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ОФІЦІЙНА ІНФОРМАЦІЯ  

Центральні органи влади 
 

2.01.2023   

Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих 

територій України 

 https://minre.gov.ua/news/yak-pereselencyam-oformyty-zhytlovu-

subsydiyu 

 Як переселенцям оформити житлову субсидію  

Внутрішні переселенці можуть оформити субсидію на оплату житлово-

комунальних послуг. 

Субсидія надається за місцем фактичного проживання особи. При цьому 

укладання договору наймання (оренди) житла не вимагається, а склад 

домогосподарства зазначається заявником у декларації. 

Ма ПУ інРеінтеграції Куди звертатися? 

Для отримання субсидії ВПО можуть звернутися особисто до одного із 

зазначених органів: 

- уповноважена посадова особа виконавчого органу сільської, селищної, 

міської ради відповідної територіальної громади; 

- центр надання адміністративних послуг; 

- сервісний центр Пенсійного фонду України. 

 Житлову субсидію також можна оформити в електронній формі, 

обравши один із сервісів: 

- портал «Дія», 

- вебпортал електронних послуг ПФУ, 

- мобільний додаток Пенсійного фонду України. Завантажити його можна 

для Апагоїд та для ІО5. 

Які документи потрібні для отримання субсидії? 

1, Заява про призначення субсидії (за встановленою формою) 

2. Декларація про доходи та витрати (за встановленою формою) 

3. Дані про мешканців домогосподарства. 

4. Паспорт, реєстраційний номер облікової картки платника податків 

(РНОКПП) 

5. Довідка про статус ВПО. 

Увага! Розмір допомоги залежить від вартості жидлово-комунальних 

послуг якими користується родина і від їх доходів.При цьому допомога на 

проживання, що надається ВП, не враховується до сукупного доходу при 

призначенні житлової субсиді. Дізнатись чи призначили субсидіюта її розмір 

можна онлайн скориставшись порталом subcidii.gov.ua  Пошук інформації 

здійснюється за адресою домогосподарства. Після заповнення  необхідних 

днних з`явиться вся інформація простатус заяви на субсидію.    

 

*** 

https://minre.gov.ua/news/yak-pereselencyam-oformyty-zhytlovu-subsydiyu
https://minre.gov.ua/news/yak-pereselencyam-oformyty-zhytlovu-subsydiyu
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3.01.2023 

Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих 

територій України 

https://minre.gov.ua/news/tymchasove-bezkoshtovne-zhytlo-dlya-

ukrayinciv-u-polshchi-cherez-airbnb 

Тимчасово безкоштовне житло для українців у Польщі через Airbnb. 

Польща стала лідером за кількістю переселенців з України. Від початку 

війни там знайшли прихисток близько 1,5 мільйона наших співгромадян. 

Окрім кеш-допомоги, братня країна надає українцям і безоплатне тимчасове 

житло у спеціально обладнаних шелтерах. Біженці з України можуть знайти 

його через сервіс Аirbnb. 

1) екстрене або транзитне перебування - до 6 ночей: 

2) короткотермінове перебування - на 8-29 ночей: 

3) подовжене перебування (тільки у виняткових ситуаціях після 

погодження з власником житла) - від 30 до 90 днів 

Отримати безкоштовний тимчасовий прихисток можуть виключно особи, 

які прибули до Польці після 24 лютого й раніше не користувалися житлом від 

компанії. Пріоритетними є соціально незахищені категорії населення й особи 

з інвалідністю. 

Щоб звернутися по допомогу з тимчасовим житлом, необхідно написати 

на електронну пошту: іотроіапаргукбузіої (боги їгі або зателефонувати на 

номер: 448 22 490 20 44. У заявці слід обов'язково вказати регіон, в якому 

ви перебуваєте. 

 

*** 

 

3.01.2023 

Урядовий квартал 

https://www.kmu.gov.ua/news/minreintehratsii-maizhe-800-tysiach-vpo-

planuiut-zalyshytysia-u-hromadakh-shcho-ikh-pryinialy 

Мінреінтеграції: Майже 800 тисяч ВПО планують залишитися у 

громадах, що їх прийняли 

Станом на кінець 2022 року в Україні налічувалося 5,9 мільйона 

внутрішньо переміщених осіб. Водночас протягом останнього місяця свої 

домівки полишили близько 680 тисяч громадян, 40% з яких виїхали зі східних 

областей країни, а 25% – із південних. Такі дані оприлюднила Міжнародна 

організація з міграції. 

Разом з тим тільки 7% учасників останнього загального опитування 

населення (General Population Survey) розглядають можливість переїзду з 

місць постійного проживання. В той самий час більш як 785 тисяч ВПО 

заявляють про плани залишитися у громадах, що їх прийняли, й 

облаштуватися на новому місці. 
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Держава не припиняє надавати підтримку внутрішнім переселенцям. Так, 

з початку повномасштабного вторгнення виплачено понад 47 млрд гривень 

допомоги на проживання. У пріоритеті Мінреінтеграції на 2023 рік добитися 

збільшення удвічі загальної суми міжнародної допомоги для ВПО. 

 

*** 

4.01.2023 

Міністерство соціальної політики 

https://www.msp.gov.ua/news/22495.html 

Соціальний захист-2022 у цифрах і фактах: Підтримка ВПО 

Протягом 2022 року Міністерство соціальної політики реалізовувало 

програми підтримки внутрішньо переміщених осіб - ВПО. 

 - Майже 4,9 млн ВПО обліковано, з яких понад 3,5 млн осіб 

перемістилися після 24 лютого 2022; 

-  Понад 1,8 млн громадян отримали допомогу на проживання внутрішньо 

переміщеним особам. 

Загалом, у 2022 році держбюджетом було передбачено понад 57 млрд 

гривень для здійснення таких виплат. 

Також, було здійснено важливий крок в напрямі цифровізації соціальної 

сфери, зокрема запроваджено послуги для ВПО у застосунку Дія: 

 - реєстрація ВПО онлайн; 

 - зміна адреси реєстрації ВПО; 

 - зняття з обліку ВПО. 

Понад 1,4 млн осіб скористались цифровим сервісом щодо подання заяви 

на допомогу на проживання внутрішньо переміщеним особам. 
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*** 

 

4.01.2023 

Мністерство соціальної політики 

https://www.msp.gov.ua/news/22490.html 

Нова підсистема удосконалить пошук інформації про ВПО та стане 

ефективним інструментом для вирішення гуманітарних проблем 

переселенців – Костянтин Кошеленко 

Мінсоцполітики вітає створення нової підсистеми Єдиної інформаційної 

бази даних внутрішньо переміщених осіб «Інформаційно-пошукова система». 

Підсистема розроблена та впроваджена Державним підприємством 

“Інформаційно-обчислювальний центр Мінсоцполітики” за підтримки 

Проекту Ради Європи. Ця підсистема є механізмом багатофакторного 

параметричного пошуку інформації ВПО з інструментом гнучкого 

формування результатів відбору.  

