координації заходів з вирішення проблемних питань 

у гуманітарній та соціальній сферах діють гуманітарні штаби. 

Оцінка базових потреб внутрішньо переміщених осіб, які постраждали 

від вторгнення РФ в Україну, у гуманітарній допомозі та надання їм 

соціальних послуг здійснюється у партнерстві з жіночими громадськими 

організаціями, зокрема із ГО «Уманський міський центр роботи з жінками 

«Софія», ГО «Джерело надії», соціальний ХАБ м. Умань «Авдіївка. Вільні 

люди. Так було, так буде», Вільний простір «Хата –Хаб» м. Чигирин з 

урахуванням критеріїв пріоритетності. 

 

Для розміщення внутрішньо переміщених жінок і чоловіків організовано 

пункти тимчасового перебування/проживання на базі окремих закладів освіти 
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та територіального центру надання соціальних послуг м. Черкаси. При 

Черкаському міському центрі соціальних служб створено спеціалізовано 

службу надання притулку особам /сім’ям, які опинились у складних життєвих 

обставинах. Термін перебування у таких пунктах установлюється відповідно 

до потреб. Також є пункти транзитного перебування. 

Для зручності пошуку соціальних закладів із гарячим харчуванням, 

закладів, де є додаткові місця для тимчасового/транзитного перебування 

внутрішньо переміщених осіб Черкаською ОВА створено відповідний Реєстр 

будівель. 

Для внутрішньо переміщених осіб у пунктах тимчасового перебування 

створено належні та комфортні умови для проживання, зокрема наявні: 

індивідуальні спальні місця; обладнані санітарно-гігієнічні приміщення та 

душові кімнати; кухні для самостійного приготування та споживання їжі; 

безкоштовна питна вода та продукти харчування, дитячі кімнати/майданчики, 

пеленальні столики або комоди для малюків. 

Пункти тимчасового перебування/проживання є архітектурно 

доступними за рахунок облаштування пандусами, чи підйомниками, 

санітарно-гігієнічні приміщення у таких будівлях, за інформацією Черкаської 

ОВА, також відповідають вимогам доступності. 

Для надання освітніх послуг залучено потенціал педагогів із числа 

внутрішньо переміщених осіб, серед них 72 жінки-педагогині та 17 чоловіків. 

За 9 місяців повномасштабного вторгнення РФ в Україну службою 

зайнятості в Черкаській області працевлаштовано 8 093 особи (22% від 

загальної кількості осіб, які звернулись до служби (36 585): 

- 3 641 жінка (45 % від загальної кількості осіб, які отримали роботу (8 

093); 

- 359 осіб із числа внутрішньо переміщених (14% від усіх внутрішньо 

переміщених осіб, які звернулися до служби зайнятості (2 566). 

Проведено серію тренінгів «Особистий розвиток та кар’єрне зростання 

жінок в сучасних умовах» за участю фонду UNFPA у м. Черкаси для 39 жінок 

із вразливих груп населення. 

Найактуальнішим для жінок та чоловіків, які перебувають у складних 

життєвих обставинах та потребують соціальної допомоги, виявилися послуги 

консультування, соціальний супровід, підтримане проживання, соціальна 

адаптація, кризове втручання та натуральна допомога. 

У рамках урядової програми «єРобота», відповідно до вимог постанови 

Кабінету Міністрів України від 21.06.2022 № 738 «Деякі питання надання 

грантів бізнесу», Державна служба зайнятості в Черкаській області надає 

мікрогранти для започаткування або розвитку бізнесу/малого підприємництва, 

основною умовою отримання такого фінансування є створення нових робочих 

місць. На момент здійснення моніторингу отримання фінансування схвалено 

50 претендентам із 343 поданих заяв. Варто зазначити, що відсоток жінок із 

числа осіб, які отримають фінансування, становить 48% (24 жінки). 
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Для інформування різних груп жінок і чоловіків про порядок та умови 

надання медичних, освітніх, адміністративних та соціальних послуг у 

Черкаській області, можливостей отримання грошової допомоги, ліків, 

продуктів харчування тощо, забезпечується інклюзивний підхід, зокрема 

використовується шрифт Брайля, жестова мова, повідомлення подаються у 

спрощеному форматі, використовуються фотоілюстрації. 

Медична допомога організована та надається відповідно до вимог 

законодавства за галузевими стандартами та протоколами МОЗ. 

На території області визначено пункти видачі медичних товарів, які 

розташовані у закладах охорони здоров’я області, що надають первинну 

медичну допомогу та, у разі призначення, здійснюють видачу пацієнтам 

необхідних лікарських засобів та медичних виробів. 

За 9 місяців 2022 року в області зафіксовано 4 273 випадки насильства 

над жінками. 2 звернення стосувалися сексуального насильства, пов’язаного з 

конфліктом, за одним із яких відкрито кримінальне провадження, в іншому 

випадку надано вторинну правову допомогу. Також були зафіксовані заяви 

щодо насильства, не пов’язаного з конфліктом, щодо чоловіків – 375 випадків.  

З метою інформування жінок і чоловіків, які пережили сексуальне 

насильство, поширюється інформація Благодійного фонду «Сильні» про 

надання допомоги людям, які пережили сексуальне насильство під час війни. 

За результатами безвиїзної перевірки підготовлено звіт із 

рекомендаціями, який направлено для врахування в роботі Черкаської ОВА. 

 

*** 

26.12.2022   

Урядовий портал 

https://www.kmu.gov.ua/news/viiskovozoboviazani-vpo-chy-potribno-

stavaty-na-oblik-u-viiskkomati-i-khto-zvilniaietsia-vid-mobilizatsii 

Військовозобов’язані ВПО: чи потрібно ставати на облік у 

військкоматі й хто звільняється від мобілізації? 

Якщо вам від 18 до 60 років, ви покинули свою домівку і є 

військовозобов’язаними, маєте стати на військовий облік за новим місцем 

фактичного проживання. Зробити це потрібно протягом 7 днів після приїзду. 

Звертаємо увагу, це не означає, що вам одразу вручать повістку. 

Детальний перелік тих, кого звільнили від мобілізації, можна знайти у Законі 

України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію». 

Зокрема, звільненими від мобілізації є такі категорії 

військовозобов’язаних громадян: 

- особи з інвалідністю або особи, які відповідно до висновку військово-

лікарської комісії визнані тимчасово непридатними до військової служби за 

станом здоров’я на термін до 6 місяців (з подальшим проходженням військово-

лікарської комісії); 

- жінки та чоловіки, на утриманні яких перебувають троє і більше дітей 

віком до 18 років; 
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- жінки та чоловіки, які самостійно виховують дитину (дітей) віком до 

18 років; 

- жінки та чоловіки, опікуни, піклувальники, прийомні батьки, батьки-

вихователі, які виховують дитину з інвалідністю віком до 18 років; 

- жінки та чоловіки, на утриманні яких перебуває повнолітня дитина, яка 

є особою з інвалідністю I чи II групи; 

- які мають дружину (чоловіка) із числа осіб з інвалідністю та/або одного 

зі своїх батьків чи батьків дружини (чоловіка) із числа осіб з інвалідністю I чи 

II групи. 

З повним переліком військовозобов’язаних, які не підлягають призову 

на військову службу під час мобілізації, можна ознайомитися у статті 23 

зазначеного вище Закону. 

Якщо ви належите до осіб, які не підлягають мобілізації, але повістка все 

одно прийшла, потрібно з’явитися до військкомату та надати документи, які  

 

*** 

27.12.2022 

Міністерство реінтеграції тимчасово окупованих територій 

України 

https://minre.gov.ua/news/derzhava-dopomozhe-evakuyuvatysya-z-

hersona-vsim-bazhayuchym 

Держава допомоде евакуюватися всім бажаючим з Херсону 

Про це під час єдиного марафону новин повідомила Віцепрем'єр-міністр 

України Ірина Верещук. Заїї словами, ворог не припиняє обстріли. Тому 

питання евакуації не втрачає своєї актуальності. «Щодня близько 300 людей 

виїжджають з Херсона до Хмельницького. безкоштовним евакуаційним 

потягом. Переважна більшість із них - це літні та маломобільні особи, жінки й 

діти. Я закликаю всіх, хто відчуває потребу; зважитися та виїхати. Ми постійно 

розміщуємо інформаційні повідомлення про те, куди можна звернутись і що 

треба зробити, щоб евакуюватися. Ми допоможемо абсолютно безоплатно 

виїхати з будь-якого небезпечного регіону; щоб перезимувати й потім 

повернутися і відбудовувати нашу рідну Херсонщцину; Харківщину чи 

Донеччину», - сказала посадовиця.  

Нагадаємо, щоденний безкоштовний потяг із Херсона до 

Хмельницького відправляється о 16:27 із Херсонського залізничного вокзалу. 

Для реєстрації та посадки необхідно приїхати заздалегідь - за 2-3 години до 

його Для евакуації автобусом потрібно залишити заявку на гарячу лінію 

ХОВА: 0 800 330 951, (091) 481-78-45 або в Тевіертатт. Також її можна 

залишити через  Теіавтат-бот волонтерської організації Неіріпі; 1о І саме. Всі, 

хто записався на автобус, отримають смс-повідомлення з часом ї місцем 

виїзду. 

З маломобільними особами зв'яжеться оператор для уточнення деталей. 

Таких пасажирів евакуює волонтерська група на відповідному транспорті. 

 

https://minre.gov.ua/news/derzhava-dopomozhe-evakuyuvatysya-z-hersona-vsim-bazhayuchym
https://minre.gov.ua/news/derzhava-dopomozhe-evakuyuvatysya-z-hersona-vsim-bazhayuchym
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*** 

 

27.12.2022 

Міністерство реінтеграції тимчасово окупованих територій 

України 

https://minre.gov.ua/news/yak-vnutrishnomu-pereselencyu-zrobyty-

pereadresaciyu-svoyih-socialnyh-vyplat 

Як внутрішньому переселенцю зробити переадресацію своїх 

соціальних виплпт? 

Евакуація не стане на заваді в отриманні пенсії, субсидії чи соціальної 

допомоги у будь-якому регіоні країни. Для цього потрібно лише зробити 

переадресацію. 

Виплати, які ви раніше отримували на поштовому відділенні Укрпошти 

за місцем свого проживання, необхідно переадресувати на зручне для вас 

відділення на новому місці.  

1) до контакт-центру Укрпошти за номером: 0 800 300 545, 

2) до сервісного центру Пенсійного фонду у регіоні, де ви зараз 

перебуваєте (контакти можна знайти за посиланням). 

У розмові з оператором повідомте, що бажаєте отримати пенсію чи 

грошову допомогу за новою адресою. Потрібно надати таку інформацію: 

 - прізвище, ім'я та по батькогії;  

- адресу, на яку ви отримували виплати до евакуації; 

- паспортні дані: 

- номер телефону: 

- спосіб отримання виплати (на поштове відділення або за домашньою 

адресою); 

- нову адресу доставки: індекс відділення Укрпошти або адресу нового 

місця проживання. 

Переадресацію з Укрпошти також можна здійснити на зручне для вас 

відділення Ощадбанку - без відкриття рахунку. Для цього потрібно звернутися 

із заявою (телефоном або особисто) до сервісного центру Пенсійного фонду 

України або до органу соцзахисту населення у регіоні, де ви зараз перебуваєте 

Якщо ж виплати вам надходили на банківський рахунок (картку), після 

переїзду нічого робити не потрібно - кошти й надалі надходитимуть на той же 

рахунок. 

 

*** 

27.12.2022 

 Уповноважений Верховної Ради України з прав людини 

https://ombudsman.gov.ua/news_details/viplatu-dopomogi-na-

prozhivannya-vpo-u-2023-roci-prodovzhat-avtomatichno-vibirkovi-perevirki-

budut-zdijsnyuvatisya-lishe-za-povidomlennyam-pravoohoronnih-organiv 
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Виплату допомоги на проживання ВПО у 2023 році продовжать 

автоматично, а вибіркові перевірки будуть здійснюватися лише за 

повідомленням правоохоронних органів 

До Уповноваженого та партнерських громадських організацій останнім 

часом почали надходити звернення від ВПО із питаннями щодо припинення 

виплати їм допомоги на проживання у разі неподання документів для її 

поновлення з 01 січня 2023 року. 

З метою недопущення порушення прав ВПО на отримання відповідної 

грошової допомоги, Представником Уповноваженого з прав громадян, 

постраждалих внаслідок збройної агресії проти України, Ольгою Алтуніною, 

представниками Мінсоцполітики, Мінреінтеграції, ПФУ, а також  профільних 

громадських організацій під час спільної наради обговорено ситуацію, що 

склалася. 

За результатами відповідної наради прийнято рішення, що з 01 січня 2023 

року буде продовжено автоматичне нарахування допомоги на проживання 

ВПО. 

З цією метою Мінсоцполітики наразі розроблено відповідний проект 

постанови Кабінету Міністрів України. 

Також для отримання допомоги на проживання, внутрішньо 

переміщеним особам не потрібно буде надавати підтверджувальні документи 

про свій матеріальний стан, оскільки отримання зазначеної допомоги не 

залежить від отриманого доходу та є безстроковим. 

Таким чином, усі ВПО, які до цього отримували вказану допомогу і надалі 

продовжать її отримувати. Для цього не потрібно звертатися до органів 

соціального захисту населення з метою поновлення раніше наданих 

документів. 

Крім того, учасники наради розглянули питання щодо проведення 

вибіркових перевірок фактичного місця проживання/перебування ВПО та 

виплати пенсій громадянам з АР Крим і м. Севастополя. 

За результатами обговорення, вирішено проводити перевірки місць 

проживання ВПО виключно у випадках звернення правоохоронних органів до 

органів соцзахисту населення при наявності підозри неправомірного 

отримання допомоги. Про що особу обов’язково повідомлять телефонним 

дзвінком.Також прийнято рішення щодо необхідності внесення змін до 

нормативно-правових актів з метою усунення норми, яка передбачає 

особливий порядок прийняття рішення про нарахування пенсії громадянам з 

АР Крим і м. Севастополя після підтвердження неотримання такими особами 

пенсії в РФ. Мінсоцполітики буде розроблено проект відповідної постанови. 

 

*** 

 

27.12.2022 

Урядовий портал 
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https://www.kmu.gov.ua/news/vymusheno-peremishcheni-osoby-otrymaly-

288-mln-hrn-likarnianykh-i-dekretnykh-napriamu-vid-fssu 

Вимушено переміщені особи отримали 28,8 млн грн лікарняних і 

декретних напряму від ФССУ 

Право на отримання лікарняних і декретних допомог зберігається для всіх 

працівників, навіть якщо їх роботодавці не можуть дотриматись процедури 

нарахування виплат через бойові дії. 

У таких випадках нарахування за них здійснює Фонд соціального 

страхування України – з початку повномасштабного вторгнення ФССУ 

профінансував вже 28,8 мільйона гривень допомог, які були нараховані 

застрахованим особам напряму без залучення роботодавця. 

З них 21,2 мільйона гривень – допомоги по вагітності та пологах, 7,5 

мільйона гривень – допомоги по тимчасовій втраті працездатності і 0,1 

мільйона гривень – допомоги на поховання. 

Напряму від Фонду отримують допомоги працівники, чиї роботодавці не 

можуть провести нарахування через бойові дії, залишились в окупації, не 

виходять на зв’язок або не мають можливості гарантувати виплату 

працівникам отриманих від ФССУ коштів. 

 

*** 

 

28.12.2022 

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини 

https://ombudsman.gov.ua/news_details/zustrich-z-predstavnikami-

klasteru-z-pitan-upravlinnya-ta-koordinaciyi-miscyami-kompaktnogo-

prozhivannya-vnutrishno-peremishchenih-osib 

Зустріч з представниками Кластеру з питань управління та координації 

місцями компактного проживання внутрішньо переміщених осіб 

Представник Уповноваженого з прав громадян, постраждалих внаслідок 

збройної агресії проти України, Ольга Алтуніна провела зустріч з 

представниками Кластеру з питань управління та координації місцями 

компактного проживання внутрішньо переміщених осіб. 

Одним з головних пріоритетів діяльності Кластеру з питань управління та 

координації місцями компактного проживання внутрішньо переміщених осіб 

(СССМ Кластер) є забезпечення координації роботи гуманітарних організацій, 

які працюють у місцях колективного розміщення ВПО. 