“Система суттєво удосконалила процес пошуку ВПО на районному, 

регіональному та центральному рівнях, розширила його критерії та 

відобразила результати з підсумком і можливістю вивантаження його для 

використання в роботі. 
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Також за допомогою ІПС став можливим пошук та відбір інформації про 

потреби ВПО: продуктові набори, зимовий одяг чи взуття, влаштування дітей 

в школу чи садок, лікування та реабілітаційні заходи тощо. Ця інформація 

важлива для прогнозування і оцінки потреб внутрішньо переміщених осіб та 

ефективного гуманітарного реагування.Наразі підсистема тестується в 10 

районах Києва і до кінця січня буде впроваджена по всій території України”, – 

зазначив Костянтин Кошеленко, заступник Міністра з питань цифрового 

розвитку, цифрових трансформацій та цифровізації.    

Працівники органів соціального захисту населення та зацікавлені 

центральні  

органи виконавчої влади відтепер можуть здійснювати в базі ВПО онлайн 

пошук інформації про внутрішньо переміщених осіб за 42 реквізитами та їх 

довільною комбінацією, наприклад: 

 - за даними довідки ВПО; 

- за адресним місцем проживання; 

- за місцем реєстрації;  

- за соціальним статусом;  

- за наявністю інвалідності та іншими критеріями. 

 

*** 

 

5.01.2023 

Кіровоградська обласна державна адміністрація 

https://www.facebook.com/kirovohradskaODA/ 

У Кіровоградській ОВА підсумували роботу Координаційної ради з 

питань ВПО та повідомили статистику про переселенців в області 

Сьогодні під головуванням заступниці начальника ОВА Катерини 

Колтунової відбулось засідання Координаційної ради з питань ВПО. 

Радниця патронатної служби апарату ОВА Галина Пастух повідомила про 

результати роботи ради у 2022 році та статистику основних показників, які 

стосуються ВПО на Кіровоградщині. 

«Кіровоградщина прийняла понад 172 тисячі внутрішньо переміщених 

осіб. Залишились проживати в області понад 92 тисячі. Згідно з даними 

департаменту соціального захисту населення понад 88 тисяч осіб офіційно 

зареєструвались як ВПО на Кіровоградщині» - акцентувала Галина Пастух. 

За її словами, у містах області концентрується найбільша кількість 

вимушено переміщених осіб: у Кропивницькому майже 25 тисяч, понад 10 

тисяч в Олександрії та понад 7 тисяч у Світловодську. По районах: у 

Голованівському – 12,5 тисяч, у Кропивницькому – майже 13 тисяч, в 

Новоукраїнському - 10,8 тисяч, в Олександрійському – 6,5 тисяч.  

«Більше всього ми прийняли осіб з Донецької області – це понад 28 тисяч. 

По обов’язковій евакуації Кіровоградщина прийняла 34 потяги, на яких 

прибули 3 685 людей», - додала Галина Пастух. 
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*** 

 

5.01.2023 

Міністерство соціальної політики 

https://www.msp.gov.ua/news/22500.html 

Заступник Міністра соціальної політики Віталій Музиченко 

прокоментував актуальні питання соціальної підтримки внутрішньо 

переміщених осіб у 2023 році, зокрема питання щодо перевірок ВПО. 

Заступник Міністра звернув увагу на те, що перевірки фактичного місця 

проживання внутрішньо переміщених осіб (ВПО) у 2023 році будуть 

проводитись у виняткових випадках: 

«Такі перевірки будуть сфокусовані на те, щоб перевірити дані, які 

надходять від правоохоронних органів, або від органів соціального захисту 

населення, або від органів місцевого самоврядування у разі, якщо будуть 

підстави вважати, що людина не проживає за місцем проживання, яке вона 

вказала при реєстрації ВПО», - наголосив Віталій Музиченко. 

Також заступник Міністра нагадав, що виплати для ВПО автоматично 

продовжено з 1 січня 2023 року. Одержувачам соціальної допомоги не 

потрібно наново подавати заяви для продовження виплат, немає потреби 

відвідувати ЦНАПи чи інші органи, у тому числі соціального захисту. Їх 

продовжуватимуть автоматично на період дії воєнного стану.  

Нагадаємо, на опалювальний період розміри компенсаційних виплат 

громадянам за тимчасове розміщення (перебування) у своїх домівках 

внутрішньо переміщених осіб збільшено вдвічі. На сьогоднішній день такі 

виплати складають із розрахунку 30 грн за кожен людино-день. 

Довідково 

Порядок компенсації витрат за тимчасове розміщення (перебування) 

внутрішньо переміщених осіб (зі змінами) затверджений постановою Кабінету 

Міністрів України від 19 березня 2022 р. № 333. 

Телефон «гарячої лінії» Уповноваженого з питань ВПО: (066) 813-62-39, 

«гарячої лінії» з кризового реагування: 15-48. 

*** 

 

5.01.2023 

Міністерство  з питань реінтеграції  тимчасово окупованих 

територій Україні 

https://minre.gov.ua/news/de-vnutrishnim-pereselencyam-otrymaty-

bezkoshtovnu-psyhologichnu-dopomogu-centralni-regiony 

Де внутрішнім переселенцям отримати безкоштовно психологічну 

допомогу: центральні регіони 

Мінінтеграції підготувало перелік контактів у центральних областях 

України, за якими внутрішньо переміщені особи можуть звертатися за 

кваліфікованою психологічною допомогою як дорослим, так і дітям. 

Київська область: 15-51 (оберіть у голосовому меню цифру «3») 

https://www.msp.gov.ua/news/22500.html
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Житомирська область: (096) 271-51-21 

Полтавська область: (050) 441-99-19, (050) 441-99-12 (первинна 

психологічна допомога або перенаправляють до спеціаліста). 

Вінницька область: 16-50 або 0 800 161 560 (за цими номерами ви 

отримаєте контакти психологів, які надають безоплатну психологічну 

допомогу) 

Також можна телефонувати на гарячу лінію Національної психологічної 

служби за номером: 0 800 100 102, яка працює щоденно з 10:00 до 20:00. 

 

*** 

 

5.01.2023 

Міністерство з питань реінтеграції  тимчасово окупованих 

територій 

https://minre.gov.ua/news/z-lypnya-2022-roku-na-garyachu-liniyu-

upovnovazhenogo-z-pytan-vpo-nadiyshlo-ponad-45-tysyach 

З липня 2022 року на гарячу лінію Уповноваженного з питань ВПО 

надійшло понад 45 тис. дзвінків  

За пів року від початку роботи гарячої лінії Уповноваженого з питань 

внутрішньо переміщених осіб оператори прийняли й опрацювали більш як 4Б 

тисяч дзвінків. З них понад З тисячі потребували додаткового розгляду. Аби 

допомогти громадянам, всі ці звернення було взято Уповноваженим на 

додаткове опрацювання й успішно вирішено. 

Також люди звертаються за консультаціями з приводу поселення в місцях 

тимчасового проживання, шукають пункти отримання гуманітарної допомоги 

тощо. Відповіді наці й інші питання оператори гарячої лінії надають у режимі 

24/7 

Нагадаємо, Кабмін ухвалив рішення про запровадження посади 

Уповноваженого з питань внутрішньо переміщених осіб у червні 2022 

року. 

А вже 1 липня запрацювала гаряча лінія, функції якої виконує державне 

підприємство «Реінтеграція та відновлення», що належить до сфери 

управління 

Мінреінтеграції.  Звернутися на гарячу лінію Уповноваженого з питань 

ВПО можна за номером: (066-813-62-39). 