Зокрема, це стосується права на гідні умови проживання в МКП та 

адвокації ефективних тимчасових і довгострокових рішень. Також, СССМ 

Кластер працює над тим, аби потреби громад, які приймають ВПО, 

залишалися в центрі уваги. 

Діяльність СССМ Кластеру спрямована на забезпечення ефективної 

координації всіх учасників і відповідальних сторін у питаннях управління 

МКП, у тому числі державних органів влади центрального, регіонального та 
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місцевого рівня, а також гуманітарних організацій, представників 

громадянського суспільства та донорів. 

Під час зустрічі представники Секретаріату Уповноваженого та 

представники СССМ Кластеру визначили напрямки спільної діяльності, а 

також – сфери подальшої співпраці, та дійшли згоди щодо: 

- підготовки спільних досліджень у питаннях МКП; 

- проведення спільного моніторингу умов проживання ВПО в МКП; 

- актуалізації та обміну даними щодо МКП; 

- розробки рекомендацій стосовно утримання МКП; 

Окрім цього, планується використання єдиних інструментів щодо 

впровадження відповідних стандартів, інструкцій і правил перебування в 

МКП, що дозволить поліпшити умови проживання ВПО у зазначених місцях. 

 

*** 

 

30.12.2022 

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини 

https://ombudsman.gov.ua/news_details/upovnovazhenij-zvernuvsya-z-

listom-do-minsocpolitiki-ukrayini-shchodo-vidachi-vpo-platizhnih-kartok-

posvidchen 

Уповноважений звернувся до Мінсоцполітики України щодо видачі 

ВПО платіжних карток-посвідчень 

До Уповноваженого звернулася громадська організація «Донбас СОС» з 

питанням щодо неможливості отримання внутрішньо переміщеними особами, 

які стали на облік до 24.02.2022 та яким призначено пенсію, платіжних карток, 

які одночасно є пенсійними посвідченнями. 

Також з даного питання надходять звернення від громадян і ця проблема 

має системний характер. Так, на сьогодні електронні пенсійні посвідчення не 

виготовляються та не видаються внутрішньо переміщеним особам. При цьому, 

таким внутрішньо переміщеним особам пенсійні посвідчення у відповідності 

до чинного законодавству у паперовій формі не видаються. 

Уповноважений висловлює стурбованість щодо даної ситуації, яка 

склалася стосовно даної категорії осіб, оскільки відсутність пенсійних 

посвідчень призводить до того, що громадяни не мають можливості 

реалізовувати свої права у різних сферах суспільного життя. 

З метою вирішення даного питання та захисту прав внутрішньо 

перемішених осіб, Уповноважений звернувся з відповідним листом до 

Міністерства соціальної політки України. 

 

*** 

 

30.12.2022 

https://www.vin.gov.ua/news/ostanni-novyny/51909-uvaha-u-2023-rotsi-

vpo-prodovzhat-avtomatychno-otrymuvaty-dopomohu-na-prozhyvannia 
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Увага! У 2023 році ВПО продовжать автоматично отримувати 

допомогу на проживання 

У зв’язку із прийняттям постанови Кабінету Міністрів України від 

15.11.2022 №1320 «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів 

України щодо призначення окремих видів державної допомоги та соціальних 

стипендій», припинення виплат з 1 січня 2023 року стосується тільки тих видів 

допомоги та пільг, термін виплат яких закінчився протягом дії воєнного стану 

та не стосується виплат на проживання внутрішньо переміщеним особам. 

З 1 січня 2023 року автоматичне нарахування допомоги на проживання 

внутрішньо переміщеним особам буде продовжене. 

Звертаємо увагу, що для отримання допомоги внутрішнім переселенцям 

не треба підтверджувати матеріальний стан. Адже допомога на проживання не 

залежить від отриманого доходу та є безстроковою. 

Відповідно до Порядку надання допомоги на проживання ВПО, згадані 

виплати – це окремий вид допомоги, який призначається з місяця звернення 

без кінцевої дати її припинення. Тому допомога має й надалі виплачуватися 

усім внутрішнім переселенцям, без виключення. 

 

 

Місцеве самоврядування 
 

26.12.2022   

ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА ВІЙСЬКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ 

https://www.vin.gov.ua/news/ostanni-novyny/51786-na-vinnychchyni-

dostatno-mists-dlia-vpo-iaki-zakhochut-siudy-peremistytysia-iryna-vereshchuk 

На Вінниччині достатньо місць для ВПО, які захочуть сюди 

переміститися, - Ірина Верещук 

Про це на нараді з керівництвом області та об’єднаних територіальних 

громад наголосила Віцепрем’єр-міністр України Ірина Верещук. Вона 

зазначила, що регіон має вигідне географічне розташування не лише для 

внутрішньо переміщених осіб. Сьогодні це один з найбільших логістичних та 

економічних хабів. 

«На Вінниччині достатньо місць для розміщення переселенців. У цьому 

питанні ми постійно тримаємо руку на пульсі. Якщо хтось захоче сюди 

приїхати, щоб пережити зиму, – для них обов’язково знайдеться місце», – 

сказала посадовиця. 

За її словами, показовим прикладом є те, що у кількох територіальних 

громадах області кількість ВПО дорівнює кількості постійних мешканців. 

«Хочу подякувати громадам за підтримку цих людей. Вони отримують 

всі належні виплати, одяг, продуктові набори, предмети першої необхідності, 

спеціальне дитяче харчування. Більшість з них мешкають в домівках, тож 

можуть не просто комфортно жити, а й розвиватися. Своєю чергою, ми – 

центральна влада і керівництво громад – маємо допомогти їм у цьому», – 

резюмувала посадовиця. 
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Джерело: Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих 

територій України 

 

*** 

26.12.2022  

ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

https://oda.zht.gov.ua/news/do-uvagy-vpo-minreintegratsiyi-zibralo-

korysni-chat-boty-ta-servisy-yaki-mozhut-dopomogty-vnutrishnim-

pereselentsyam/ 

Мінреінтеграції зібрало інформацію про корисні сервіси та 

посилання на чат-боти, які допоможуть внутрішньо переміщеним особам 

знайти житло у новому регіоні, розібратися, як і де отримати 

гуманітарну та грошову допомогу, як працевлаштуватися й отримати 

відповіді на багато інших поширених питань, що виникають у 

переселенців. 

 Юридичний порадник для ВПО (https://chatbot.r2p.org.ua/). 

 Чат-бот, що надає цілодобову безоплатну правову допомогу для 

українців, які постраждали від війни. Бот доступний за посиланнями: 

 Viber (https://chats.viber.com/idp_legal_advisor_bot); 

 Telegram (https://t.me/IDP_advisor_bot); 

 Facebook Messenger (https://www.facebook.com/IDP.legal.aid). 

 «єДопомога» (https://edopomoga.gov.ua/). 

 Державний соціальний сервіс, через який можна подати заявку на 

отримання допомоги від держави, міжнародних організацій чи волонтерів. 

Також на сайті є можливість запропонувати підтримку інших у забезпеченні 

харчовими продуктами, одягом, ліками. 

 Palyanytsya Info (https://palyanytsya.info/). 

 Платформа призначена для швидкого пошуку допомоги в усіх регіонах 

України. На ній доступні оголошення за будь-якими категоріями — від 

гуманітарних штабів до психологічної допомоги. 

 «Там, де вас чекають» (https://booking.help.gov.ua/). 

 На сайті можна ознайомитись із загальною кількістю місць, які кожна 

область пропонує для безкоштовного розселення ВПО, з їх поділом на вільні 

та зайняті. Є можливість відфільтрувати варіанти за областю чи окремою 

громадою. 

 Також наведені номери телефонів контактних центрів у кожному 

регіоні, за якими можна звертатися з питаннями щодо розміщення та 

бронювання житла для переселенців. 

 «Прихисток» (https://prykhystok.gov.ua/). 

 Держава створила сервіс із пошуку безкоштовного житла, за допомогою 

якого ВПО можуть знайти помешкання. 

 «Допомагай» (https://dopomagai.org/). 

 Сервіс від волонтерів, який також допомагає у зручний спосіб знайти 

безоплатне житло у безпечних містах України. 

https://oda.zht.gov.ua/news/do-uvagy-vpo-minreintegratsiyi-zibralo-korysni-chat-boty-ta-servisy-yaki-mozhut-dopomogty-vnutrishnim-pereselentsyam/
https://oda.zht.gov.ua/news/do-uvagy-vpo-minreintegratsiyi-zibralo-korysni-chat-boty-ta-servisy-yaki-mozhut-dopomogty-vnutrishnim-pereselentsyam/
https://oda.zht.gov.ua/news/do-uvagy-vpo-minreintegratsiyi-zibralo-korysni-chat-boty-ta-servisy-yaki-mozhut-dopomogty-vnutrishnim-pereselentsyam/
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 Житомирщина від початку повномасштабного втрогнення рф до украни 

прийняла 111 934 переселенця. 

 Нагадаємо, що Міністерство з питань реінтеграції тимчасово 

окупованих територій України підготували відео про те, як отримати 

фінансову допомогу за працевлаштування та прихисток ВПО.   

 

*** 

26.12.2022   

ВОЛИНСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ  

https://www.voladm.gov.ua/new/uprodovzh-minulogo-tizhnya-na-volini-

priymali-vnutrishnih-pereselenciv/ 

Упродовж минулого тижня на Волині приймали внутрішніх 

переселенців 

Зокрема, з 16 по 26 грудня в області розселили ще 91 чоловік. Загалом, 

станом на сьогодні на Волині прийнято 78 824 переміщених осіб. 

Серед жителів постраждалих регіонів, що були змушені покинути свій 

дім: 29 356 осіб працездатного віку, 2308 – осіб з інвалідністю, 7725 – 

пенсіонерів, а також 65 багатодітних сімей та 9 сімей батьків-одинаків. 

Нагадаємо, в рамках допомоги внутрішньо переміщеним особам із 

житлом, Уряд компенсує комунальні витрати громадам, які безкоштовно 

розміщують у себе переселенців. 

Так, у Волинській області за ініціативою «Прихисток» тимчасово 

розміщено 19,4 тис. осіб та компенсовано 15,8 млн грн (на умовах постанови 

Кабінету Міністрів України від 19.03.2022 № 333). 

Також 8,1 млн гривень з держбюджету компенсовано за оплату 

комунальних послуг, що надаються під час розміщення тимчасово 

переміщених осіб. 

 

*** 

 

27.12.2022 

Івано-франківська обласна державна адміністрація 

https://www.if.gov.ua/news/cheska-blagodijna-organizaciya-

zapochatkovuye-proyekt-finansovoyi-pidtrimki-vpo-simyam-kompensuvatimut-

vitrati-za-orendu-zhitla 

Чеська благодійна організація започатковує проєкт фінансової підтримки 

ВПО: сім’ям компенсуватимуть витрати за оренду житла 

Учора заступниця голови обласної державної адміністрації Людмила 

Сірко зустрілася з координаторами чеської гуманітарної організації «Людина 

у біді» Антоном Чепурко та Тетяною Бахмет, аби обговорити можливості для 

сприяння благодійникам у реалізації ними на Прикарпатті нового проєкту з 

компенсації витрат за оренду житла сім’ям переселенців. 

Як зауважив  Антон Чепурко, для цього впродовж жовтня-листопада 

поточного року представники організації «Людина у біді» вивчали питання 
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надання грошової допомоги для покриття потреб на оренду житла внутрішньо 

переміщеним особам, спілкувалися з мешканцями прихистків, проводили 

аналіз ринку нерухомості та цін на оренду житла. Відтак було вирішено 

започаткувати програму з надання компенсації витрат за оренду житла 

впродовж шести місяців для родин ВПО, які проживають в нашій області. 

Проект пілотний. Програма розрахована тільки для родин переселенців 

чисельністю від трьох осіб. За словами координаторів проекту, наразі тільки 

50 сімей ВПО зможуть скористатися програмою. Якщо ж люди будуть 

зацікавлені у такій підтримці, то надалі проєкт може продовжуватися. 

Організацією окреслені й критерії відбору бенефіціарів, які 

отримуватимуть допомогу. Це ВПО, які проживали на території громад, 

розташованих в районах проведення воєнних дій або які перебувають в 

тимчасовій окупації, у яких внаслідок бойових дій частково постраждало або 

повністю зруйноване власне житло, які проживають в незадовільних умовах, 

які знаходяться під загрозою виселення з місця компактного проживання. 

Відібрані сім’ї отримають кошти уже в січні-лютому 2023 року. 

Своє чергою Людмила Сірко зазначила, що такий проект не тільки 

дозволить забезпечити більше вільних місць у шелтерах, адже до області 

продовжують прибувати люди зі Сходу та Півдня України, це мотивуватиме 

переселенців шукати собі житло, а в подальшому – роботу. 

«У багатьох внутрішньо переміщених людей власне житло пошкоджене 

або взагалі зруйноване, іноді повертатися немає куди. Тому ініціатива 

організації «Людина у біді» може стати шансом для переселенців 

працевлаштуватися і можливо осісти на Прикарпатті», – сказала посадовиця. 

 

*** 

28.12.2022 

Рівненська обсласна державна адміністрація 

https://www.rv.gov.ua/news/vsi-nalezhni-koshti-vpo-viplachuyutsya-u-

povnomu-obsyazi 

Всі належні кошти ВПО виплачуються у повному обсязі 

Всі належні кошти ВПО виплачуються у повному обсязі. Про це 

повідомила Віце-прем’єр-міністр - Міністр з питань реінтеграції тимчасово 

окупованих територій України Ірина Верещук в одному з телеефірів.  

Вона уточнила, що з початку повномасштабного вторгнення внутрішні 

переселенці отримали понад 47 млрд гривень на проживання. Йдеться про 3 

тис. гривень щомісячної допомоги для дітей і людей з інвалідністю і 2 тис. 

гривень для інших осіб. 

900 млн гривень витрачено на компенсацію витрат власникам житла, які 

прийняли у себе ВПО за програмою «Прихисток». Нею скористалися понад 4 

мільйони наших співгромадян. 

«Ці кошти спрямовані на компенсацію комунальних послуг тим, хто 

надав прихисток нашим співвітчизникам, які вимушено покинули свої домівки 

й потребували домашнього затишку. Це суттєва мотивація та подяка 
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українцям, які у важкий для держави час об’єдналися і продовжують 

допомагати тим, хто цього потребує», – сказала Ірина Верещук. 

Віце-прем’єр-міністр нагадала, що наступного року власники житла, які 

прихистили переселенців, отримуватимуть удвічі більшу компенсацію за 

комунальні послуги – 900 гривень на місяць за одну людину. 

 

*** 

28.12.2022 

Запорізька обласна державна адміністрація 

https://www.zoda.gov.ua/news/63937/v-oblasnomu-tsentri-trivaje-

novorichno-rizdvyaniy-festival.html 

В ОБЛАСНОМУ ЦЕНТРІ ТРИВАЄ НОВОРІЧНО-РІЗДВЯНИЙ 

ФЕСТИВАЛЬ 

Заклади культури і мистецтва продовжують створювати святкову 

новорічну атмосферу для дітей вимушено переміщених осіб, 

військовослужбовців та маленьких запоріжців. 

Для  дітлахів Запорізької області Департамент культури та інформаційної 

політики  ЗОДА спільно з КУ «Обласний методичний центр культури і 

мистецтва» ЗОР проводить Новорічно-різдвяний фестиваль, в рамках якого 

проходять тематичні концертні програми за участі артистів театрів, філармонії 

та аматорських творчих колективів закладів культури громад області, 

аніматорів на локації «Лабіринт Святого Миколая”.  Крім цього, діти 

долучилися до акції «Вітаємо захисників» та подарували свої малюнки 

військовим.  

Вже проведено вісім святкових заходів, які відвідало більше 1000 дітей 

ВПО та військовослужбовців. Ще шість вистав організували для 1920 дітей 

пільгових категорій. Також новорічні заходи відбуваються у бібліотеках: 

виставки тематичної літератури, майстер-класи по виготовленню новорічних 

прикрас, листівок тощо. 

Святкові заходи тривають. 

Департамент культури та інформаційної політики 

 

*** 

28.12.2022 

Дніпропетровська обласна державна адміністрація 

https://adm.dp.gov.ua/news/dopomoga-pereselencyam-navchannya-onlajn-

viplati-malozabezpechenim-yakim-buv-socialnij-rik-dnipropetrovshchini 

Допомога переселенцям, навчання онлайн, виплати малозабезпеченим: 

яким був соціальний рік Дніпропетровщини 

Виплатили майже 4,5 млрд грн соціальної допомоги. Зареєстрували понад 

370 тис переселенців. Закупили нові шкільні автобуси. У Дніпропетровській 

обласній військовій адміністрації звітували про роботу за рік.   

Щомісяця мешканці вчасно та в повному обсязі отримують соціальні 

виплати, зазначила заступниця голови Дніпропетровської ОВА Ольга Горб. 
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«Цього року було сплачено 4,5 млрд грн державної допомоги. Її отримали 

200 тисяч людей. Це багатодітні та малозабезпечені родини, молоді батьки, 

пенсіонери, люди з інвалідністю. Отримують мешканці області і пільги на 

оплату житлово-комунальних послуг та субсидії», – сказала Ольга Горб. 

Нині у регіоні зареєстровано 370 тис переселенців. 

З них 90 тис – діти. Люди переважно з Донецької, Луганської, Харківської 

та Херсонської областей. 

«В перші місяці був колосальний наплив переселенців. Аби надати 

допомогу кожному, створили мережу центрів підтримки, шелтерів та 

гуманітарних хабів. Там людей реєстрували, видавали допомогу, розселяли, 

вирішували питання з житлом та роботою», – сказала заступниця голови 

Дніпропетровської ОВА.  

У 2022 році переселенці на Дніпропетровщині отримали 5,8 млрд грн 

державної допомоги. Підтримували їх й міжнародні партнери. 

За словами Ольги Горб, майже всі школи області з початку 

повномасштабного вторгнення працюють онлайн. Деякі – у змішаному 

форматі. Там, де є укриття із запасами продуктів, води, ліків. Педагоги 

пройшли тренування і знають, як діяти у випадку тривоги. 

У школах регіону навчаються понад 340 тис дітей. З них більш ніж 12 

тисяч – переселенці. Зараз учні на зимових канікулах. Усі виші – на 

дистанційці. 

Для навчальних закладів придбали 46 новеньких шкільних автобусів. Всі 

вони вже відправилися до громад Дніпропетровщини. 

У 2022-му в області народилося більш ніж 13 тис малюків. Понад 6,9 тис 

– хлопчики і майже 6,3 тис – дівчатка. 

 
 

*** 

28.12.2022 

Луганська оюласна державна адміністрація 
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http://loga.gov.ua/oda/press/news/zhurnalistam_pokazali_yak_na_hmelnich

chini_oblashtuvalisya_vpo_z_luganskoyi_oblasti 

Журналістам показали, як на Хмельниччині облаштувалися ВПО з 

Луганської області 

Одразу три локації: грибну ферму, яку побудували безпосередньо у ВПО-

хабі, гуманітарний штаб для переселенців з Луганської області та релоковану 

кав’ярню мережі «Coffee Panda» відвідали хмельницькі медійники. 

Як вже повідомлялося, днями переселенці зібрали перші 230 кг печериць, 

які власноруч виростили у підвалі хостелу у селі Ружичанка. 

Першу зібрану партію продали місцевим мешканцям по ціні майже втричі 

нижчій за ту, що в торговельних мережах – 50 гривень за кілограм. Але й за 

таких умов витрати на субстрат з міцелієм для їх вирощування окупилися. 

Наступні три збори складуть чистий прибуток та підуть на заробітну плату 

переселенцям та розвиток виробництва. Такі умови проєкту програми 

розвитку ООН «Підтримка ЄС для Сходу України – відновлення, зміцнення 

миру та врядування». 

У Гуманітарному хабі журналісти поспілкувались із головою 

Хмельницької РДА Анатолієм Катеринчуком, на базі якої працює хаб, та 

керівником Гірської міської військово-цивільної адміністрації Олексієм 

Бабченком, що опікується його діяльністю. 

Останнім пунктом прес-туру стала кав’ярня відомої у Сєвєродонецьку 

мережі «Coffee Panda». 

Як розповів Валерій Воротінцев, власник мережі, обладнання перевезли з 

Сєвєродонецька, де до війни працювали п’ять кав’ярень. 

Наразі підприємець очікує на отримання гранту у розмірі 250 тис. гривень 

за державною програмою «Є-робота», щоб докупити необхідне обладнання та 

сировину. Через 4-5 місяців, коли до відвідувачів з Луганщини приєднаються 

жителі Хмельницького і клієнтська база розшириться, Валерій планує 

збільшити кількість робочих місць. Наразі барістами працюють дві дівчини - з 

Сєвєродонецька та Хмельницького. В планах також виробництво популярного 

фірмового сендвічу, для якого поки що не знайшли хліб відповідної якості. 

На питання щодо відновлення бізнесу на Луганщині після деокупації 

бізнесмен відповів, що обов’язково поверне улюблений кава-бренд 

сєвєродончанам, але й філія у Хмельницькому буде працювати. 

Прес-тур для представників провідних телекомпаній Хмельниччини 

організовано Луганською облдержадміністрацією спільно з ГО «Громадська 

ініціатива Луганщини» у рамках проєкту «ВПО для громади: тягар чи ресурс» 

за підтримки міжнародного фонду «Відродження» (Програма «Демократична 

практика») та Регіональної цільової програми сприяння розвитку 

громадянського суспільства у Луганській області у 2022-2026 роках. 

 

*** 

29.12.2022 

Львівська обласна військова адміністрація 



18 

 

https://loda.gov.ua/news/51150 

Благодійники «CORE» передали потужний генератор для гуртожитку, в 

якому живуть ВПО 

Новояричівська селищна територіальна громада отримала в 

розпорядження генератор, потужністю 160 Квт. 

Його передала благодійна організація «CORE», очільником якої є відомий 

актор та кінорежисер Шон Пенн. 

Генератор використовуватимуть, аби за потреби забезпечити живленням 

гуртожиток для ВПО, де наразі проживають приблизно 100 осіб. Також він 

знадобиться і для місцевого фельдшерсько-акушерського пункту, який 

приймає жителів громади. 

До слова, Львівська область співпрацює з «CORE» ще від початку 

повномасштабної війни. У березні засновник організації Шон Пенн приїхав до 

Львова, аби особисто зустрітися з керівництвом області та визначити напрями 

подальшої співпраці, з огляду на велику кількість внутрішньо переміщених 

осіб. 

«CORE» почали забезпечувати прихистки ВПО, в тому числі Головний 

залізничний вокзал, продовольчими товарами, медикаментами, меблями, 

побутовою технікою (морозильні камери, пральні машинки, телевізори, 

ноутбуки, посуд, холодильники), засобами особистої гігієни.  

Серед успішних завершених проєктів: гуманітарна допомога трьом 

психоневрологічним інтернатам (Грушківський, Поповицький, Лешківський), 

притулкам ВПО на Арені Львів, на базі Львівської політехніки, Ветеринарної 

академії та залізничному вокзалі. 

На завершальному етапі облаштування гуртожитку на 32 квартири для 

ВПО в Стебнику. Триває закупівля генераторів, побутової техніки для 

гуртожитку в с. Неслухів. 

У плані робіт: вдосконалення системи опалення в корпусі фізичного 

виховання ЛНУ «Львівська політехніка», заміна вікон та дверей для шкіл, 

санаторіїв, пансіонатів, де проживають ВПО. 

 

*** 

29.12.2022 

Луганська обласна державна адміністрація 

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

i_288_mln_griven_likarnyanih_i_dekretnih 

Вимушено переміщені особи отримали 28,8 млн гривень лікарняних і 

декретних напряму від ФССУ 

Право на отримання лікарняних і декретних допомог зберігається для всіх 

працівників, навіть якщо їх роботодавці не можуть дотриматись процедури 

нарахування виплат через бойові дії. 

У таких випадках нарахування за них здійснює Фонд соціального 

страхування України – з початку повномасштабного вторгнення ФССУ 
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профінансував вже 28,8 мільйона гривень допомог, які були нараховані 

застрахованим особам напряму без залучення роботодавця. 

З них 21,2 мільйона гривень – допомоги по вагітності та пологах, 7,5 

мільйона гривень – допомоги по тимчасовій втраті працездатності і 0,1 

мільйона гривень – допомоги на поховання. 

Напряму від Фонду отримують допомоги працівники, чиї роботодавці не 

можуть провести нарахування через бойові дії, залишились в окупації, не 

виходять на зв’язок або не мають можливості гарантувати виплату 

працівникам отриманих від ФССУ коштів. 

 

*** 

30.12.2022 

Луганська обласна державна адміністрація 

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

oyi_gromadi_nadana_dopomoga_ponad_2_500_vpo_z 

 

Упродовж тижня хабами Попаснянської громади надана допомога понад 

2 500 ВПО з Луганщини Так, працівниками хабу у Черкасах через відділення 

АТ «Укрпошта» оформлено відправку 2 198 посилок. 

У Новомосковську видано 338 продуктових наборів. 

Розфасовано для відправки через відділення АТ «Укрпошта» 1 976 

наборів гуманітарної допомоги. 

У Харкові видано 51 продуктовий набір. 

 

ОГЛЯД ПУБЛІКАЦІЙ ЗМІ 

Центральні 
 

26.12.2022   

Слово і діло  

https://www.slovoidilo.ua/2022/12/26/novyna/suspilstvo/nimechchyna-

nadala-35-mln-yevro-dopomohu-ukrayinskym-dityam 

Німеччина надала 35 млн євро на допомогу українським дітям  

Федеральне міністерство економічного співробітництва та розвитку 

Німеччини виділило 35 млн євро для UNICEF Україна для освітніх та 

санітарних потреб дітей у західній та центральній Україні. 

Про це повідомило у Twitter посольство Німеччини в Україні. «При 

співпраці з державним банком розвитку Федеральне міністерство 

економічного співробітництва та розвитку виділило €35 млн на партнерство з 

UNICEF Україна, що передбачає захист дітей, відновлення освітнього 

процесу, надання доступу до послуг санітарії та гігієни, а також безперервну 

роботу системи соціального захисту у західній та центральній Україні», – 

сказано у повідомленні. 
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*** 

26.12.2022 

Громадський простір 

https://www.prostir.ua/?news=5-istorij-vpo-u-ternopilskij-oblasti 

5 історій ВПО у Тернопільській області  

Команда Файне місто зібрала разом 5 публікацій про історії 6 наших 

громадян, які були вимушені покинути свої домівки у зв'язку з війною. 

Команда Файне місто зібрала разом 5 публікацій про історії 6 наших 

громадян, які були вимушені покинути свої домівки у зв’язку з війною. 

 

1. «Коли ми вийшли з підвалу, над вухом у свого тринадцятирічного 

сина побачила сиве волосся». Історія Марини Мірошниченко із 

Сєвєродонецька о знає, що таке війна вже 9 років. В Сєвєродонецьку жінка 

пропагувала українську мову, культуру. Через це і потрапила в списки на 

розстріл. 

“У 2014 році, росіяни були голі і босі, в них не було озброєння, тоді з 

ними боротися було набагато легше, ніж зараз. Моєму синові було тоді 13 

років, коли ми вийшли з підвалу, я побачила у нього за вушком сиве волосся. 

Це було жахливо”, – зі сльозами на очах пригадує Марина Мірошниченко. 

Марина ділиться своїми планами на майбутнє, оскільки вся сім’я жінки 

– будівельники, то звичайно, як тільки настане мир, всі підуть відбудовувати 

Україну.  

2. «Ніч, коли окупанти бомбили атомну електростанцію в Енергодарі, 

була пекельною». Історія Олі Тедеєвої, яка переїхала з дітьми у Тернопіль і 

відкрила приватний дитячий садочок  

Оля Тедеєва народилася в Енергодарі, спочатку працювала вчителем 

української мови та літератури і ніколи не хотіла переїжджати нікуди із свого 

рідного міста. В 2020 році жінка відкрила перший в Енергодарі приватний 

дитячий садочок. 

«Я в Енергодарі викладала тайм-менеджмент для дітей. І до 24 лютого у 

мене все було розписано. Тому мені було дуже важко адаптуватися, бо під час 

війни я нічого не можу планувати ні на місяць вперед, ні на завтра. Мені 

знадобився час, щоб я звикла нічого не планувати і адаптуватись. Тому мрію, 

звичайно, щоб перемогла Україна. А чи повернуся в Енергодар не можу 

сказати. Я вже тричі розпочинаю свій бізнес з нуля. І більше не хочу цього 

робити. Тому розглядаю такий варіант, після перемоги України, коли в моєму 

рідному місті все налагодиться, відкрию в Енергодарі філіал свого приватного 

садочку», – посміхаючись, каже Оля Тедеєва. 

3. Оксана Дуванова: «Без дому. Без роботи. Без квітів. Без життя, яке 

було до війни». Історія переселенки, яка мріє посадити квіти у своєму рідному 

Рубіжному 

Оксана порівнює Рубіжне із Тернополем. Це також було невеличке, 

компактне місто, з парками, скверами. «Там було комфортно жити», – каже 
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жінка, – Проте, найважче у цій розповіді усвідомлювати це страшне слово – 

«було». 

4. «Повертатися нам вже немає куди, хочемо бути корисними у 

Тернополі». Історія сім’ї Нагорних із Сєвєродонецька, які через війну втратила 

дім та улюблену справу. 

Подружжя Олена Нагорна та Андрій Нагорний розповідають, що до 

війни жили у Сєвєродонецьку Луганської області. Вони займалися своєю 

улюбленою справою, мали сімейний бізнес, ростили доньку та мріяли про 

мирне щасливе життя. 

5. «Наталя Павличенко народилася у Попасній Луганської області. Тут 

навчалася, одружилася, народила сина і навіть на хвилинку не могла 

припустити, що коли-небудь покине своє рідне місто. Зараз Попасна – місто-

привид, окуповане, в руїнах, там майже нічого вже не залишилось.» 

Наталья Павличенко: Моє рідне місто Попасна стало містом-привидом”. 

Історія жінки, яка чудом залишилася живою. 

Статті підготовлені Файне місто 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. 

  

*** 

 

26.12.2022 

РБК-Україна 

https://www.rbc.ua/rus/travel/bezkoshtovni-reysi-evropi-bizhentsiv-k-

potrapiti-1672051535.html 

Німеччина продовжує організовувати спеціальні авіарейси для 

українців із Молдови. 23 грудня 56 наших біженців доставили літаком до 

аеропорту Карлсруе. 
Усього з початку війни Німеччина організувала 20 рейсів, якими вивезла 

з Молдови 954 українців, повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на 

schengenvisainfo.com. 

Більшість із пасажирів гуманітарних рейсів – жінки та діти, а також 

кілька людей з тяжкими захворюваннями, які спочатку шукали притулку у 

Молдові. 

 "Насамперед нашої допомоги терміново потребують діти-біженці, 

жінки, люди похилого віку і люди з обмеженими можливостями. Для них 

особливо важливо благополучно прибути, отримати гарне медичне 

обслуговування і отримати догляд за дітьми в Німеччині", – сказала 

федеральний міністр внутрішніх справ Ненсі Фаезер. Загальна кількість 

біженців, що прибула до Молдови з України з 24 лютого 2022 року, становить 

близько 380 000 осіб – це надзвичайно високий показник для Молдови з 

населенням близько 2,6 млн осіб. 
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Щоб допомогти цій країні, 12 країн ЄС, а також країни, що не входять 

до Шенгенської зони, Норвегія, Ліхтенштейн, Швейцарія та Ісландія 

погодилися час від часу приймати людей організованими рейсами. 

Зареєструватися на рейс з Молдови до Німеччини та інших країн Європи 

можна на сторінці Агентства ООН у справах біженців у Молдові. 

Взяти участь у програмі можуть вразливі категорії біженців, яким важко 

подорожувати наземним транспортом: 

люди з інвалідністю; 

люди з тяжкими захворюваннями; 

самотні матері з трьома та більше дітей; 

люди похилого віку з групи ризику; 

вагітні. 

За даними Верховного комісара ООН у справах біженців, із 24 лютого з 

України до Європи виїхали 7,8 млн осіб. Понад 4,8 мільйонів із них 

зареєструвалися для отримання тимчасового захисту або аналогічних 

національних схем захисту в Європі. У Німеччині прихисток оформили понад 

1 млн українців. 