 

*** 

6.01.2023 

Урядовий портал 

https://www.kmu.gov.ua/news/u-2023-rotsi-poriadok-narakhuvannia-

vyplat-na-prozhyvannia-dlia-vpo-bude-zberezheno 

У 2023 році порядок нарахування виплат на проживання для ВПО буде 

збережено 
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У 2023 році порядок нарахування виплат на проживання для ВПО буде 

збережено. 

Про це Віце-прем’єр-міністр – Міністр з питань реінтеграції тимчасово 

окупованих територій України Ірина Верещук заявила під час прямого 

включення на телеканалі ICTV. За її словами, внутрішні переселенці 

автоматично продовжуватимуть отримувати допомогу від держави. Не 

потрібно буде ані звертатись із заявами, ані підтверджувати місце проживання, 

матеріальний стан, дохід чи щось інше. 

«Це безстрокові виплати, тому люди можуть не хвилюватись. Влада йде 

назустріч і намагається полегшити життя в непростих умовах перебоїв зі 

світлом, відсутності інтернету та зв’язку», – наголосила Віце-прем’єр-міністр. 

Вона також повідомила, що минулого року на ці потреби було витрачено 

майже 55 млрд гривень. І пообіцяла, що цьогоріч сума виплат не 

зменшуватиметься. 

*** 

 

6.01.2023 

Донецька обласна державна адміністрація 

https://dn.gov.ua/news/prodovzhuye-robotu-informacijnogumanitarnij-

shtab-yamariupol-lviv 

Продовжує роботу інформаційно–гуманітарний штаб «ЯМаріуполь. 

Львів» 

Продовжує свою роботу інформаційно – гуманітарний штаб 

«ЯМаріуполь» у м. Львів за адресою: Галицька площа, 15.  

Внутрішньо переміщені особи можуть отримати юридичну, медичну, 

психологічну, гуманітарну, інформаційну допомогу, а також допомогу у 

пошуках роботи. В центрі працює дитяча кімната, де дітлахи можуть весело 

провести час. 

У центрі постійно проходять цікаві зустрічі, проводяться заходи для дітей 

та родин, творчі та колективні заняття: 

- майстер-клас «Різдвяна зірка»; 

- екскурсії до музеїв; 

- майстер-класи з живопису; 

- спортивні тренування; 

- перегляд мультфільмів; 

- вистави для дітей та дорослих; 

- фотосесії. 

Напередодні свят діти зустрілися із Санта-Клаусом, Грінчем та Ельфом. 

Це була справжня пригода. Грінч спробував зробити, щоб новорічний настрій 

та подарунки були лише в нього, але діти разом із Сантою та Ельфом 

допомогли Грінчу повірити у новорічне диво та відчути дух Різдва. Ця 

дивовижна історія занурила усіх у чарівний світ дива та чудес. 

Також у центрі пройшли майстер-класи художниці та директорки 

художньої школи ім. Куїнджі. Дорослі вчилися розписувати тарілки та 

https://dn.gov.ua/news/prodovzhuye-robotu-informacijnogumanitarnij-shtab-yamariupol-lviv
https://dn.gov.ua/news/prodovzhuye-robotu-informacijnogumanitarnij-shtab-yamariupol-lviv
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глечики своїми руками. Дуже швидко освоїли техніку розпису за допомогою 

акрилових фарб, пензликів та, звичайно ж натхнення. А діти малювали 

Різдвяну та новорічну казку. Працюємо далі! 

За матеріалами департаменту соціального захисту населення 

облдержадміністрації 

 

 

Місцеве самоврядування 
 

2.01.2023   

ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

https://www.zoda.gov.ua/news/63991/skasuvati-status-vpo-mozhna-bude-i-

na-portali-diya.html 

Мінсоцполітики разом з Мінцифрою запускають новий зручний 

державний сервіс для українців.  

Скасувати статус ВПО можна буде і на порталі Дія 

Раніше запровадили послуги для вимушених переселенців у застосунку 

Дія, тепер тестується автоматичне скасування статусу ВПО на порталі Дія.  

Люди, які не мають смартфона, також зможуть скористатися онлайн-

послугами без черг та паперів. 

Якщо ви були вимушеним переселенцем і повернулися додому, 

записуйтеся на бета-тест скасування статусу ВПО на порталі Дія.  

Що для цього треба? 

мати довідку ВПО в Дії, 

зареєструватися за посиланням   

Це все! Зручно і просто. 

Послуга реалізується завдяки співпраці Міністерства соціальної політики 

з Міністерство цифрової трансформації України за підтримки «Проекту 

підтримки Дія», який впроваджується UNDP Ukraine / ПРООН в Україні за 

підтримки Швеції 

За матеріалами Міністерства соціальної політики України 

 

*** 

2.01.2023 

Вінницька обласна державна адміністрація 

https://www.vin.gov.ua/news/ostanni-novyny/51935-nahaduiemo-z-1-

sichnia-2023-roku-avtomatychne-narakhuvannia-dopomohy-na-prozhyvannia-

vnutrishno-peremishchenym-osobam-bude-prodovzheno 

Нагадуємо: з 1 січня 2023 року автоматичне нарахування допомоги на 

проживання внутрішньо переміщеним особам буде продовжено 

Як повідомили в Мінсоцполітики України, з 1 січня 2023 року 

автоматичне нарахування допомоги на проживання внутрішньо переміщеним 

особам буде продовжено. 
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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 винятку. 

Отже, відповідно до 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. 

 

*** 

 

2.01.2023 

Полтавська обласна військова адміністрація 

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

zhiteliv-poltavshchini-na-cey-tizhden-6 

КУЛЬТУРНЕ ДОЗВІЛЛЯ ДЛЯ ПЕРЕСЕЛЕНЦІВ І ЖИТЕЛІВ 

ПОЛТАВЩИНИ НА ЦЕЙ ТИЖДЕНЬ 

Культурне дозвілля для переселенців і жителів Полтавщини на цей 

тиждень 

Полтавські обласні театр імені Гоголя, театр ляльок, симфонічний 

оркестр і філармонія працюють на рідних сценах, але й надалі продовжують 

безкоштовно організовувати вистави та концерти для всіх охочих. 

Про це повідомив начальник Полтавської ОВА Дмитро Лунін. 

3 січня – захід «Лялькотерапія» від театру ляльок (Полтава). 

4 січня – захід «Лялькотерапія» від театру ляльок (Полтава). 

6 січня – відкрита репетиція для ВПО від симфонічного оркестру 

(Полтава). 

7 січня – вистава «Ще раз про Червону Шапочку» від театру ляльок 

(Полтава). 

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

ляльок), 099 191 38 36 (Полтавський симфонічний оркестр). 

 

*** 

3.01.2023 

Полтавська обласна військова адміністрація 

https://www.adm-pl.gov.ua/news/u-poltavi-provodyat-lyalkoterapiyu-

bezkoshtovni-mayster-klasi-dlya-rodin-pereselenciv 

У ПОЛТАВІ ПРОВОДЯТЬ «ЛЯЛЬКОТЕРАПІЮ» – БЕЗКОШТОВНІ 

МАЙСТЕР-КЛАСИ ДЛЯ РОДИН ПЕРЕСЕЛЕНЦІВ 
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У Полтаві проводять «Лялькотерапію» – безкоштовні майстер-класи для 

родин переселенців 

В обласному театрі ляльок проводять «Лялькотерапію».  Це – 

безкоштовні майстер-класи для родин переселенців. Про це повідомив 

начальник Полтавської ОВА Дмитро Лунін. 

«Мистецтво здатне лікувати й надавати сили рухатися до перемоги. В 

академічному обласному театрі ляльок проводять «Лялькотерапію» – 

безкоштовні майстер-класи для родин переселенців. Актори разом із гостями 

обговорюють ідеї казок, а потім грають мінівиставу, використовуючи 

професійні театральні ляльки», – зауважив Дмитро Лунін. 

Торік театрали провели 40 майстер-класів для близько 900 відвідувачів. 

Серед них уже є постійні глядачі, які долучають друзів до цих заходів. 

«Лялькотерапію» продовжують і в 2023 році, тож слідкуйте за анонсами.  

Все буде Україна!  

Оперативно, достовірно та з перших вуст про ситуацію на Полтавщині 

читайте з офіційних джерел на зручних для вас майданчиках: 

телеграм-канал – t.me/DMYTROLUNIN 

сторінка в інстаграмі – instagram.com/dmytro.lunin 

сторінка у фейсбуці – facebook.com/lunin.official. 

 

*** 

3.01.2023 

Житомирська обласна державна адміністрація 

https://oda.zht.gov.ua/news/na-zhytomyrshhyni-znajshly-pryhystok-bilshe-

19-tysyach-ditej-z-chysla-vpo/ 

На Житомирщині знайшли прихисток більше 19 тисяч дітей з числа 

ВПО 

Про це повідомляє Департамент соціального захисту населення 

Житомирської ОВА. 

Так, станом на 03 січня на території Житомирської області знаходиться 

19  515 дітей з числа ВПО, з яких 5 589 дітей дошкільного віку.Крім того, у 

області знаходиться 327 дітей без батьків. 

Найбільше дітей перебуває на території Житомирського району. 

Загалом на Житомирщині перебуває  69 425 ВПО. 

*** 

 

3.01.2023 

Донецька обласна державна адміністрація 

https://dn.gov.ua/news/na-lvivshchini-gumanitarnij-shtab-bahmutskogo-

rajonu-spilno-z-volonterami-zabezpechuye-gumanitarnoyu-dopomogoyu-

pereselenciv 

На Львівщині гуманітарний штаб Бахмутського району спільно з 

волонтерами забезпечує допомогою переселенців 
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На Львівщині гуманітарний штаб Бахмутського району спільно з 

волонтерами забезпечує гуманітарною допомогою переселенців з 

Бахмутського району та Донецької області 

У ході обов’язкової евакуації населення Донеччини багато мешканців  

Донецької області виїхали на Львівщину.  

Завдяки ефективній роботі гуманітарного штабу Бахмутського району 

переселенці з  Донецької області, які тимчасово проживають у Миколаївській 

та Новороздільській територіальних громадах Львівської області, отримали до 

новорічно-різдвяних свят гуманітарну допомогу від міжнародних 

гуманітарних організацій, повідомляють у департаменті соціального захисту 

населення облдержадміністрації. 

Також велика робота з підтримки і соціалізації наших земляків-

переселенців на новому місці проводиться за допомоги суспільно-культурного 

товариства «УСТРІКИ» на чолі з Віктором Козоглодюком надається 

гуманітарна допомога, вирішуються питання щодо пошуку житла та 

розселення.У Миколаївській та Новороздільській територіальних громадах із 

числа переселенців створені філії гуманітарного штабу Бахмутського району, 

які тісно співпрацюють з товариством «УСТРІКИ». 

З початку війни товариство активно займається волонтерською 

діяльністю: допомагає вимушеним переселенцям, доставляє допомогу, 

медикаменти воїнам ЗСУ, а також долучилось до збору коштів на дрони для 

захисників Бахмуту. До волонтерства приєдналися й переселенці з 

Бахмутського району. Разом із членами товариства вони збирають допомогу 

для військових, плетуть сітки, роблять окопні свічки та багато іншого. 

- Висловлюємо щиру вдячність Віктору Козоглодюку та всій його команді 

за активну громадянську позицію, за надання моральної підтримки та 

допомоги нашим землякам, - наголошують у департаменті соціального 

захисту населення облдержадміністрації. 

 

*** 

4.01.2023 

Львівська обласна державна адміністраці 

https://loda.gov.ua/news/51661 

Допомога для людей з числа ВПО, військовослужбовців та їхніх сімей, 

жителів області: які послуги в умовах воєнного стану надають на Львівщині 

Начальник Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький 

нагадав які саме послуги надають для людей з числа ВПО, 

військовослужбовців та їхніх сімей, жителів області в умовах воєнного стану. 

1. Допомога для вимушених переселенців: 

Коли внутрішньо переміщені особи прибувають у Львівську область, на 

Головному залізничному вокзалі Львова їх зустрічають волонтери медико-

психологічної допомоги. Вони працюють тут цілодобово, щоб надати медичну 

чи психологічну допомогу, скерувати на поселення чи транспорт, виплати чи 

отримання гуманітарної допомоги. 
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"У кожному районі Львівської області діють консультативно-

координаційні центри (ККЦ), де допомогу надають фахівці Львівської ОВА та 

представники українських і міжнародних організацій. Тут можна отримати 

всю необхідну інформацію, а також юридичний супровід, психологічну 

підтримку, гуманітарну допомогу", - зазначив очільник Львівщини. 

Контактний телефон – 068 00 34 014, а також телефонуйте за номером 

112. Реєстрація, щоб отримати допомогу –  

2. Допомога воїнам та їхнім сім’ям: 

У Львові на вулиці Коперника, 17 працює Офіс підтримки 

військовослужбовців та членів їхніх сімей. Тут допомагають оформити 

соціальні та пенсійні виплати, консультують стосовно пошуку зниклих 

безвісти та полонених, надають юридичний та психологічний супровід. 

Офіс працює у робочі дні тижня з 10:00 до 18:00. Номер телефону – 068 

260 68 15, а також за посиланням доступна реєстраційна 

отримання психосоціальної підтримки. 

3. Психологічна допомога у школах для освітян, учнів та батьків: 

Робоча група медико-психологічної допомоги приїздить у школи та 

проводить тренінги про те, як говорити з дитиною про війну, як комунікувати 

під час сирен, а також пояснює про психічне здоров'я. Для проведення 

тренінгів об’єднали міжнародних партнерів та спеціалістів у цьому напрямі. 

Щоб запросити тренерів у свій навчальний заклад, заповніть анкету за 

 

"Перелічені послуги надають на Львівщині з ініціативи Львівської ОВА 

безкоштовно для усіх, хто цього потребує. Дякую робочій групі медико-

психосоціальної допомоги, координаторці процесу Галині Бордун, 

волонтерам, представникам міжнародних та волонтерських організацій, 

спеціалістам, які відгукуються на заклики й пропозиції та забезпечують усіх 

необхідною допомогою", - додав Максим Козицький. 