 

*** 

 

26.12.2022 

Build Portal 

https://budport.com.ua/news/25758-na-budivnictvo-zhitla-dlya-

pereselenciv-na-zakarpatti-vidilyat-2-milyoni 

На будівництво житла для переселенців на Закарпатті виділять $2 

мільйони 

Житло для ВПО на Закарпатті 

На Закарпатті побудують модульне містечко для переселенців із 

Луганщини, на що передбачили 2 мільйони доларів США. 

Про це в Телеграмі повідомив начальник Луганської ОВА Сергій 

Гайдай. 

«Сьогодні Червоний Хрест України підписав меморандум про 

співпрацю спільно із Луганською та Закарпатською ОВА, а також 

Рубіжанською міською військовою адміністрацією. Планується реалізація 

спільних проєктів щодо забезпечення тимчасовим (модульним) житлом ВПО 

Луганської області, які переїхали до Закарпатської області, житло яких 

зруйновано або істотно пошкоджено внаслідок війни», - написав Гайдай. 

За його словами, проєкт планують реалізувати у найкоротші терміни. На 

будівництво житла передбачено 2 млн доларів завдяки підтримці компанії 

«Пфайзер». Нагадаємо, Єврокомісія підписала угоду зі Львовом про виділення 

19,5 мільйона євро на будівництво соціального житла для українців, які 

постраждали внаслідок війни. 

 

*** 



23 

 

 

27.12.2022 

UAMEDIA.EU 

https://uamedia.eu/official/ukrayinskim-bizencyam-sprostyat-proceduru-

rejestraciyi-avtomobilya-v-estoniyi-2846 

Кількість українських біженців, що прибули до Естонії, перевищила 

65 тисяч 

Понад 20% біженців або 13 766 осіб зареєстрували своє місце проживання 

у Таллінні. 

З кінця лютого Естонія прийняла вже понад 65 тисяч українських 

військових біженців. 

За даними місцевого Департаменту поліції та прикордонної охорони, з 

кінця лютого до Естонії в'їхали 119 762 українські біженці. 

З них за станом на 26 грудня 65060 залишилися в країні. 

Понад 20% біженців або 13 766 осіб зареєстрували своє місце проживання 

у Таллінні. 

 

*** 

 

27.12.2022 

РБК-Україна 

https://www.rbc.ua/rus/travel/60-bezkoshtovnih-poslug-k-ukrayintsyam-

polshchi-1672093506.html 

60 безкоштовних послуг. Як українцям в Польщі лікуватися у 

стоматолога 

Українці, які оформили в Польщі тимчасовий захист, мають право на 

безплатну медичну допомогу на рівні з громадянами цієї країни. 

Державна програма медичного страхування поширюється і на 

стоматологію, розповідає TRAVEL РБК-Україна з посиланням на 

ukrainianinpoland.pl. 

Що треба знати про стоматологічні послуги в межах NFZ 

Українці , які оформили легальне перебування в країні і мають PESEL 

UKR, можуть розраховувати на медичні послуги в межах медичного 

державного страхування NFZ (Narodowy Fundusz Zdrowia) нарівні з поляками. 

Стоматологія чи лікар-стоматолог, які уклали договір з NFZ, приймають 

пацієнтів за умови попереднього запису по телефону. 

Перелік загальних стоматологічних послуг, які можна отримати в Польщі 

безплатно, налічує понад 60 позицій: 

загальний стоматологічний огляд та інструктаж з гігієни порожнини рота 

(1 раз на рік), а також профілактичний огляд (3 на рік); 

огляд з наданням короткого письмового висновку; 

обстеження життєздатності зубів та рентгенодіагностика (до 2 разів на 

рік); 

анестезія; 
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лікування поверхневого карієсу (кожен зуб), оголеної і травмованої 

пульпи зуба, лікувальна пов’язка в постійному зубі; 

повне препарування та реставрація порожнини зуба, трепанація мертвого 

зуба з перев’язкою порожнини; 

лікування кореневих каналів за допомогою мікроскопа за винятком 

премолярів та молярів; 

пломбування кореневих каналів у всіх зубних рядах (старше 18 років за 

винятком премолярів і молярів); 

загальне парадонтологічне обслуговування. 

Хірургічні маніпуляції та протезування відсутніх зубів також 

безкоштовні 

Державна медицина дозволяє скористатися допомогою хірурга-

стоматолога. При цьому пацієнт може розраховувати на такі процедури: 

видалення зуба, в тому числі хірургічне; 

накладення хірургічної пов’язки; 

розтин поверхневого, підслизового або підшкірного лежачого абсцесу; 

вправлення вивиху нижньої щелепи, тимчасова фіксація перелому 

верхньої або нижньої щелепи. 

Цікаво, що в Польщі можна отримати й безплатне протезування: 

відновлення відсутніх зубів частковим знімним пластинковим протезом 

(один раз на 5 років); 

відновлення беззубих верхньої та нижньої щелеп повним знімним 

акріловим протезом (зняття функціонального відбитка на індивідуальну ложку 

− 1 раз на 5 років); 

відновлення функції або ремонт знімного протеза за зліпком (1 раз на 2 

роки); 

повне облицювання одного непрямого знімного протезу, включаючи 

формування обідка (1 раз на 2 роки). 

Також матерям, які отримали прихисток із дітьми, варто знати, що у 

програму NFZ включена і дитяча стоматологія. 

Час очікування прийому лікаря вимірюється місяцями 

В Польщі біженці нарікають на недоступність спеціалізованого 

стоматологічного лікування в Польщі. Потрапити на прийом в найближчі 

тижні зазвичай украй складно, адже кількість пацієнтів на безплатні послуги 

значно перевищує години роботи лікарів. 

Реальний час очікування прийому в ортодонта чи пародонтолога 

вимірюється місяцями, протягом яких розвиток хвороби, особливо у дитини, 

може досягти несприятливого перебігу. 

Наприклад, очікування візиту до вузьких спеціалістів у сфері стоматології 

в Нижньосілезькому та Підляському воєводствах становить в середньому 2-6 

місяців, а у Сілезькому та Сьвєнтокшиському – 3-4 місяці. 

Втім, із зубним болем отримати безплатну допомогу можна у будь-якого 

стоматолога чи стоматологічній клініці, що підписали договір з Національним 

фондом здоров’я (NFZ). Допомога має бути надана в день звернення. 
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Які ціни на приватну стоматологію в 2022 році 

Чимало українців, які не звикли відкладати лікування зубів, вирішують 

звернутися до приватних стоматологів у Польщі. Хоча такі послуги дорогі. 

Найвищі ціни у стоматологічних клініках Варшави. Середні ціни виглядають 

так: 

консультація стоматолога – 100-200 злотих; 

велика пломба – 300-350 злотих; 

лікування одного каналу - від 400 злотих, багатоканального зуба − від 1,2 

тисячі злотих, лікування зубних каналів під мікроскопом – ще дорожче; 

видалення зуба – мінімум 300 злотих, не враховуючи рентгену, 

консультації, препаратів; 

відбілювання зубів – приблизно 600 злотих. 

Окремо платити доведеться за наркоз і знеболювання під час процедур. 

 

*** 

 

27.12.2022 

Social.com.ua 

https://social.com.ua/life/medyczyna/vymusheni-pereselenczi-otrymaly-

majzhe-29-mln-grn-likarnyanyh-i-dekretnyh-napryamu/ 

Вимушені переселенці отримали майже 29 млн грн лікарняних і 

декретних напряму 

На тимчасово окупованих територіях і в регіонах, де ведуться активні 

бойові дії роботодавці не завжди можуть дотриматись процедури нарахування 

лікарняних і декретних виплат. У такому разі працівники можуть звернутися 

за їх отриманням напряму до органів Фонду соціального страхування. 

Як зазначили у ФССУ, загалом після повномасштабного вторгнення росії 

застрахованим особам профінансували 28,8 млн грн напряму без залучення 

роботодавців: 

– 21,2 млн грн — виплат по вагітності та пологах; 

– 7,5 млн грн — лікарняних; 

– 0,1 млн грн — допомог на поховання. 

Як отримати лікраняні та декретні напряму — читайте за посиланням. 

 

*** 

27.12.2022 

Соцпортал 

https://socportal.info/ua/news/yak-vpo-otrimati-pensiiu-chi-subsidiiu-za-

novim-mistcem-prozhivannya/ 

ЯК ВПО ОТРИМАТИ ПЕНСІЮ ЧИ СУБСИДІЮ ЗА НОВИМ 

МІСЦЕМ ПРОЖИВАННЯ 

Через війну багато українців стали вимушеними переселенцями. 

Розповідаємо, як їм зробити переадресацію субсидій та пенсій. 

Алгоритм дій публікує пресслужба Мінреінтеграції. 

https://social.com.ua/life/medyczyna/vymusheni-pereselenczi-otrymaly-majzhe-29-mln-grn-likarnyanyh-i-dekretnyh-napryamu/
https://social.com.ua/life/medyczyna/vymusheni-pereselenczi-otrymaly-majzhe-29-mln-grn-likarnyanyh-i-dekretnyh-napryamu/
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Евакуація не стане на заваді в отриманні пенсії, субсидії чи соціальної 

допомоги у будь-якому регіоні країни. Для цього потрібно лише зробити 

переадресацію, - запевняють у відомстві. 

Виплати через Укрпошту 

Так, виплати на поштовому відділенні Укрпошти за місцем свого 

проживання, необхідно переадресувати на зручне для вас відділення на 

новому місці.Для цього зателефонуйте: 

до контакт-центру Укрпошти за номером: 0 800 300 545, 

до сервісного центру Пенсійного фонду у регіоні, де ви зараз перебуваєте 

(контакти - за посиланням). 

У розмові з оператором повідомте, що бажаєте отримати пенсію чи 

грошову допомогу за новою адресою, - йдеться у повідомленні. 

Виплати через банк 

Також переадресацію з Укрпошти можна здійснити на відділення 

Ощадбанку. 

Для цього потрібно звернутися із заявою (телефоном або особисто) до 

сервісного центру Пенсійного фонду України або до органу соцзахисту 

населення у регіоні, де ви зараз перебуваєте, - пояснюють у відомстві. 

 

*** 

28.12.2022 

УКРІНФОРМ 

https://www.ukrinform.ua/rubric-uarazom/3642122-u-polsi-narazi-950-

tisac-ukrainskih-bizenciv.html 

У Польщі - 950 тисяч українських біженців 

Наразі у Польщі перебувають 950 тисяч біженців з України, а загалом 

громадян України в Польщі близько 2,3 мільйона. 

Про це написав у Твіттері заступник голови Польського фонду розвитку 

(PFR) Бартош Марчук, передає Укрінформ. 

Як зазначив представник PFR, згідно з базою наданих надання PESEL 

(ідентифікаційний код в Польщі - ред.), станом на сьогодні в Польщі 

перебувають 950 тис. утікачів від війни в Україні, що на 400 тис. менше, ніж 

влітку. Враховуючи, що до війни у Польщі перебували 1,2-1,3 млн українців, 

то загальна кількість громадян України в Польщі на сьогодні становить 2,3 

млн. 

Як зазначається, 90% утікачів від війни в Україні, які перебувають в 

Польщі, це - жінки і діти. Загалом, ті, хто прибув до Польщі після 24 лютого, 

становлять 2,5% від загальної кількості населення Польщі. Найбільше 

українців, які рятуються від війни в Україні, проживають у Нижньосілезькому 

(Вроцлав) та Мазовецькому (Варшава) воєводствах. 

Читайте також: Польща змінила правила перебування та надання 

допомоги біженцям з України 

Як зауважив Марчук, близько 60-70% дорослих утікачів від війни в 

Україні (320 тис. з 450 тис.) вже працевлаштувалися в Польщі. 
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“Це дуже високий рівень працевлаштування. Можна оцінювати, що в 

2022 році з самих податків і соціальних відрахувань до бюджету надійшли 

близько 4 млрд злотих ($900 млн), а в 2023 році потрапить близько 6 млрд 

злотих (понад $1,3 млрд)”,- зазначає Марчук. 

Він зауважив, що загальний фінансовий баланс витрат/надходжень в 

бюджеті країни щодо українців, які прибули після 24 лютого, в Польщі є 

негативним: мінус 1,45 млрд злотих (приблизно $330 млн). Натомість уже в 

2023 році цей баланс буде позитивним – плюс 1,1 млрд злотих ($250 млн). 

Як підсумовує польський урядовець, українські утікачі від війни в Україні 

рівномірно розташувалися по всій території Польщі, немає їх надмірної 

концентрації в тому чи іншому регіоні країни. Вони омолоджують популяцію 

Польщі і є активними на ринку праці. В 2023 році баланс їхнього перебування 

в Польщі буде позитивним. 

Найбільшими викликами Марчук назвав інтеграцію українців у 

польському суспільстві і загалом імміграційну політику країни, а також 

можливу другу хвилю утікачів від війни в Україні. При цьому, він зауважив, 

що поки що немає ознак того, що українці масово залишають Україну у 

напрямку Польщі. 

З 24 лютого росія веде повномасштабну війну проти України. 

 

*** 

28.12.2022 

UAMEDIA.EU 

https://uamedia.eu/society/estonska-mereza-kafe-zbuduvala-vlasnim-

kostom-zitlo-dlya-ukrayinskix-bizenciv-3041 

Естонська мережа кафе збудувала власним коштом житло для 

українських біженців 

Житлова площа вміщує приблизно 20 осіб, і кімнати досі повні. Мережа 

естонських кав'ярень Reval Cafe збудувала тимчасову житлову площу для 

військових біженців з України. Будівництво всіх житлових приміщень 

оплачувалося з власної кишені, пише delfi.ee. 

Кілька українців уже багато років працюють у Reval Cafe. Проте з 

початком війни сюди втекли й члени їхніх родин. „Ми хотіли якось допомогти 

їм, і, оскільки у нас була велика територія, ми почали працювати над тим, щоб 

біженці мали первинне місце перебування“, – розповів один із власників Reval 

Café Рене Трейфелдт. 

Розпочалася інтенсивна робота з будівництва житлових приміщень. 

„Ліжка, кухні, пральні машини, умивальники… Ми будували все за свої гроші. 

Ті, хто мав можливість, купували постільну білизну самі, а ті, хто її не мав – 

про тих ми подбали”, – зауважив Трейфельдт. 

Наша житлова площа вміщує приблизно 20 осіб, і кімнати досі повні. Їм 

не треба платити за оренду, лише за комунальні послуги. "Там у них є окремі 

житлові приміщення та спільна кухня, а також душові", - описував Трейфелдт. 

Він додав, що у середньому люди залишаються там на два-три місяці, бо 
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головне бажання біженців – знайти власне житло. „При необхідності ми також 

допомагали домовлятися з власниками квартир чи маклерами.“ 

Сьогодні у Reval Cafe працює близько 40 українців, деякі з них почали 

працювати після початку війни. Трейфелдт цінує той факт, що держава 

підтримала навчання цих людей. „Так вийшло, що робота цих людей 

супроводжується додатковим годинами для всіх працівників. Тому що вони 

ніколи не працювали у цій сфері. Вони шкільні вчителі, банківські працівники. 

Вони приїжджали сюди не на заробітки“. 

Здебільшого біженці працюють у кафе, деякі ще й на виробництві. 

„Позитивним є те, що молодь вивчила естонську мову і вже може працювати 

у сфері обслуговування“, – сказав Трейфелдт. 

 

*** 

 

28.12.2022 

UAMEDIA.EU 

https://uamedia.eu/society/ukrayinski-bizenci-boyatsya-skarzitisya-na-

umovi-perebuvannya-v-irlandiyi-3042 

Українські біженці бояться скаржитися на умови перебування в 

Ірландії 

Озвучувати своє невдоволення українці бояться, щоби не залишитися на 

вулиці. 

Біженці з України в Ірландії побоюються озвучувати свої претензії до 

умов розміщення. 

Про це виданню Irish Examiner повідомила координатор Штабу допомоги 

громадянському суспільству України Емма Лейн-Споллен. Більшість 

українців, які прибули до Ірландії, розміщені в готелях. Вони бояться 

скаржитися на щось із-за страху, що їх просто виселять, розповіла 

громадськість.Усього біженці проживають у п'яти сотнях готелів по всій 

Ірландії. Контролювати умови перебування у кожному їх досить складно. А 

озвучувати свою незадоволеність українці бояться, щоб не залишитися на 

вулиці.Найчастіше українці незадоволені тим, що в готелях немає де 

усамітнитися, немає місця для зберігання речей, не продумано питання із 

забезпеченням харчуванням. Біженці скаржаться, що на обіди їм доводиться 

ходити до іншого місця. 