 

*** 

5.01.2023 

Львівська обласна державна адміністраці 

https://voladm.gov.ua/new/volin-priynyala-mayzhe-76-tisyach-vnutrishnih-

pereselenciv/ 

Волинь прийняла майже 76 тисяч внутрішніх переселенців 

З початку повномасштабного російського вторгнення в Україну Волинь 

прийняла 75 958 вимушено евакуйованих осіб. З них 18 – за минулих два дні. 

Наразі в області проживають та мають статус ВПО 58 338 людей. Це 

становить 41 406 родин, у яких 17 439 – діти. 

Серед внутрішньо-переміщених осіб: 

-2 288 людей з інвалідністю, 

-7 679 пенсіонерів, 

-65 багатодітних сімей, 

-8 сімей батьків-одинаків. 
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*** 

5.01.2023 

Донецька обласна державна державна адміністрація 

https://dn.gov.ua/news/yuridichna-konsultaciya-dlya-molodi-vpo 

Юридична консультація для молоді ВПО 

10 січня о 10:00-12:00  Донецький обласний дитячо-молодіжний центр 

запрошує на онлайн юридичну консультацію для молоді Донеччини та молоді 

ВПО.  

Під час консультації учасники дізнаються:   

- про свої права та обов'язки під час воєнного стану; 

- як швидко оформити довідки та отримати втрачені документи; 

- як зареєструвати громадське об'єднання; 

- як легко і правильно оформити свій бізнес; 

- особливості оформлення документів для молоді ВПО. 

Також ви отримаєте корисні поради, контакти та відповіді на питання, які 

вас хвилюють.  

Реєструйтесь за посиланням  http://surl.li/egzqe та чекайте 9 січня на лист 

від організаторів. В листі буде посилання на онлайн зустріч 10 січня в Google 

Meet.  

Цей захід відбудеться за допомогою програми СИЛА (Єднання через 

спільні дії молоді), що втілюється IREX за підтримки Державного 

департаменту США.  

 

*** 

5.01.2023 

Луганська обласна державна адміністрація 

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

adoyu_oblashtovuietsya_zhitlo_dlya_nashih 

У Рівному та Києві Кремінською громадою облаштовується житло 

для наших переселенців 

Вже досягнуто домовленостей з Рівненським міським головою стосовно 

резервування для кремінян 500 місць у мобільних будинках. 

Їх планують встановити на території міста. 

Крім того, укладено меморандум про співпрацю з шелтером, 

розташованим у Рівненському обласному інституті післядипломної 

педагогічної освіти, та благодійним фондом «Синергія заради добробуту» у м. 

Київ щодо організації тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб 

Кремінської громади Луганської області. 

Також триває співпраця із Рівненським притулком для постраждалих від 

насильства, який розрахований на проживання від 30 до 50 ВПО одночасно із 

перебуванням там на строк від 6 до 9 місяців. 

 

  

https://dn.gov.ua/news/yuridichna-konsultaciya-dlya-molodi-vpo
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fsurl.li%2Fegzqe%3Ffbclid%3DIwAR3r2sWbIWAwaPg5ga3HDem7u-M2qextzM1l1SacC-kIz17zI7DmxrDGUXA&h=AT245boGZjrQHbV9u1BudIVjxqCj2NZx2YrBKOKANAA8PSSAWHWcWJYaGdV0I0b8uz_ZG08DZBZbq1JCkBOqiKmPJroqgkN9f8ganUH4ZX5OEA6AHUbESqM5rBcPGd7qI5DI&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT0Y4edm6BsQE3xmpQjK2gVt3L3m1HVSzFrI5bm0bVvOGdgF9h_c19SdtX_0cDWcmM2ISCWF0q9Y5FmPgfLujCq4Zdf4og6Eyk2OfxARf1dOGHHXqIBeL0uugqH6HKsAv0v9XCGqiyJXjU431lLnrRL_PQHKI2y2kTgchTdYWAkxZDb1mQ
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*** 

5.01.2023 

Луганська обласна державна адміністрація 

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

hna_bude_i_na_portali_diya_beta_test  

Скасувати статус ВПО автоматично можна буде і на порталі Дія. 

Бета-тест 

Раніше було впроваджено відповідні послуги для вимушених 

переселенців у застосунку, тепер скасування статусу тестують на порталі. Щоб 

люди, які не мають смартфона, також могли скористатися онлайн-послугами 

без черг та паперів. 

Якщо ви були вимушеним переселенцем і повернулися додому, 

записуйтеся на бета-тест скасування статусу ВПО на порталі Дія. Для цього 

треба: мати довідку ВПО в Дії, зареєструватися в боті Дії.Бета. 

 

*** 

6.01.2023 

Житомирська обласна державна адміністрація 

https://oda.zht.gov.ua/news/vpo-yaki-znajshly-pryhystok-na-

zhytomyrshhyni-mozhut-otrymaty-bezkoshtovnu-psyhologichnu-dopomogu/ 

ВПО, які знайшли прихисток на Житомирщині, можуть отримати 

безкоштовну психологічну допомогу 

На Житомирщині внутрішні переселенці, які потребують психологічної 

допомоги, можуть звернутися за підтримкою до психологів Державної служби 

України з надзвичайних ситуацій у Житомирській області. Таку допомогу 

фахівці ДСНС надають дорослим та дітям. 

 Про це повідомляє Міністерство з питань реінтеграції тимчасово 

окупованих територій України. 

 Отримати кваліфіковану психологічну допомогу можна за номером 

телефону (096) 271-51-21 або 101. 

 Також можна телефонувати на гарячу лінію Національної психологічної 

служби за номером телефону 0 (800) 100 102, яка працює щоденно з 10:00 до 

20:00. 

 

 

ОГЛЯД ПУБЛІКАЦІЙ ЗМІ 

Центральні 
 

2.01.2023 

РБК-Україна 

https://www.rbc.ua/ukr/news/estoniya-mozhe-pochati-vidpravlyati-

ukrayinskih-1672673823.html 

http://loga.gov.ua/oda/press/news/skasuvati_status_vpo_avtomatichno_mozhna_bude_i_na_portali_diya_beta_test
http://loga.gov.ua/oda/press/news/skasuvati_status_vpo_avtomatichno_mozhna_bude_i_na_portali_diya_beta_test
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Естонія може почати відправляти українських переселенців до 

Фінляндії: що відомо 

Естонія має намір перенаправляти українських переселенців до 

Фінляндії. Дві сусідні країни з грудня ведуть переговори з цього питання. 

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ERR. 

Фінляндія заявила про готовність приймати з Естонії щотижня по 50-100 

осіб, починаючи із січня цього року. Для українських біженців буде 

організовано автобусні та поромні перевезення. 

Варто зазначити, що з початку війни до Естонії прибуло близько 120 

тисяч українських біженців, із яких понад 65 тисяч залишилися у країні. Тим 

часом у Фінляндії за тимчасовим захистом звернулося менше 50 тисяч 

українців. 

Раніше ми писали, що у 2023 році виплату допомоги на проживання 

внутрішньо переміщеним особам (ВПО) з держбюджету буде продовжено 

автоматично. При цьому перевірки фактичного місця проживання 

зареєстрованих ВПО продовжаться. 

Крім того, раніше у Мінсоцполітики пояснювали, як переселенцям не 

втратити щомісячну допомогу. 

 

*** 

 

2.01.2023   

Субота 

https://subota.online/novyj-rik-u-zhytomyrskij-oblasti-zustrily-majzhe-70-

tysiach-pereselentsiv/ 

Новий рік у Житомирській області зустріли майже 70 тисяч 

переселенців 

За інформацією Департаменту соціального захисту населення 

Житомирської ОВА, станом на 01 січня 2023 року на Житомирщині перебуває 

69 425 внутрішньо переміщених осіб. 

Зокрема, це переселенці з: 

Донецької області — 9 335 осіб; 

Луганської області — 3 588 осіб; 

АР Крим — 367 осіб; 

Харківської області — 3 478 осіб; 

Запорізької області — 1 872; 

Херсонської області — 3 080 осіб. 

 

*** 

2.01.2023 

Social.com.ua 

https://social.com.ua/vijna/vpo/vnutrishni-pereselenczi-otrymaly-766-mln-

grn-na-prydbannya-zhytla/ 

Внутрішні переселенці отримали 766 млн грн на придбання житла 
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Минулого року внутрішньо переміщеним особам виділили 336 пільгових 

кредитів на придбання житла. Як повідомили в Міністерстві з питань 

реінтеграції тимчасово окупованих територій, на це виділили 766 млн грн. 

Кредити надали в рамках проєкту «Житлові приміщення для внутрішньо 

переміщених осіб», який стартував у 2021 році. Загалом за весь час існування 

програми внутрішні переселенці отримали 572 пільгових іпотечних кредитів. 

Кредити надають на термін до 30 років під 3% річних, виходячи з 

нормативної площі житла 52,5 кв. м на особу чи сім’ю з двох осіб і додатково 

21 кв. м на кожного наступного члена сім’ї. Обов’язковою умовою отримання 

житла також є придбання його в будинку, який реконструювали не більше ніж 

35 років тому. 

Окрім українців зі статусом ВПО на кредит можуть претендувати особи, 

які мають житло на території, де тривають воєнні дії або які перебувають у 

тимчасовій окупації. 

Зареєструватися для участі у програмі можна двома способами: 

– через портал «Дія»; 

– у регіональних управліннях Держмолодьжитла. 

 

*** 

3.01.2023 

BBC NEWS Україна 

https://www.bbc.com/ukrainian/news-64109032 

Що чекає українських біженців в Європі у 2023 році 

Уряди європейських країн з початку нового року запроваджують нові 

правила для українців, які отримали притулок, тікаючи від російської агресії в 

Україні. 

Усі країни, де перебувають українські громадяни, оголосили про 

продовження дії програм з підтримки біженців у 2023 році. 

А очільники ЄС прогнозують нову хвилю шукачів притулку через 

холодну пору року і постійні ракетні обстріли Росією території України. 

Європі треба готуватися до другої хвилі біженців з України - Столтенберг 

"В цю зиму треба вижити". Влада закликала українців не повертатись з 

Європи до весни 

Дорогі гості. Як українці, що втекли від війни, працюють на економіку 

Польщі 

Не повертатися до весни тих, хто перебуває у Європі, закликала і 

віцепрем'єр-міністр Ірина Верещук, аби не збільшувати навантаження на 

енергосистему країни. 

Зміни, що їх запроваджують для українських громадян, передбачають 

більш жорсткі вимоги для отримання допомоги, а подекуди - її скорочення. 

Польща: менше коштів на житло і "замороження" допомоги за певних 

умов У Польщі, де перебуває близько 1,5 млн українських біженців, 

доведеться самостійно покривати частину витрат на проживання в місцях 

колективного розміщенн, вказує сайт "Visit Ukraine". 
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Українці зможуть безплатно проживати в таких місцях у перші 120 днів з 

моменту приїзду до Польщі. Після цього вони мають платити за проживання 

50% вартості, а з травня 2023 року - 75% вартості за проживання, але не більше 

ніж 40 і 60 злотих на добу (300 грн і 500 грн відповідно). 

Зміни не стосуватимуться інвалідів, осіб пенсійного віку, вагітних, жінок 

з дітьми віком до року, жінок з трьома дітьми та більше, осіб у складній 

ситуації. Вони й надалі будуть проживати в таких місцях безплатно. 

Ще одна новація - у разі тимчасового виїзду з Польщі соціальні виплати 

заморожуватимуться. І якщо поза країною людина перебуватиме понад 30 

днів, то вона втрачає право на соціальну допомогу. 

Окрім того, якщо раніше посвідчення на тимчасове проживання в Польщі 

видавали на три роки, то тепер - на півтора року. 

Ще одна вимога - для легального перебування в Польщі українські 

біженці повинні мати лише електронне посвідчення - еквівалент польського 

документа mObywatel, а оформити польський ідентифікаційний код (PESEL) 

українці мають за 30 днів, а не за 90, як було минулого року. 

Чехія: зменшення виплат і перевірка доходів 

У Чехії підготували зміни до законів, які зменшать розмір допомоги 

біженцю з 5000 крон до 4890 (215 дол США), а також запровадять інші 

поправки. Остаточне рішення має бути ухвалене впродовж січня, а діятимуть 

нові правила з квітня. 

Відповідно до проєкту, розмір допомоги залежатиме від доходів біженця. 

Якщо доходи будуть вищими за вказану суму, допомогу не надаватимуть. 

Проте пенсіонерам та людям з інвалідністю грошову допомогу збільшать - 

вона становитиме 7 290 крон (323 дол США) на дорослого та 5 235 крон на 

дитину (231 дол США). 

Наступну фінансову допомогу біженці зможуть отримати, довівши у ній 

потребу, приміром, через відсутність роботи чи ненадання безкоштовного 

житла. 

Словаччина: без безплатного транспорту 

З 1 січня Словаччина скасує безплатний проїзд у громадському 

транспорті в столиці країни Братиславі. Безоплатним проїзд буде лише в день 

отримання документів про статус тимчасового захисту та впродовж наступних 

чотирьох днів. 

Для школярів безплатний проїзд залишать, але дитина повинна мати 

документ про тимчасове проживання у Словаччині і підтвердження навчання 

у школі. 

Литва: безкоштовний транспорт і електронні посвідки 

Натомість Литва навпаки, продовжила термін безкоштовного 

користування громадським транспортом - до 2024 року. Ідеться про великі 

міста та про залізничний транспорт. 

З 2023 року країна також запроваджує лише електронний формат дозволів 

на проживання, який діятиме до березня 2024 року. 

Латвія: треба вчити мову 
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У Латвії попередили, що українські біженці повинні вивчити мову країни, 

якщо вони планують працювати. Для цього надається один рік, тобто, 

говорити латиською мовою на роботі треба буде з 1 січня 2024 року. Досі такої 

вимоги до працівників не було. 

Латвія зобов'язалася приймати і допомагати українським біженцям до 30 

червня цього року, після чого цей термін може бути переглянутий. Розмір 

грошової допомоги тут не змінився. 

Нідерланди: перевірятимуть доходи, перш ніж платити 

У цій країні вирішили встановити залежність між грошовою допомогою і 

доходами сім'ї з України. 

З 1 лютого, як повідомляє ресурс "Help Ukraine", муніципалітети 

матимуть можливість припинити виплату щомісячної допомоги для всієї сім'ї, 

якщо хтось із родини має доходи від роботи або пільг. 