Одним біженцям доводилося щодня проходити щонайменше кілометра, 

щоб поїсти – до того готелю, де українцям організували харчування. Інші 

змушені були приймати душ на відкритому повітрі – у вуличних кабінках, 

накритих брезентом. 

 

*** 

 

29.12.2022 

Фокус 
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https://focus.ua/uk/economics/542969-chtoby-ne-ostatsya-bez-pensiy-kak-

pereselencam-oformit-pereadresaciyu-svoih-vyplat 

Щоб не залишитись без пенсій: як переселенцям оформити 

переадресацію своїх виплат 

Переїзд на нове місце проживання не повинен стати на заваді отриманню 

пенсій, субсидій або будь-якої іншої соціальної допомоги, якщо вчасно 

оформити переадресацію. 

Українці, які з початком війни переїхали до безпечніших регіонів, можуть 

оформити переадресацію соціальних виплат, щоб не залишитися без пенсії чи 

субсидій. Про це повідомляє пресслужба Міністерства з питань реінтеграції 

тимчасово окупованих територій. 

"Виплати, які ви раніше отримували на поштовому відділенні 

"Укрпошти" за місцем свого проживання, необхідно переадресувати на зручне 

для вас відділення на новому місці", — йдеться у повідомленні. 

Як оформити переадресацію виплат? 

зателефонувати до контакт-центру "Укрпошти" за номером: 0 800 300 

545; 

набрати сервісний центр Пенсійного фонду у регіоні, де ви зараз 

перебуваєте (контакти доступні за посиланням). 

Оператору потрібно буде повідомити, що ви не живете за місцем 

реєстрації, але хочете отримувати пенсію чи допомогу за новою адресою. Для 

цього потрібно надати таку інформацію: 

прізвище, ім'я та по батькові; 

адресу, на яку ви отримували виплати до евакуації; 

паспортні дані; 

номер телефону; 

спосіб отримання виплати (на поштове відділення або на домашню 

адресу); 

нова адреса доставки: індекс відділення "Укрпошти" або адреса нового 

місця проживання. 

Переадресацію з "Укрпошти" можна переказати на карту "Ощадбанку", 

новий рахунок для цього відкривати не потрібно. Якщо ж виплати й раніше 

надходили на банківську картку, після переїзду нічого робити не потрібно — 

гроші й надалі надходитимуть на той же рахунок. 

 

*** 

29.12.2022 

РБК-Україна 

https://www.rbc.ua/rus/travel/chotiri-roki-bezkoshtovno-ivano-

frankivshchini-1672331663.html 

Чотири роки безкоштовно. На Івано-Франківщині облаштовують 

шелтери для переселенців 
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На Івано-Франківщині відкриють новий великий шелтер для 

переселенців. У колишній школі в Косівській громаді облаштують житло для 

200 осіб. 

У приміщенні тривають будівельні роботи, повідомляє TRAVEL РБК-

Україна з посиланням на Місто інфо. 

Як облаштовують шелтер на 200 осіб 

Зазначається, що громада виграла грант на облаштування прихистку для 

переселенців. Соціальне житло відкриють у приміщенні колишньої школи. 

Зараз там тривають будівельні роботи – облаштовують усі необхідні 

приміщення: 

кімнати для проживання; 

кухні; 

санвузли. 

Також Косівська громада отримала від благодійників комплект 

сантехнічного обладнання: бойлери, умивальники, унітази, душові кабінки, 

електричні нагрівачі. 

В Івано-Франківську шелтер відкрили в дитсадку 

В Івано-Франківську відкрили шелтер для внутрішньо переміщених в 

будівлі колишнього дитячого садка. Це стало можливим завдяки допомозі 

міжнародних благодійних фондів. 

Це житло облаштували у двоповерховій споруді з трьох блоків. Загалом 

там є 62 кімнати з меблями, побутовою технікою, сантехнікою, бойлерами. У 

приміщенні повністю змінили внутрішнє планування та комунікації. 

Окрім кімнат для переселенців, тут облаштували спільну на поверх кухню 

та санвузли. Люди мають право жити там безкоштовно 4 роки, їм не потрібно 

буде оплачувати комунальні послуги. 

Загалом на Прикарпатті знайшли прихисток 148 тисяч людей з інших 

регіонів України. 

 

*** 

 

29.12.2022 

OBOZREVATEL 

https://news.obozrevatel.com/ukr/economics/analytics-and-forecasts/v-

ukraini-vzhe-30-bezrobitnih-najgirshe-pereselentsyam-getmantsev.htm 

В Україні вже 30% безробітних, найгірше переселенцям, – Гетманцев 

Безробіття в Україні до кінця 2022 року майже досягло позначки 30%. До 

початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну цей показник становив 

лише 9%. І змінити ситуацію на краще допоможе лише зростання економіки. 

Про це в інтерв'ю OBOZREVATEL розповів голова комітету Верховної 

Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев. 

Зростання безробіття стало одним із прямих наслідків бойових дій загалом і 

атак Росії на українську інфраструктуру зокрема. 
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"Безробіття до кінця цього року майже 30%, і це дуже погано. До війни 

було 9%", – зазначив Гетманцев. 

Особливо серйозні труднощі виникають із працевлаштуванням 

вимушених переселенців. Вирішити ці проблеми швидко, на думку 

Гетманцева, неможливо. Нестача робочих місць зникатиме лише зі зростанням 

економіки, підстав для якої поки що немає. 

При цьому він нагадав, що програми підтримки бізнесу, що діють в 

Україні, орієнтовані саме на створення та/або збереження робочих місць. 

Зокрема, це програми "5-7-9" та єРобота. 

"Восени розпочали запуск у регіонах оплачуваних громадських робіт. 

Діють компенсації роботодавцям за працевлаштування внутрішньо 

переміщених осіб. Але ці програми можуть лише частково пом'якшити 

негативний ефект", – визнав депутат. 

Як повідомляв OBOZREVATEL, згідно з опитуваннями кадровиків, 

більшість українських роботодавців усе ж таки планують у 2023 році 

збільшити зарплати співробітникам. Залежно від актуальної ситуації в країні 

та сили конкуренції за фахівців, зростання може становити від 8% до 30%. 

 

*** 

29.12.2022 

LENTA.UA 

https://lenta.ua/tryudo-poobitsyav-ukrayinskim-bizhentsyam-postiyniy-

status-u-kanadi-131386/ 

ТРЮДО ПООБІЦЯВ УКРАЇНСЬКИМ БІЖЕНЦЯМ ПОСТІЙНИЙ 

СТАТУС У КАНАДІ 

Вони зможуть бути і славними канадцями, і гордими українцями. 

Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо заявив, що українці, що втекли 

від війни до його країни, зможуть набути постійного статусу. Обіцянка 

політика прозвучала в інтерв'ю каналу CBC. 

Раніше щодо українців у Канаді працювала тимчасова міграційна 

програма, яку запровадили через повномасштабне вторгнення РФ. 

Читайте також: У Гамбурзі показали, де збираються розміщувати 

українських біженців (фото) 

«Багато українців з нетерпінням чекають на можливість повернутися 

додому і приєднатися до відновлення, але є й такі, хто хоче залишитися», – 

сказав Трюдо. 

За його словами, у його країні будуть раді українцям і тим, хто не бачить 

можливості повернутися на Батьківщину, нададуть постійний статус. 

«Вони зможуть бути і славними канадцями, і гордими українцями», - 

пояснив канадський прем'єр. 

Довідка lenta.ua 

Всього з початку 2022 року до Канади прибуло понад 135 тисяч українців, 

проте не всі були біженцями. Із середини березня федеральний уряд затвердив 

понад 470 тисяч спеціальних візових заявок від українців. 
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*** 

 

30.12.2022 

UAMEDIA.EU 

https://uamedia.eu/society/zvicaina-polska-rodina-evakuyuvala-z-ukrayini-

visim-tisyac-bizenciv-3081 

Звичайна польська родина евакуювала з України вісім тисяч біженців 

До ініціативи згодом приєдналися сотні поляків із різних регіонів країни. 

Лукашу Михалкевичу 39 років, уже тривалий час він живе у польському 

місті Ольштин разом із дружиною Монікою та двома дітьми. Коли почалася 

війна в Україні, розповідає чоловік виданню Wyborcza.pl, увага усієї його 

родини була зосереджена на новинах з фронту, всі переживали за долю 

України та хвилювалися, що Польща може стати наступною. 

"Якось, переглядаючи новини по інтернету, я прочитав історію про дітей, 

які, тікаючи від війни, пішли пішки з Києва у бік Львова. Я розплакався. Зі 

сльозами на очах я пішов до дружини і сказав, що має намір поїхати в Україну. 

Вона також почала плакати, сказавши, що якщо я цього справді хочу, то маю 

їхати", — розповідає Лукаш. 

З цього рішення і розпочалося створення транскордонної групи, про 

подвиги якої знає вся Польща та пів Європи. Поки Моніка займалася 

приготуванням будинку та спальних місць для біженців, Лукаш шукав в 

інтернеті однодумців, які готові допомогти йому з транспортуванням 

переселенців до Польщі. 

"Я був вражений. Я не встигав відповідати на повідомлення охочих, усі 

хотіли допомогти. Хтось давав бензин, а хтось і зовсім готовий був віддати на 

користування автомобіль. Ми почали перезодити українців до Польщі. До 

нашої команди згодом приєдналися IT -програмісти. Вони сильно допомогли, 

оптимізували та легалізували роботу нашої групи. Завдяки цьому ми змогли 

офіційно збирати пожертвування, з'явилися гроші на купівлю палива та 

надання додаткової допомоги біженцям", - додає Лукаш. 

Таким чином, до ініціативи згодом приєдналися сотні поляків із різних 

регіонів країни. У результаті за 10 місяців війни транскордонній групі вдалося 

евакуювати майже 8 тисяч українців, забезпечити їхню безпеку та умови 

проживання. 

 

*** 

 

30.12.2022 

ФАКТИ 

https://fakty.com.ua/ua/ukraine/suspilstvo/20221230-yaki-krayiny-

pryjmatymut-bizhencziv-z-ukrayiny-u-2023-roczi/ 

Які країни прийматимуть біженців з України у 2023 році 
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Повномасштабна війна в Україні триває, а ворог систематично 

намагається знищити обʼєкти критичної інфраструктури та житлові будинки 

українців. 

Не виключено, що у 2023 році країни ЄС можуть переживати нову хвилю 

українських біженців. Факти ICTV дізнавались, які країни готові прийняти 

біженців у 2023 році. 

Загальна ситуація 

Сьогодні чимало країн Європи розробляють план на випадок нової хвилі 

біженців з України. 

Попри різні чутки, ще в жодній із країн не заявили, що не готові приймати 

українців чи зачиняють двері для біженців. Тому в 2023 році громадяни 

зможуть вільно виїхати до країн ЄС, як і раніше. 

Яка конкретно ситуація буде в 2023 році, наразі невідомо. Навіть якщо 

якась із країн вирішить припинити прийом біженців, українці дізнаються про 

це першими. 

Польща 

У 2023 році тут зміняться умови перебування для українських біженців – 

у країні планують внести правки до Спецзакону про допомогу громадянам 

України. 

З 1 лютого 2023 року біженці в Польщі повинні будуть покривати 50% 

витрат на проживання, але не більше 40 злотих на особу на день. А з 1 травня 

2023 року українці, які перебуватимуть у Польщі уже 180 днів, матимуть 

покривати 75% витрат, але не більше 60 злотих на особу на день. 

Ця виплата не поширюється на дітей, пенсіонерів, вагітних жінок, людей 

з інвалідністю, осіб з дітьми до 1 року, опікунів трьох дітей і більше, а також 

осіб та сімей, що перебувають у скрутному фінансовому становищі. 

Також вимушені переселенці повинні будуть подати заявку на отримання 

номера PESEL. Ця умова є обовʼязковою. 

Крім того, для вʼїзду нових біженців з України до Польщі повинна бути 

обґрунтована причина. Наприклад, активні бойові дії у місці проживання. 

Німеччина 

У 2023 році українці зможуть в’їжджати до Німеччини без візи та 

перебувати там до 90 днів без посвідки на проживання. 

Якщо ви плануєте залишатися в країні, то необхідно податись на дозвіл 

на проживання для тимчасового захисту (протягом 90 днів після першого 

в’їзду до Німеччини). Для цього необхідно звернутися до імміграційної 

служби за місцем проживання або тимчасового перебування. 

Крім того, з 1 січня 2023 року біженці в Німеччині отримуватимуть 

збільшену допомогу. 

Велика Британія 

Що стосується приїзду біженця до Британії, то у 2023 році не варто 

очікувати на якісь зміни. 
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Український біженець може скористатися програмою Будинки для 

України, в рамках якої потрібно знайти громадянина Британії, що погодиться 

надати житло переселенцям. Така угода укладалася мінімум на пів року. 

Втім, охочих прийняти українців дуже мало, тому в прийдешньому році 

потрапити до країни буде важко. 

Також українці можуть отримати візу до Великої Британії для 

возз’єднання з членами сімей, що вже тимчасово проживають там. Наприклад, 

це можуть бути батько, матір, дитина, брат, сестра тощо. 

Такий дозвіл видається максимум на три роки. 

Словаччина 

У 2023 році українці також зможуть виїхати до Словаччини. Якщо 

плануєте залишитись у країні як біженець, слід оформити статус Тимчасового 

захисту та отримати відповідні права, які значно полегшать життя в країні. 

Тимчасовий притулок надається до 4 березня 2023 року, він автоматично 

продовжується на шість місяців, але не довше ніж на один рік, якщо Рада 

Європейського Союзу не вирішить інакше. 

Чехія 

Тут також офіційно продовжили програму допомоги українським 

біженцям до березня 2024 року. Тобто українських біженців зможуть 

прийняти в країні у 2023 році. 

Після прибуття до Чехії біженці зможуть проживати у тимчасових 

притулках терміном до 30 діб (у спортзалах) та 150 діб у готелях. Подальші 

терміни проживання мають бути оплачені самими біженцями. 

Італія та Франція 

Уряди цих країн не повідомляли про те, що з 2023 року планують 

припиняти прийом біженців. Тому українці можуть обрати будь-яку з двох 

країн. 

Станом на жовтень-грудень 2022 року в Італії діють три режими прийому 

біженців: 

у центрах CAS та SAI Міністерства внутрішніх справ та місцевих органів 

влади; 

з агенції Diffused Hospitality, яка керується організаціями та асоціаціями 

третього сектора; 

проживання біженців у родичів та друзів. 

Франція також продовжує приймати українських біженців. Вимушені 

переселенці отримують там грошову допомогу від французького уряду. 

Виплати отримують лише ті українці, які мають дозвіл на проживання у 

статусі бенефіціар тимчасового захисту. Проте цей статус необхідно поновити 

через шість місяців після отримання. Якщо терміни порушені, виплати 

скасують. 

Більш детальну інформацію про правила прийому та умови перебування 

біженців у країнах ЄС читайте на офіційних сайтах відомств кожної країни. 
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Варто звернути увагу, наразі жодна з країн не оголосила про бажання 

припинити приймати біженців, проте це не означає, що ситуація не зміниться 

після 1 січня 2023 року. 

 

 

 

Регіональні 
 

26.12.2022 

City-news 

https://city-news.ck.ua/2022/12/26/zavdiaky-pereselentsiam-cherkasy-staly-

mistom-z-300-tysiachnym-naselenniam/ 

Завдяки переселенцям Черкаси стали містом з 300 тисячним 

населенням 

З початку вторгнення російських військ в Україну через Черкаси пішов 

потужний рух біженців, велика кількість з яких осіла у Черкасах. Очільник 

обласного міста вважає, що завдяки переселенцям населення Черкас зросло до 

трьохсот тисяч. 

Про це у ефірі “Суспільного” сказав міський голова Черкас Анатолій 

Бондаренко. 

– Місто прийняло величезну кількість тимчасово переміщених осіб. На 

сьогодні тих із них, що офіційно зареєстровані, і які ще залишились у Черкасах 

є 30 тисяч. А за офіційними даними близько 60 тисяч. А на початку вторгнення 

їх було ще більше. Нині, думаю, кількість населення Черкас за рахунок 

внутрішньо переселених осіб зросло до трьохсот тисяч, а то й до 320 тисяч. Я 

мріяв про те, щоб Черкаси стали містом з трьохсоттисячним населенням, але 

прикро, що це сталось внаслідок війни, – сказав очільник Черкас. 

 

*** 

 

26.12.2022 

MALYN.MEDI 

https://malyn.media/novyny/suspilstvo/na-zhytomyrshchynu-pereikhaly-70-

tysiach-pereselentsiv/ 

https://malyn.media/novyny/suspilstvo/na-zhytomyrshchynu-pereikhaly-70-

tysiach-pereselentsiv/ 

На сьогодні в Житомирській області зареєстровано 69 792 внутрішніх 

переселенців. 

Про це повідомляє Департамент соціального захисту населення 

Житомирської ОВА. 

У розрізі міст найбільше проживає: 

у Житомирі — 10322; 

Бердичеві — 4855; 

Звягелі — 2764; 

https://city-news.ck.ua/2022/12/26/zavdiaky-pereselentsiam-cherkasy-staly-mistom-z-300-tysiachnym-naselenniam/
https://city-news.ck.ua/2022/12/26/zavdiaky-pereselentsiam-cherkasy-staly-mistom-z-300-tysiachnym-naselenniam/
https://malyn.media/novyny/suspilstvo/na-zhytomyrshchynu-pereikhaly-70-tysiach-pereselentsiv/
https://malyn.media/novyny/suspilstvo/na-zhytomyrshchynu-pereikhaly-70-tysiach-pereselentsiv/
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Малині — 1778. 

Найбільше прибуло осіб з: 

Донецької області — 9313; 

Луганської області — 3601; 

Харківської області — 3469. 

Сьогодні наші завдання не лише дати дах над головою ВПО, а повноцінно 

інтегрувати їх в життя області, допомогти знайти роботу, віддати дітей на 

навчання до школи – зробити їх частиною Житомирщини. 

 

*** 

26.12.2022 

Східний варіант 

https://v-variant.com.ua/u-18-oblastiakh-ukrainy-pratsiuiut-humanitarni-

tsentry-dlia-pereselentsiv-z-luhanshchyny-iaku-dopomohu-nadaiut/ 

https://v-variant.com.ua/u-18-oblastiakh-ukrainy-pratsiuiut-humanitarni-

tsentry-dlia-pereselentsiv-z-luhanshchyny-iaku-dopomohu-nadaiut/ 

У 18 областях України працюють гуманітарні центри для 

переселенців з Луганщини: яку допомогу надають 

Для переселенців з Луганської області в 18 областях України працює 28 

гуманітарних штабів. Їх допомогою скористалися вже понад 100 тисяч 

переселенців з області. 

Про це повідомляє Луганська обласна військово-цивільна адміністрація. 

"Наразі для підтримки переселенців з Луганської області створено 28 

гуманітарних хабів у 18 областях України. Їх послугами вже скористувалися 

понад 100 тисяч людей. Переселенці з Луганщини вже отримали 1810 тонн 

продуктів, 27,5 тонн засобів гігієни та побутової хімії та 41,3 тонн іншої 

гуманітарної допомоги: одяг, матраци, ковдри, посуд тощо", — йдеться у 

повідомленні. 

У відомстві додавали, що у Дніпрі створений "Шелтер переселенців 

Луганщини". Він має дитячий майданчик та може одночасно прийняти до 90 

людей. 

Також, у 15 гуманітарних хабах проводять консультації з пошуку роботи, 

підтримки бізнесу та самозайнятості. За допомогою хабів вже влаштовано на 

роботу понад тисячу переселенців з Луганської області, ще 759 людей, 

зауважили в обладміністрації, отримають роботу найближчим часом. 

 

*** 

27.12.2022 

UA portal 

https://news.uaportal.com/ukr/section-news/news-nekotoryie-ukraintsyi-

mogut-poteryat-subsidii-v-2023-godu-kto-ostanetsya-bez-pomoschi-26-12-

2022.html 

Деякі українці можуть втратити субсидії в 2023 році: хто 

залишиться без допомоги 
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Деякі категорії українців можуть залишитися без державної допомоги – 

субсидій. Зокрема йдеться про внутрішньо переміщених осіб (ВПО). 

Як повідомили в Мінсоцполітики, за місцем проживання переселенців 

проводитимуть відповідні періодичні перевірки. Якщо ж людину не застануть 

там, то вона ризикує залишитися без державних виплат. 

Важливо, що ВПО мають десять днів, щоб звернутися до органів 

соціального захисту і підтвердити свій статус. Якщо у вас є поважна причина 

для тривалої відпустки, тоді ви можете відновити виплати. 

"У разі, якщо людина їздила кудись відпочивати або була у відрядженні, 

повертається пізніше, вона подає заяву – і виплати будуть відновлені", – 

пояснила міністерка соціальної політики Оксана Жолнович. 

Субсидію можуть отримати переселенці, які проживають в Україні, а 

також люди, які виїхали за кордон. 

Начальниця управління надання житлових пільг Пенсійного фонду 

України Олена Краснова попередила про невеликі зміни, які стосуватимуться 

внутрішніх переселенців. Зокрема ВПО не мають надавати документи про 

оренду житла для оформлення державної допомоги. 

Крім цього, на час воєнного стану та впродовж двох місяців після його 

завершення збереглася можливість отримання соціальних виплат для біженців 

з України, які виїхали до інших країн. Проте комунальні нормативи на них не 

розраховуються. 

До прикладу, є сім'я з трьох осіб. Жінка з дитиною виїхали за кордон, а 

чоловік перебуває в Україні, то соціальні нормативи щодо житлово-

комунального господарства будуть розраховувати лише на нього. 

Зауважимо, що у державному бюджеті на 2023 рік заклали менше коштів 

на виплату субсидій для українців. Так, субсидування оплати комунальних 

послуг знизилося на 9.2%, що становить 37,9 млрд грн. Тому деякі українці не 

зможуть отримати субсидію, хоч і розраховуються на неї. 

За словами глави українського уряду Дениса Шмигаля, найбільш вразливі 

верстви населення обов'язково отримають субсидії. У бюджеті на наступний 

закладено достатньо коштів, переконує він.Середній розмір допомоги 

становитиме 1800 грн і не перевищуватиме 2000 грн на місяць.Нагадаємо, що 

чимало українців отримують субсидію для відшкодування витрат на оплату 

комуналки. Проте її не всім нараховують. UAportal розповідає, які категорії 

громадян не можуть отримати субсидію. 

 

*** 

 

27.12.2022 

Новоград.City 

https://novograd.city/articles/257112/ponad-50-kvartir-ta-stilki-zh-budinkiv-

na-zvyagelschini-gotuyut-zhitlo-dlya-pereselenciv 

Понад 50 квартир та стільки ж будинків: на Звягельщині готують 

житло для переселенців 
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Уже з початку року у Звягелі почнуть реконструювати дві будівлі під 

соціальні квартири для переселенців. Один проєкт – на базі будівлі колишньої 

станції переливання крові. Інший – у приміщенні колишнього 

шкірвендиспансеру. Окрім того, у Гульську, на дачному масиві, близько 50 

будинків готують аби поселити переселенців. 

Новоград.City зібрав огляд житла, де можуть оселитися зараз або в 

найближчому майбутньому люди, які втратили свої домівки. 

Для майбутніх переселенців на Гульських дачах готують будинки 

Ще з літа цим почали займатися засновник благодійного фонду 

"Благодійна Україна" Валерій Корсун і голова правління "Садівничого 

товариства масиву "Гульський" Микола Мартинюк. 

На дачному масиві у Гульську є близько 50 будинків, які пустують, 

власники не проти, аби там розмістились вимушені переселенці, але для цього 

потрібно їх відремонтувати і завезти мінімальну побутову техніку. Але є одне 

але. 

Дорога до дач знаходилась не у найкращому стані. Тому Валерій Корсун 

та Микола Мартинюк звернулися до власників автодорожніх кампаній Віталія 

Табалюка, Дмитра Рудницького та голови районної ради Артура Загривого. 

Останній попросив допомогти з матеріалом директора Каменедробильного 

заводу Сергія Маяцького. 

Усі відгукнулись. І за власний кошт відремонтували дорогу від початку 

масиву і до кінцевої зупинки. 

Під час першого етапу ремонту дороги 

4 серпня робота закипіла. Завод дав благодійно щебінь, а автодорожні 

підприємства почали ремонтувати дорогу. 5 серпня усі зібрались у Гульську, 

аби подивитись, що вже зроблено і що ще потрібно доробити. 

"У нас за 30 років користування є багато будинків, які з тих чи інших 

причин пустують. З власниками говорили і вони всі готові віддати 

переселенцям для тимчасового проживання, – розповідає голова правління 

масиву Микола Мартинюк. – Тому сьогодні важливо зробити гарний під'їзд. 

Сюди постійно ходить автобус. Неподалік розташована залізнична зупинка, 

через яку регулярно проходить дизель. Тут зручно і хороше сполучення". 

Відтоді силами небайдужих людей почали ремонтувати дорогу зі сторони 

села. 

Щоб відремонтувати дорогу в сторону Романівки до траси Київ-Чоп, 

власники будинків-дач зібрали 60 000 грн, які перерахували Романівському 

кар'єру. Крім того, директор кар'єру Володимир Бабич погодився понизити 

ціну і пообіцяв 300 тонн додати як благодійний внесок. Але погода завадила 

закінчити дорогу, тому роботи поки що відклали. 

"Поки масового заселення людей не має, – говорить Микола Мартинюк. 

– Деякі будинки власними силами підготовили до заселення". 

Гульські дачі 

Після того, як відремонтують до кінця дорогу, наступник кроком буде 

облаштування будинків. За словами керівника БФ Валерія Корсуна, у них вже 



39 

 

є домовленості з поляками і німцями. Благодійники допоможуть із заміною 

вікон та побутовою технікою. 

"Це дуже важлива справа, – говорить голова райради Артур Загривий. – 

Спільними зусиллями влади і бізнесу ми робимо гарну справу. Тим паче, що 

до нашого району постійно прибувають переселенці, яким потрібне житло. І 

ця синергія, яка виникла у нас зможе зробити ще багато гарних справ на благо 

мешканців Звягельщини". 

Волонтерка з Житомира і соціальне житлоУ нашому місті для українців, 

які втратили свої домівки, організували тимчасові прихистки, однак 

забезпечити постійним житлом – виявилось доволі складно. Це передусім 

стосується тих, кому немає куди повертатися, і вони вирішили залишитися 

жити тут. Тому міська рада взялася шукати кошти, щоб створити соціальне 

житло для цих людей."Коли ми проводили інвентаризацію комунальних 

будівель, у секретаря міської ради Оксани Гвозденко та депутатів виникла ідея 

створити соціальне житло для переселенців, – розповідає заступниця міського 

голови Ірина Гудзь. – У нас було приміщення шкірвендиспансеру, де хотіли 

зробити об’єкт реабілітації для військових, але щось не вийшло. Тому Оксана 

Василівна запропонувала нам знайти можливість, щоб реалізувати такий 

проєкт. Можливо, залучити міжнародних донорів, бо зараз у нас активний і 

широкий спектр співпраці з різними міжнародними інституціями. З цією ідеєю 

ми звернулись до волонтерки Жанни Соловйової, бо вона вже декілька років 

допомагає нам, і всі проєкти, які ми реалізували, були пов’язані з війною. 

Наприклад, вона допомагала створити простір для військових, для їхньої 

реінтеграції. З початку війни Жанна допомагала нашим військовим і купувала 

дороге обладнання. А пізніше, коли вона почула про ідею створення 

соціального житла, сказала, що допоможе підшукати донорів". Згодом Жанна 

Соловйова вийшла на німецьких благодійників. Вони розглядали три міста, де 

можна втілити такий проєкт, але обрали Звягель. 

"Їхня організація хоче зробити реконструкцію житла, щоби внутрішньо 

переміщені особи могли нормально жити у комфортних умовах. Благодійники 

приїхали у місто, подивилися будівлю і вирішили працювати з нами", – 

зазначає Ірина Гудзь. 

Загалом бюджет проєкту – близько 5 мільйонів гривень. 50 тисяч євро 

залучила Жанна, а зараз шукає ще донорів, які зможуть долучитися. "Місто на 

себе бере фінансування технічного обстеження та виготовлення проєктно-

кошторисної документації. Ми, розуміючи, що цих коштів не вистачає, 

під'єднуємо ще одну програму спільно з IFC, яка теж спрямована на підтримку 

такого житла. Ця програма працює на умовах 3000 доларів на одну людину, 

яка буде проживати в тому приміщенні. Зараз робимо усе можливе, щоб 

зробити саме те житло, де зможуть нормально жити люди та в якому буде 

комфортно. Також до нас доєднався і Червоний Хрест. Вони пишуть проєкт, 

де буде закладено облаштування квартир: це меблі, посуд тощо", – розповідає 

заступниця. 
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Загалом у будівлі облаштують 7 повноцінних квартир, де люди житимуть 

стільки, скільки потрібно. 

Ми запитали у волонтерки, чому вона вирішила узятися за такий проєкт. 

Жанна Соловйова очолює громадську організацію "Сучасний формат", 

що працює у Житомирі. "Громадський сектор для мене знайомий ще зі 

студентських років, – розповідає Жанна, – і так склалося що у 2007 році була 

потреба надалі обрати професійний шлях. Я думала, чим би хотіла займатися, 

і вирішила, що потрібно працювати у тій сфері, де найкраще виходить. У той 

час я вже мала досвід роботи саме в громадському секторі. Ну і почалося. 

Створили разом з однодумцями громадську організацію "Сучасний формат". 

Спочатку волонтери опікувались дітьми зі школи-інтернату. Згодом 

організація стала хабом, що допомагає іншим ГО розвиватися. 

Вигляд будівлі до реконструкції 

"Коли почалася повномасштабна війна, я намагалася зрозуміти, чим 

людина, яка є в громадському секторі, може бути корисною для своєї громади, 

своєї країни. У нас на той час вже був благодійний фонд. І ми вирішили 

збирати кошти для оборони Житомира. Завдяки небайдужим людям з усього 

світу нам вдалося закумулювати на рахунки фонду громади Житомира понад 

14 мільйонів гривень. За ці гроші ми змогли багато всього купити". 

З часом волонтери почали допомагати переселенцям. "Це була невеличка 

підтримка, ми хотіли хоч якось допомогти цим людям інтегруватися в 

громаду, знайти друзів, роботу, налагодити контакти. Так, у нас з’явилися 

партнери, які готові були допомагати. 

Звичайно, цікавіше зробити щось глобальне, що може слугувати і бути 

корисним людям на довший період часу. У нас була така мрія. З’явились 

партнери, які готові виділити певну суму фінансування на облаштування 

житла для внутрішньо переміщених осіб. І завдяки гарній співпраці зі 

Звягельською міською радою, ми почали працювати над цим проєктом". 

Майбутній проєкт 

Як розповідає Жанна, зараз проєкт на стадії розроблення самих проєктних 

заявок, але заплановано, що у січні почнуть обирати підрядника. Це будуть 

повноцінні квартири для комфортного життя. Реконструкцію приміщення 

будуть робити таким чином, щоб був доступ для людей, які мають 

інвалідність, або для маломобільних груп. 

Північна екологічна фінансова корпорація НЕФКО і близько 50 квартир 

Паралельно у міській раді почали працювати над ще одним потужним 

проєктом. У той час їм запропонували пройти конкурс і стати учасником 

Програми Північної екологічної фінансової корпорації НЕФКО 

"Реконструкція та відновлення муніципальної інфраструктури". У результаті 

громаду відібрали і надали фінансову підтримку на реконструкцію будівель 

під житло для переселенців. 

Проєкт на вулиці Василя Карпенка (колишня вул. Герцена) є досить 

амбітним, адже передбачає втілення у стислі терміни та надання переселенцям 
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готового житла "під ключ", тобто з внутрішнім ремонтом, сантехнікою, 

необхідним набором меблів та побутової техніки. 