Зараз на кожного українця - і дорослого, і дитину - платять 260 євро 

щомісяця. Також передбачається, що виплати на харчування зміняться і 

залежатимуть від того, скільки осіб є у сім'ї. Чим більшою є сім'я, тим меншою 

буде виплата на кожну особу. 

Уряд також планує зменшити допомогу на відшкодування витрат тим 

родинам, котрі приймають біженців. Якщо зараз розмір ціє допомоги 

становить 215 євро на місяць, то планується, що після 1 лютого він зменшиться 

до 93 євро. 

Німеччина очікує на ще більше українських біженців. Як їх розміщують 

зараз? 

Як закинутий будинок у Нідерландах став прихистком для українських 

біженців 

Німеччина: виплати біженцям зростуть 

Німеччина - чи не єдина країна, яка з січня збільшить допомогу 

українським біженцям. Це підвищення буде диференційованим: одиноким 

дорослим сума допомоги зросте на 53 євро і становитиме 502 євро. Дорослим 

особам із сім'ї, підліткам і дітям теж підвищать виплати, але сума допомоги 

буде меншою. 

Водночас Німеччина обмежила строк перебування в країні без реєстрації 

терміном до 90 діб. 

Швейцарія: поселятимуть на військових базах 

Ця країна оголосила, що у 2023 році виділить додаткове житло для 

переселенців з України. 

Уряд країни очікує, що близько 75 тисяч українців можуть звернутися до 

Швейцарії за допомогою і кілька десятків тисяч потребуватимуть житла. 

Швейцарія планує облаштувати житло для українців на кількох 

військових базах. 
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2.01.2023 

Uamedia.eu 

ttps://uamedia.eu/politics/estoniya-ta-finlyandiya-vse-shhe-vedut-

peregovori-pro-pererozpodil-ukrayinskix-bizenciv-3106 

Естонія та Фінляндія все ще ведуть переговори про перерозподіл 

українських біженців 

На урядовому рівні проведено перші консультації щодо цього питання. 

Естонія та Фінляндія продовжують переговори про перенаправлення до 

Фінляндії частини українських біженців, які прибувають до Естонії. 

В Естонію минулого року прибуло близько 120 тисяч українських 

біженців, з яких понад 65 тисяч залишилися в країні. Тим часом у Фінляндії за 

тимчасовим захистом звернулося менше 50 000 українців, хоча населення 

Фінляндії вп'ятеро більше за населення Естонії. 

У зв'язку з цим Таллінн і Гельсінкі розпочали в грудні переговори про 

перерозподіл частини біженців, які прибувають до Естонії з України, і 



22 

 

Фінляндія заявила про готовність приймати з Естонії щотижня по 50-100 осіб, 

починаючи з січня цього року. 

Канцлер МВС Тармо Мійлітс повідомив ERR, що на урядовому рівні 

проведено перші консультації щодо цього питання, але деталі ще 

узгоджуються. 

"Важливо, що ми повинні забезпечити первинний прийом [біженців] 

скільки б їх не було. Коли до нас прибувають військові біженці, треба 

забезпечити первинне розміщення, первинну продуктову допомогу, соціальну 

допомогу, психосоціальне консультування", - додав Мійлітс. 

Для українських біженців, які бажають перебратися з Естонії до 

Фінляндії, можуть бути організовані автобусні та поромні перевезення. 

 

*** 

 

2.01.2023 

Uamedia.eu 

https://uamedia.eu/politics/avstriici-vistupayut-proti-prodovzennya-

socialnix-viplat-ukrayinskim-bizencyam-3108 

Австрійці виступають проти продовження соціальних виплат 

українським біженцям 

77% читачів видання Heute, котрі взяли участь у голосуванні, 

висловилися за припинення виплат. 

Переважна більшість жителів Австрії виступають за припинення 

соціальних виплат українським біженцям, які перебувають у цій країні. Про це 

свідчить опитування, проведене виданням Heute. 77% читачів цього видання, 

які взяли участь у голосуванні, висловилися за припинення виплат. 

Нагадаємо, федеральний уряд Австрії раніше оголосив, що продовжить 

дію розпорядження про тимчасовий захист біженців з України до березня 2024 

року. 

З березня українським біженцям було видано майже 88 900 посвідчень 

особи. 

Близько 56 тисяч біженців з України наразі отримують базову допомогу 

в Австрії. 

  

*** 

 

2.01.2023 

Uamedia.eu 

https://uamedia.eu/society/airbnb-znovu-nadaje-bezkostovne-zitlo-u-

varsavi-dlya-bizenciv-z-ukrayini-3113 

Airbnb знову надає безкоштовне житло у Варшаві для біженців з 

України 

Щоб звернутись по допомогу з тимчасовим житлом, треба написати на 

електронну пошту або зателефонувати. Сервіс Airbnb за підтримки польського 
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відділу Міжнародної організації з міграції (IOM) знову надає безкоштовне 

тимчасове житло для біженців з України, які прибули після 24 лютого 2022 

року. 

Як пoвідoмляєYavp.pl, цього разу пропозиція безкоштовного житла 

доступна виключно у Варшаві. 

Щоб звернутись по допомогу з тимчасовим житлом, треба написати на 

електронну поштуiompolandprykhystok@iom.intабо зателефонувати на 

номер+48 22 490 20 44. 

Безкоштовне житло надаватимуть на:  

екстрене або транзитне перебування до 6 ночей; 

короткотермінове перебуванні на 8-29 ночей;  

подовжене перебування (тільки у виняткових ситуаціях після погодження 

з власником житла) від 30 до 90 днів, але не довше, ніж до 28 лютого 2023 

року. 

Скористатися з пропозиції можуть виключно особи, які прибули до 

Польщі після 24 лютого 2022 року й раніше не користувалися безкоштовним 

житлом від Airbnb. 

У рамках допомоги тимчасове безкоштовне житло надаватимуть тільки 

жінкам (в тому числі з дітьми) або ж, як виняток, чоловікам вразливих 

категорій (пенсіонери, особи з інвалідністю або хронічними захворюваннями). 

Нагадаємо, раніше Міжнародна організація United for Ukraine після 

кількамісячної перерви також відновила програму пошуку тимчасового житла 

в Європі для українських біженців. 

 

*** 

2.01.2023 

Uamedia.eu 

https://uamedia.eu/society/ukrayinski-bizenci-v-cexiyi-z-yakimi-

problemami-stikayutsya-nasi-spivvitcizniki-u-2023-roci-3116 

Українські біженці в Чехії: з якими проблемами стикаються наші 

співвітчизники у 2023 році 

Чехія прийняла українців, але проблеми залишаються: житло, робота, 

освіта, соціальна допомога. 2022 рік продемонстрував велику солідарність 

усіх верств чеського суспільства. Чеська Республіка змогла запропонувати 

тимчасовий захист і підтримку майже півмільйону новоприбулим українкам 

та українцям, які були змушені покинути батьківщину, рятуючись від війни та 

російської окупації. Чого можуть очікувати українські біженці в Чехії у 2023 

році? 