Деталі проєкту розповідає Ірина Гудзь: "Вивчивши наявні можливості, 

найкращим варіантом для реалізації Програми у громаді визначили 3-

поверхову будівлю обласної комунальної установи "Житомирський обласний 

центр крові" на вулиці Василя Карпенка, яка тривалий час не 

використовувалася та перебувала у спільній власності територіальних громад 

сіл, селищ, міст Житомирської області. Депутати обласної ради Віктор 

Мельник та Олександр Ющенко виявили активну громадянську позицію аби 

переконати обласну раду передати будівлю у комунальну власність громади 

для важливих соціальних потреб. Це було непросто, але нам це вдалося". 

Будівля під проєкт від НЕФКО 

Під час реконструкції планують добудувати четвертий поверх. Квартири 

будуватимуть за усіма європейськими стандартами: з укриттям та з 

альтернативними джерелами енергії. У квартирах буде обладнано кухні, 

санвузли, меблі, посуд, побутова техніка тощо. Планується збудувати та 

облаштувати близько 50 квартир. Загальний бюджет проєкту – два з 

половиною мільйони євро. 

За словами Ірини Гудзь, нещодавно відбувся тендер, який виграла 

харківська компанія, яка бере на себе повністю все будівництво та 

облаштування, залучаючи до субпідряду авторський і технічний нагляд. 

"До цього проєкту ми також залучаємо і офіс Ради Європи, фахівці якої 

допоможуть нам напрацювати прозорий механізм видачі такого житла. 

Першочергово, житло отримуватимуть внутрішньо переміщені особи, які 

будуть працевлаштовані в нашій громаді", – говорить посадовиця. 

Також, за її словами, орієнтовно в березні житло почнуть 

реконструювати. Окрім того, планують також облаштувати і прибудинкову 

територію: зробити зону релаксу, дитячий майданчик тощо. 

 

*** 

27.12.2022 

Хвиля 

https://hvylya.net/uk/news/264886-medikam-pereselencam-podskazali-kak-

nayti-rabotu-po-programme-minzdrava 

Медикам-переселенцям підказали, як знайти роботу за програмою 

МОЗ 

У період дії військового стану в Україні працює механізм забезпечення 

робочими місцями медиків із статусом тимчасово переміщених осіб. 

Про це повідомили у Міністерстві охорони здоров'я України. 

Так, станом на кінець грудня таким чином працевлаштовано 4313 

медиків-переселенців. 

З них 2011 лікарів, 1514 спеціалісти (медичні сестри/брати, акушери, 

фельдшери, асистенти фармацевтів) та 788 технічних працівників. 
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Найбільша кількість працевлаштованих лікарів зі статусом ВПО у 

Черкаській (214), Харківській (150) та Полтавській областях (130 осіб). 

Також ці області лідирують за кількістю працевлаштованих медсестер та 

інших фахівців – 322, 166 та 141 особа у Черкаській, Харківській та 

Полтавській областях відповідно. 

Знайти вакансії фахівці медичної сфери можуть на спеціальному ресурсі 

МОЗ — порталі вакансій медичних працівників: https://work.moz.gov.ua/ 

Нагадаємо, тисячі українців "мобілізували" до "Армії відновлення". 

Медикам-переселенцям підказали, як знайти роботу за програмою МОЗ 

 

*** 

27.12.2022 

Евакуація.Сity 

https://evacuation.city/articles/257205/u-ivano-frankivsku-vidkrili-shelter-

dlya-pereselenciv 

У Івано-Франківську відкрили шелтер для переселенців 

У будівлі колишнього дитячого садка міста відремонтували і 

облаштували приміщення для проживання людей. 

Про це пише пресслужба Івано-Франківської ОДА  

Житло для переселенців у Франківську 

Шелтер облаштували у двоповерховій будівлі, яка складається із трьох 

блоків. 62 кімнати обладнали: 

меблями, 

побутовою технікою, 

сантехнікою, 

бойлерами та усім необхідним для проживання 140 людей.  

Зараз у цьому прихистку поселився 121 переселенець. Також тут 

облаштували спільні кухні та санвузли. Перший поверх зручний для людей з 

інвалідністю.  

Приміщення надала Івано-Франківська міська рада. Люди мають право 

тут жити безкоштовно чотири роки. Також не потрібно оплачувати комунальні 

послуги.Проєкт створили за підтримки волонтерів проєкту "Ко-Хати", а також 

громадській організації "Металаб", міжнародним організаціям USAID 

Україна, IOM Україна, UNHCR Україна, благодійним фондам "Рокада", 

"Польська поміч", "Мій мир", "People in need". 

 

*** 

 

27.12.2022 

День за днем 

https://denzadnem.com.ua/shepetivshhyna/kultura/132356 

Переселенцям на Шепетівщині привезли Вифлеємський Вогонь Миру 

Сьогодні, 27 грудня, у Плесенську гімназію завітали представники 

Шепетівського осередку Пласту. Вони привезли у село Вифлеємський Во-гонь 
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Миру. Кожен, хто бажав міг купити собі свічку виготовлену юними 

пластунами власноруч. «У Пластунів є традиція, яку вони поширюють 

кожного року, починаючи від Святого Миколая. Вогонь починає свою 

мандрівку з Вифлеєма й поширюється на багато країн, зокрема і в Україну», 

— сказав Отець Василь Бондар настоятель храмів УГКЦ у Шепетівці. 

Далі пластуни принесуть вогонь і в інтернати, і військовим. 

Вифлеємський Вогонь Миру — це щорічна скаутська акція до 

святкування Різдва. Вогонь, запалений у Вифлеємі на місці народження Ісуса 

Христа шириться символічною естафетою по всьому світу — до Європи та до 

інших континентів. 

У Шепетівській громаді ідея Вогню і його простий символізм — мир, 

радість і братерство — прихильно сприйнялися продовж останніх років, 

ставши для багатьох з нас невіддільною частиною святкування Різдва. 

Цьогоріч у громаду вже у восьме передають вогонь із Вифлеєму. 

 

*** 

27.12.2022 

Новини Полтавщини 

https://np.pl.ua/2022/12/departament-sotszakhystu-naselennia-poltavskoi-

ova-rozrobyv-pershu-v-ukraini-oblasnu-kompleksnu-prohramu-pidtrymky-vpo/ 

Департамент соцзахисту населення Полтавської ОВА розробив 

першу в Україні обласну комплексну програму підтримки ВПО 

Дотримання прав та свобод внутрішньо переміщених осіб, а також 

забезпечення їх нагальних потреб не сходить з порядку денного роботи 

Департаменту соціального захисту населення облвійськадміністрації, адже 

саме сфера соціального захисту прийняла на себе першу хвилю кризових 

явищ, що принесла війна. 

Про це повідомила директор Департаменту соціального захисту 

населення Полтавської ОВА Людмила Корнієнко. 

Полтавщина серед областей, які прийняли найбільшу кількість 

переселенців, чисельність яких зберігається на рівні 200 тис. осіб, до ключових 

завдань по облатуванню тимчасового прихистку, охопленню державними 

соціальними гарантіями та допомогами, наданню соціальних та 

реабілітаційних послуг та вирішенню поточних проблемних моментів щодо 

забезпечення базових потреб ВПО додались нові виклики, які продиктовані 

вимогами часу. 

Відтак, беручи до уваги, що в більшості випадків громадяни, які 

перемістились з інших регіонів країни, втратили домівки, роботу, з 

об’єктивних причин не мають змоги повернутись до звичного життя та 

розглядають громади Полтавської області як місце для подальшого 

проживання, постає завдання сприяти максимальній інтеграції внутрішньо 

переміщених осіб та відпрацювання механічну підтримки в довготривалій 

перспективі. 
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З метою забезпечення комплексного підходу та системної роботи, 

Департаментом соціального захисту населення облвійськадміністрації 

розроблена перша в Україні обласна Комплексна програма підтримки 

внутрішньо перемішених осіб на 2023-2024 року. 

Програма ґрунтується на проведеній аналітичній роботі щодо визначення 

ключових потреб внутрішньо переміщених осіб та складних ситуацій, які 

потребують нагального вирішення на рівні області та територіальних громад 

та передбачає 2 ключові напрямки із соціального захисту та економічної 

підтримки перемішених осіб. 

 

*** 

 

27.12.2022 

Mykharkov.info 

https://mykharkov.info/news/na-kinets-grudnya-u-harkovi-prozhivaye-

priblizno-1-1-miljona-osib-na-teritoriyi-oblasti-zareyestrovano-blizko-450-

tisyach-osib-zi-statusom-vpo-sinyegubov-26986.html 

На кінець грудня у Харкові проживає приблизно 1,1 мільйона осіб, на 

території області зареєстровано близько 450 тисяч осіб зі статусом ВПО 

— Синєгубов 

Станом на кінець грудня у Харкові проживає приблизно 1,1 мільйона осіб, 

на території області зареєстровано близько 450 тисяч осіб зі статусом ВПО. 

Про це повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов. 

«Попри небезпеку обстрілів жителі регіону, які раніше виїхали, 

продовжують поволі повертатися додому. Я думаю, що наступна хвиля 

повернення відбудеться навесні, по завершенню опалювального сезону», – 

зазначив Синегубов. 

Начальник ХОВА наголосив, що вирішуючи повернутися на деокуповані 

території, необхідно зважати на безпекову ситуацію.За його словами, область 

досі залишається однією з найзасміченіших вибухонебезпечними предметами. 

Над розмінуванням території щодня працює понад 150 осіб зведеного загону 

ДСНС та понад 40 одиниць спецтехніки. 

«У разі виявлення підозрілих предметів у жодному випадку не можна 

наближатися до них. Не варто поряд з підозрілими предметами користуватися 

і мобільним телефоном, бо це також може призвести до його детонації», – 

наголосив Олег Синєгубов. 

Відразу слід викликати підрозділи ДСНС або Національної поліції для 

розмінування. 

 

*** 

 

29.12.2022 

Область 
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https://oblast-te.com.ua/dopomagatymut-pereselenczyam-gromada-

ternopilshhyny-spivpraczyuvatyme-z-blagodijnym-fondom/ 

ДОПОМАГАТИМУТЬ ПЕРЕСЕЛЕНЦЯМ: ГРОМАДА 

ТЕРНОПІЛЬЩИНИ СПІВПРАЦЮВАТИМЕ З БЛАГОДІЙНИМ 

ФОНДОМ 

Сьогодні між Заводською селищною радою та БО БФ “ПОСМІШКА ЮА” 

підписали мемерандум про співпрацю та партнерство. Про це повідомили на 

сторінці селищної ради. 

Метою підписання меморандуму є сприяння у наданні гуманітарної 

допомоги ВПО та місцевому населенню, що постраждало внаслідок воєнного 

конфлікту, сприяння покращенню до доступу до послуг населення з фокусом 

на дітей, заохочення місцевого населення брати участь у волонтерському русі, 

сприяння покращенню благополуччя населення Заводської громади. 

 

*** 

 

Волинь 

28.12.2022 

Волинська влада підрахувала, скільки десятків тисяч внутрішніх 

переселенців оселилося в області 

https://www.volyn.com.ua/news/234434-volynska-vlada-pidrakhuvala-

skilky-desiatkiv-tysiach-vnutrishnikh-pereselentsiv-oselylosia-v-oblasti 

Упродовж минулого тижня на Волині приймали внутрішніх 

переселенців 

Зокрема, з 16 по 26 грудня в області розселили ще 91 людину. Загалом, 

станом на сьогодні на Волині прийнято 78 824 переміщених осіб, інформує 

пресслужба Волинської обладміністрації. 

Загалом, станом на сьогодні на Волині прийнято 78 824 переміщених осіб. 

Серед жителів постраждалих регіонів, що були змушені покинути свій 

дім: 29 356 осіб працездатного віку, 2308 – осіб з інвалідністю, 7725 – 

пенсіонерів, а також 65 багатодітних сімей та 9 сімей батьків-одинаків. 

Нагадаємо, в рамках допомоги внутрішньо переміщеним особам із 

житлом, уряд компенсує комунальні витрати громадам, які безкоштовно 

розміщують у себе переселенців. 

У Волинській області за ініціативою «Прихисток» тимчасово розміщено 

19,4 тис. осіб та компенсовано 15,8 млн грн (на умовах постанови Кабінету 

Міністрів України від 19.03.2022 № 333). 

Також 8,1 млн гривень з держбюджету компенсовано за оплату 

комунальних послуг, що надаються під час розміщення тимчасово 

переміщених осіб. 

 

*** 

 

28.12.2022 
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Ваш шанс 

http://www.shans.com.ua/?m=inews&nid=66953 

Тростянець отримав від благодійників меблі для облаштування 

Центрів ВПО 

Наразі у Тростянецькій громаді проживає близько 1500 внутрішньо 

переміщених осіб, повідомляє міськрада. Більшість із них потребують житла, 

тому що або переселилися з інших регіонів України, або втратили свої 

будинки внаслідок обстрілів. 

Міська влада працює над відкриттям декількох центрів для тимчасового 

розміщення чи проживання ВПО, а також їх облаштуванням. Тривають 

ремонтні роботи на п’ятому поверсі соціального гуртожитку по вул. 

Заводській, 1; у приміщенні по вул. Кеніга, 7; у селах Солдатське, Мартинівка, 

Дернова. 

Від німецького Благодійного фонду EMWA Foundation gGmbH, у рамках 

ініціативи «Допомога Україні» до громади надійшла друга партія меблів для 

облаштування центрів для проживання ВПО. Це ліжка зі зручними матрацами, 

дивани, шафи, столи, тумби, стільці, дзеркала та інші меблі. Від польської 

компанії Redbudhelp надійшло 120 міжкімнатних дверей. 

У приміщеннях, облаштованих цими меблями, переселенцям буде 

затишно та зручно почуватися, всі їх першочергові потреби будуть задоволені. 

Доставити вантаж із Німеччини допоміг Тростянецький БФ «Доброта» за 

кошти, передані Сибіллією Страк-Ціммерман та її чоловіком Гансом. 

 

*** 

 

28.12.2022 

Наше місто 

https://nashemisto.dp.ua/2022/12/28/u-dnipri-tsentry-sotszakhystu-

naselennia-obsluhovuiut-maizhe-200-tys-pereselentsiv-foto/ 

У Дніпрі центри соцзахисту населення обслуговують майже 200 тис. 

переселенців 

У Дніпро продовжують прибувати люди зі східних територій України. 

Всього у місті вже зареєстровано понад 180 тисяч внутрішньо переміщених 

осіб. Всі вони звертаються  до центрів управління соцзахисту за допомогою. 

Сьогодні, 28 грудня, директор департаменту соцполітики Едуард Підлубний 

перевірив, як зараз працює Центральне управління соціального захисту 

населення і чи готовий заклад до блекауту, передає “Наше місто“. 

«В управліннях надають всі види соціальних допомог. Кожного дня люди 

приходять сюди для оформлення державних соціальних допомог, отримують 

посвідчення пільговиків та консультуються з питань соціальних виплат», – 

розповів Едуард Підлубний. 

Управління продовжують приймати переселенців. Всього по місту 

зареєстровано 185 тис. ВПО. За словами Підлубного, Центральний район 

найпопулярніший. Тут зосереджено 78 тис. ВПО. 

http://www.shans.com.ua/?m=inews&nid=66953
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«На випадок блекауту Управління забезпечені міні електростанціями, що 

дозволить працювати 3-4 комп’ютерам. Також, за необхідності, можна буде 

зарядити телефони відвідувачів», – зазначив Підлубний. 

Крім того, сумісно з ВПП ООН розпочали програму грошової підтримки 

одиноких матерів, які отримають 2220 грн/міс на 3 місяці одним траншем, це 

6660 грн. Управлінням надано QR коди, якими вони забезпечують одиноких 

матерів. Ця грошова допомога надається з цілью підготувати таких осіб до 

блекауту. 

 

*** 

 

28.12.2022 

Закарпаття онлайн 

https://zakarpattya.net.ua/News/225008-202-robotodavtsi-na-Zakarpatti-

otrymaiut-kompensatsiiu-vytrat-za-pratsevlashtuvannia-pereselentsiv 

202 роботодавці на Закарпатті отримають компенсацію витрат за 

працевлаштування переселенців 

Закарпатський обласний центр зайнятості продовжує розгляд заяв від 

роботодавців на отримання компенсації витрат на оплату праці за 

працевлаштування внутрішньо переміщених осіб внаслідок проведення 

бойових дій під час воєнного стану в Україні. 202 роботодавці отримали 

позитивне рішення щодо компенсації за працевлаштування 504 внутрішньо 

переміщених осіб. 

ОЦЗ закликає працедавців звертатися до центрів зайнятості, або ж 

подавати документи через «Портал «Дія». 

Додаткову інформацію можна отримати у відділі організації надання 

послуг роботодавцям Закарпатського ОЦЗ, тел. 0312-64-98-83. 

Гаряча лінія для роботодавців 095-426-11-58. Наш Телеграм-канал - 

Державна служба зайнятості https://t.me/SESofUkraine, повідомили Закарпаття 

онлайн у Закарпатському обласному центрі зайнятості. 

 

*** 

 

28.12.2022 

Telegraf 

https://www.telegraf.in.ua/kremenchug/10113711-na-poltavschini-ditsadki-

vidviduye-ponad-12-tisjach-malenkih-pereselenciv-a-shkoli-55-tisjach.html 

Полтавщина прихистила понад 200 тисяч переселенців 

До Полтавщини переїхали понад 200 тис. внутрішньо переміщених осіб. 

Зокрема й багато сімей із дітьми, яких наші заклади освіти прийняли як рідних: 

у дитсадках Полтавщини виховуються понад 1,2 тис. дітей з сімей 

переселенців, а у школах області навчаються близько 5,5 тис. дітей-ВПО. 

Про це повідомив Дмитро Лунін, начальник Полтавської обласної 

військової адміністрації. 
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За його словами, більшість шкіл в області використовують очну та 

змішану форму навчання (340 закладів), а працюють дистанційно 188 шкіл. 

Облаштовані укриття у 387 школах із 528. 

Прийняла Полтавщина й педагогів-переселенців і цілі навчальні заклади 

з зони бойових дій: 

199 педагогів-переселенців працевлаштовані до закладів освіти області; 

в область переїхали 1 університет, 6 фахових коледжів та 1 центр 

профтехосвіти з Луганщини, і 5 закладів фахової передвищої освіти з 

Донеччини. 

— Яким би важким не видався 2022-ий рік для дорослих, ми насамперед 

маємо подбати про наших дітей і дати їм належну освіту, — наголосив Дмитро 

Лунін. 

 
 

*** 

28.12.2022 

TV-4 

https://tv4.te.ua/%d0%bf%d1%80%d0%be-

%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%b0-

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

%d1%86%d1%96%d0%b2-%d1%82%d0%b0-

%d0%b1%d0%b5%d0%b7%d0%be%d0%bf%d0%bb%d0%b0%d1%82%d0%bd

%d1%83/ 

Про права переселенців та безоплатну правову допомогу говорили в 

Тернополі 

Про права переселенців та безоплатну правову допомогу говорили в 

Тернопільському прес-клубі. Фахівці розповіли про виплати внутрішньо-
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переміщеним особам та презентували посібник. Збірка включає розширену 

інформацію про послуги та механізми надання допомоги в контексті 

сьогодення, а саме в умовах карантину та воєнного стану. На цій конференції 

побувала і наша знімальна група. 

 

*** 

 

28.12.2022 

UAportal 

https://news.uaportal.com/ukr/section-news/news-ukraintsyi-mogut-

poluchit-dengi-za-razmeschenie-pereselentsev-skolko-platyat-28-12-2022.html 

Українці можуть отримати гроші за розміщення переселенців: 

скільки платять 

Українці можуть отримати гроші за розміщення переселенців: скільки 

платятьЧерез повномасштабне російське вторгнення українці вимушено 

залишаються місця постійного проживання та шукають прихистку у більш 

спокійних регіонах країни. Своєю чергою влада змушена шукати різні 

способи, аби надати вимушеним переселенцям житло. 

Українці теж допомагають тим, хто переїхав у безпечні місця та шукають 

нові оселі. Ці відповідальні громадяни мають право на компенсації за 

прихисток ВПО. 

Щоб оформити допомогу від держави, українці мають офіційно 

зареєструвати переселенців у своїх будинках, тоді вони гарантовано 

отримають компенсації. 

Для того, аби скористатися послугою, потрібно подати відповідну заяву 

до органів місцевого самоврядування (виконавчого комітету), вказавши дані 

про кожного з переселенців, яким вони надали прихисток. До заяв потрібно 

прикріпити копії документів, що посвідчують їх особу. 

Після цього органи місцевої влади можуть перевірити кількість 

переселенців та їхні дані. Буде перевірятися й те, чи дійсно переселенці не 

платять гроші за своє проживання. 

На компенсацію можуть розраховувати лише українці віком від 18 років, 

які є власниками житла. 

Якщо ви безоплатно розмістили у себе внутрішньо переміщених осіб, 

можете отримати компенсацію у розмірі 30 грн в день за кожну людину. 

Важливо: компенсація надається для покриття витрат, пов’язаних з 

безоплатним розміщенням ВПО. Вона нараховується за умови відсутності 

заборгованості власника житла за комунальні послуги.  

Для переселенців також може бути цікавою інформація про вебпортали 

для ВПО. 

 

*** 

 

29.12.2022 

https://news.uaportal.com/ukr/section-news/news-ukraintsyi-mogut-poluchit-dengi-za-razmeschenie-pereselentsev-skolko-platyat-28-12-2022.html
https://news.uaportal.com/ukr/section-news/news-ukraintsyi-mogut-poluchit-dengi-za-razmeschenie-pereselentsev-skolko-platyat-28-12-2022.html
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https://i-vin.info/news/u-vinnici-stvorili-noviy-proyekt-dlya-ditey-

pereselenciv-4400.html 

У ВІННИЦІ СТВОРИЛИ НОВИЙ ПРОЄКТ ДЛЯ ДІТЕЙ-

ПЕРЕСЕЛЕНЦІВ 

Для дітей, молоді та людей ВПО реалізовують проєкт 

I-VIN.INFO 

Чимало дітей, молоді та людей, які були вимушені покинути свої домівки 

знайшли прилисток у Вінниці. Так, організовують проєкт «Дивись вгору», 

якийспрямований на підтримку переселенців. Про це повідомляє I-VIN.INFO 

з посиланням на пресслужбу ГО «Подільська агенція регіонального розвитку». 

Внутрішньо-переміщені особи потребують не тільки захисту і притулку, 

а й психологічного комфорту, згуртованості, зайнятості, можливості 

відволіктися від пережитого та з оптимізмом подивитись у майбутнє. Як 

зазначає представниця ГО «Подільська агенція регіонального розвитку» 

Галина Сегеда, війна змінила фокус діяльності Подільської агенція 

регіонального розвитку. З першого дня повномасштабного вторгнення її 

організація долучилася до підтримки переселенців з усіх постраждалих 

регіонів. Бажання допомагати системно, а не лише речами і продуктами, 

спонукало до розробки системи кроків для побудови якісного та дружнього 

життя. Все це об’єдналось у концепцію «Добрий побут». 

«У відповідь на виклики війни було створено Молодіжний 

координаційний центр, який почав діяти у квітні 2022 року на базі бібліотеки 

навчального закладу «Центр професійно-технічної освіти №1 м. Вінниці». 

Оскільки тисячі біженців прибували у Вінницю та оселялись (і транзитом, і на 

тривалий час) у прихистку, створеному в гуртожитку цього закладу, виникла 

потреба організовувати для них дозвілля, насамперед для молоді та дітей. 

Відповіддю на цей виклик і стало створення такого центру», - каже Галина 

Сегеда. 

Також організація надавала прихисткам продуктові набори, засоби 

гігієни, ковдри, спальні мішки, килимки, медикаменти, також техніку (пральні 

та сушильні машини, прасувальне та кухонне обладнання). Це стало 

можливим завдяки співпраці з Фондом «Східна Європа», Фондом Віктора 

Пінчука, друзями з Італії та Польщі. Партнерська польська громада Пунськ 

надала вантажний мікроавтобус, який передали одному з прихистків і 

використовують для потреб інших прихистків. А у Северинівці організували 

літній наметовий табір для дітей та їхніх матерів із числа внутрішньо 

переміщених осіб. 

Далі вдалось посилити роботу Молодіжного координаційного центру-

прихистку, що діє у Вінниці на базі ЦПТО №1. Саме для цього був 

розроблений проєкт «Дивись вгору», який реалізовується уже протягом трьох 

місяців. У рамках проєкту закупили обігрівачі, настільні ігри, обладнання для 

виготовлення крафтових виробів зі шкіри та інше обладнання для занять і для 

цікавого дозвілля у комфорті. Почали проводити курси української мови, 
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зустрічі кіно-дискусійного клубу, розвиваючі заняття для дітей, запрацювала 

також Майстерня самозайнятості. 

У курсах з української мови з цікавістю брали участь не лише молоді 

люди з числа ВПО, а й особи старшого віку та студенти ДНЗ «ЦПТО №1 м. 

Вінниці». А у рамках кіно-дискусійного клубу, учасники дивились та 

аналізували відомі українські фільми. Серед них: «Тіні забутих предків», 

«Вавилон ХХ», «Білий птах з чорною ознакою», «Мої думки тихі». Також 

переглянули мультфільми з якісним україномовним дубляжем, зокрема 

«Шрек», «Фокстер і Макс» та інші. 

Заняття Майстерні самозайнятості проводять майстер виробничого 

навчання ЦПТО №1 Вікторія Литвинюк та представниця ГО «ПАРР» 

Олександра Шевчук. На цих заняттях молодь навчається різних технік 

виготовлення крафтової біжутерії (зокрема, з бісеру) та прикрас зі шкіри. Ці 

вміння у майбутньому можуть стати для них не лише цікавим хобі, а й одним 

зі способів заробітку. 

Проєкт «Дивись вгору» реалізовується Подільською агенцією 

регіонального розвитку в межах програми ТРИМАЙ, яка здійснюється 

громадською організацією YouthUp та Дитячим фондом ООН (ЮНІСЕФ) у 

межах програми СПІЛЬНО. 

 

*** 

 

30.12.2022 

ВІТА ТБ 

https://vitatv.com.ua/oblast/pereselentsi-z-invalidnistyu-na-vinnychchyni 

Переселенці з інвалідністю на Вінниччині отримали візки від 

Мінреінтеграції 

Під час робочого візиту на Вінниччину до команди Мінреінтеграції 

звернулися особи з інвалідністю, які евакуювалися з небезпечних регіонів 

України, з проханням забезпечити їх візками. 

Вчора, 29 грудня, інвалідні візки доставили за призначенням у 

Вінницький обласний центр соціально-психологічної реабілітації дітей та 

молоді з функціональними обмеженнями, де знайшли прихисток маломобільні 

особи. 

Врахувавши ступінь порушень, діагноз та інші індивідуальні особливості, 

фахівці підібрали для них саме ті колісні крісла, які їм необхідні. Всі ці 

фактори дуже важливі, адже від того, наскільки зручними та мобільними вони 

є, залежить комфорт людей, - зазначають у Міністерстві з питань реінтеграції 

тимчасово окупованих територій України. 

Нагадаємо, у Вінницькій міській територіальній громаді працює 

муніципальна служба надання соціальних послуг фізичного супроводу осіб з 

інвалідністю з порушенням зору I групи та перекладу жестовою мовою. 

 

*** 
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30.12.2022 

Telegraf 

https://telegraf.com.ua/ukr/ukraina/2022-12-30/5773715-na-kiivshchini-

pochali-nadavati-bezkoshtovne-zhitlo-dlya-vpo-ta-vsikh-nuzhdennikh-yak-yogo-

otrimati 

На Київщині почали надавати безкоштовне житло для ВПО та всіх 

нужденних: як його отримати зв'язку з настанням холодної пори року 

благодійна організація ADRA Ukraine почала надавати вразливим категоріям 

населення безкоштовне житло у спеціально створених задля цього центрах 

проживання. 

Програма забезпечення житлом внутрішньо переміщених осіб проходить 

в декількох регіонах України за підтримки партнерів мережі ADRA та ADRA 

International. Зокрема, житло нужденним надається в Київській, Чернівецькій 

та Закарпатській областях. 

Центри для проживання вже активно функціонують, і в кожному з них 

створені комфортні умови. Так, наприклад, в кімнатах центру проживання в 

Бучі (Київської області) облаштовані душові кабіни, є кухні та їдальні з 

триразовим харчуванням, надаються послуги прання та сушіння білизни. 

Мешканців забезпечують комунальними та іншими послугами: дровами, 

продуктами харчування, ліками, товарами побутового призначення тощо. 

Отримати можливість проживати в такому центрі може кожен мешканець 

України. Переваги надаються особам, що належать до таких категорій: люди з 

інвалідністю; багатодітні та малозабезпечені родини; вимушено переміщені 

особи; люди, які втратили членів сім’ї та особи, що втратили житло через 

воєнні дії у своєму регіоні. 

Для отримання додаткової інформації звертайтеся за номерами гарячої 

лінії ADRA Ukraine: 

+38 067 333 17 52; 

+38 093 170 67 39; 

+38 050 615 57 50. 

Міжнародні та вітчизняні недержавні организації 

 

*** 

 

26.12.2022 

Кіровоградська обласна державна адміністрація 

https://www.facebook.com/kirovohradskaODA 

Дитячий фонд ООН провів тренінг у Голованівську 

За підтримки Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ), у межах проєкту 

"Швидке реагування в Кіровоградській області для задоволення потреб дітей 

та їхніх опікунів, у тому числі внутрішньо переміщених осіб, які постраждали 

внаслідок війни в Україні" у Голованівському районі проведено тренінг із 
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налагодження взаємодії служб у справах дітей та закладів надання соціальних 

послуг територіальних громад в інтересах сімей з дітьми. 

У тренінгу взяли участь 25 фахівців різних громад району. 

Обговорювались питання соціального захисту дітей, які перебувають у 

складних життєвих обставинах, прийняття рішень в інтересах дитини, 

налагодження партнерства різних служб в інтересах сімей з дітьми. 

Виконували й практичні вправи. 

Невдовзі такі тренінги відбуватимуться у Кропивницькому, 

Олександрійському та Новоукраїнському районах. 

 

*** 

 

30.12.2022 

Донецька обласна державна адміністрація 

https://dn.gov.ua/news/u-dnipri-zapracyuvav-antikrizovij-hab-dlya-

pereselenciv-iz-donechchini 

Дніпрі запрацював Антикризовий хаб для переселенців із Донеччини 

У Дніпрі запрацював Антикризовий транзитний хаб «Затишок» для 

переселенців із Донеччини.  Його відкрито у межах спільного грантового 

проєкту, який впроваджується благодійною організацією благодійний фонд 

«Слов'янське серце» та громадською організацією «М.АРТ.ІН-клуб» за 

сприяння Фонду ООН у галузі народонаселення (UNFPA) та Програми 

розвитку Організації Об’єднаних Націй (ПРООН) в Україні за фінансової 

підтримки Уряду Данії, наданої у межах Програми ООН із відновлення та 

розбудови миру. 

Адреса:  м. Дніпро, вул. Набережна Січеславська, 33. (Одночасно в хабі 

може перебувати до 20 осіб, строком від 1 до 10 календарних днів). 

Проєкт покликаний сприяти безпечнішої евакуації (як у межах України, 

так і за кордоном)  та подальшій ресоціалізації внутрішньо переміщених осіб 

із Донеччини вже у нових громадах. На базі хабу також можна буде отримати 

психологічну та юридичну підтримку, якщо виникатиме така потреба. 

Проєктом заплановано охопити людей з інвалідністю та їхні родини, 

дітей-сиріт, людей старшого віку, багатодітні родини, одиноких батьків, 

родини військовослужбовців, а також жінок та дівчат, які зазнали гендерно 

зумовленого насильства. 

Програму ООН із відновлення та розбудови миру реалізують чотири 

агентства ООН: Програма розвитку ООН (ПРООН), Структура ООН з питань 

гендерної рівності та розширення прав і можливостей жінок (ООН Жінки), 

Фонд ООН у галузі народонаселення (UNFPA) і Продовольча та 

сільськогосподарська організація ООН (ФАО).  

Програму підтримують одинадцять міжнародних партнерів: 

Європейський Союз (ЄС), Європейський інвестиційний банк (ЄІБ), 

Посольство США в Україні, а також уряди Данії, Канади, Нідерландів, 

Німеччини, Польщі, Швейцарії, Швеції та Японії. 