Чехія наважилась і змогла переступити через власні перестороги та 

стереотипи, швидко прийняти українців, запропонувати їм житло, роботу, 

можливість продовжити навчання дітей, а також матеріальну допомогу. Однак 

немає часу на відпочинок – в системі залишилося багато лазівок, які 

ускладнюють життя українцям і у Чехії. 

Житло і робота 
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На думку Андреї Крхової з Консорціуму недержавних організацій, які 

займаються мігрантами, Чехія відмінно впоралася з терміновою частиною 

прибуття біженців. Були створені регіональні центри допомоги. Менш 

успішною вона вважає тривалу інтеграцію біженців. «Нам не вдається 

створити умови для плавного переходу для їхнього тривалішого перебування 

в Чехії. Заходи, які вживалися у 2022 році, часто були суперечливими та 

приносили українцям невизначеність, а іноді навіть хаос», – сказала вона 

виданню “Блеск”. 

Вона вважає важливим, щоб українські біженці мали стабільне житло в 

Чехії, з яким можна було б шукати хорошу роботу. Але саме в цьому і полягає 

проблема. «Українські біженці в Чехії не живуть на вулиці. Це, безумовно, є 

успіхом. Але високий відсоток з них повідомляє, що їхнє розміщення дуже 

непевне і на короткий часовий період», — додає для “Блеску” Мартін Розумек, 

директор Організації допомоги біженцям (OPU). 

Проблема в основному — в Празі та Брно. Розподіл біженців по регіонах, 

на перший погляд, допоміг би, але на практиці багато людей можуть втратити 

роботу, школу та можливість побачитися з рідними.Експерти кажуть, що в 

деяких гуртожитках, де живуть біженці, часто не дотримуються гігієнічних 

норм. Насправді вони функціонують лише як дах над головою. Крім того, 

часто таке житло знаходиться на периферії, де важко знайти роботу.«Взагалі в 

Чехії важко знайти житло за ціною, яку могла б собі дозволити одна людина. 

Витрати на завдаток, на обладнання, ремонт та переїзд становлять кілька їхніх 

місячних зарплат. Тому люди похилого віку чи один із батьків з дитиною не 

можуть собі цього дозволити», – каже Зузана Рамайзлова, яка очолює секцію 

допомоги українським біженцям у Чехії організації “Людина в 

скруті”.Тимчасовість 

Люди зі стабільнішим доходом і можливістю знайти житло на вільному 

ринку нерухомості також не можуть розраховувати на багато. Це пояснюється 

тим, що біженці часто виконують роботу, для якої вони не мають кваліфікації. 

А їхньої зарплати не вистачає для оплати оренди на комерційному рівні. Вона 

переконана, що держава могла б знизити адміністративні вимоги для 

виконання певних професій. 

Крхова з Міграційного консорціуму вважає, наприклад, дестабілізуючим 

елементом обмеження на термінове розміщення. «Це залишило б багато людей 

без даху над головою. Вони починають шукати роботу, діти йдуть до школи. 

Хоча цього немає в новому законопроекті Lex Ukraina 4, але це знову 

обговорювалося». За словами Крхової, коли українка знаходить стабільну 

роботу, вона не повинна бути змушена її покинути, наприклад, через втрату 

житла. При цьому більшість новоприбулих можуть мати хорошу роботу. Дві 

третини з них – це люди з вищою освітою. 

В жовтні минулого року Міністерство праці та соціальних справ ЧР 

реєструвало 150 тисяч українців, які працевлаштувалися в Чехії. Частина 

повернулася на батьківщину, і зараз працює у Чехії біля 100 тисяч українських 
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біженців. Щоправда, переважна більшість працює на низькокваліфікованих 

посадах у виробничих компаніях або простіших сферах обслуговування. 

Низькі доходи 

«Як повідомляє дослідження PAQ research, в основному три чверті 

українських біженців працюють менш ніж за 150 чеських крон на годину. Це 

вкрай мало при сьогоднішній інфляції, і багато з них живуть у злиднях», – 

попередив Розумек. 

«Понад 100 тисяч біженців знайшли роботу. Це позитивно впливає на 

зменшення гуманітарних виплат. Але ми часто займаємося справами, 

пов’язаними з експлуатацією біженців через агентства з працевлаштування та 

гуртожитки. Зростає тиск на біженців, щоб вони вступали на ринок праці. 

Відсутність житла та невизначеність доходу штовхає їх на різноманітні 

пропозиції поза законом», – додала Рамайзлова. 

Дедалі частіше виникають у біженців проблеми у зв’язку із відмовою у 

тимчасовому захисті чи візі. Частіше за все це пов’язано із наявністю подібних 

документів, виданих іншими країнами. На практиці біженці також мають 

справу з невиплатою зарплати чи небажанням роботодавців оформляти 

належний трудовий договір. 

Держава має цьому завадити. «Працевлаштування теж дуже пов’язане з 

проживанням. Якщо роботодавець пропонує ще й житло, це, звісно, сильніша 

мотивація для біженців, ніж просто оплачувана робота чи робота 

безпосередньо на компанію, навіть з більшою зарплатою», – додала вона. 

Допомога недержавних організацій та держави 

Проте світлом в кінці тунелю у справі працевлаштування біженців є, 

наприклад, проект гуманітарної організації CARE, яка в рамках проекту Strive 

Czechia запропонує 10 тисячам українських біженців можливість відновити 

або відкрити малий бізнес у Чехії. «Програма приділятиме особливу увагу 

підприємствам, власницями або керівничками яких є жінки, а також 

підприємці, які були змушені покинути Україну через військовий конфлікт і 

хотіли б відновити свій бізнес у Чехії», – деталізує Катаріна Кламкова, 

національна директорка CARE Czech Republic. 

Більшість новоприбулих з України – жінки. На думку “Людини в скруті”, 

існує ризик залишитися бездомним у випадку матерів з дітьми, людей 

похилого віку та людей з обмеженими можливостями. Якщо інвалідність має 

медичний характер, відповідна особа потребує адаптованого житла. Люди 

похилого віку або інваліди, як правило, мають труднощі з пошуком джерела 

доходу, вони залежні від гуманітарних пільг, які не покривають їхніх витрат 

на ліки чи житло. 

Деякі недержавні організації надають цільову підтримку батькам з дітьми 

з особливими потребами. 

Нонсенс: непрацездатні у Центрах Зайнятості 

Крім того, українські біженці в Чехії з інвалідністю все ще повинні 

реєструватися в Центрах Зайнятості як шукачі роботи, оскільки наразі це 

єдиний спосіб отримати медичну страховку від держави. «Це, наприклад, у 
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тому числі лежачі або ті, хто має визнану в Україні інвалідність. Однак 

реєстрація в Центрах Зайнятості залежить від таких умов, як регулярне 

відвідування відділень Центру та справді пошук роботи. Однак ці люди 

неспроможні працювати, якщо вони не можуть рухатися або живуть далеко 

від відділення Центру. Загалом така допомога є безсистемною та неадресною. 

Вона не розглядається як частина пільг, медичного страхування чи будь-якої 

іншої підтримки», – інформують у “Людині в скруті”. 

Українським матерям-одиначкам також бракує адресної підтримки. За 

словами Рамайзлової, біженці мали би бути у звичайній чеській системі 

соціальної допомоги. Вона має оцінювати, кому і яка допомога потрібна. 

Наразі діє недосконала система разової допомоги відповідно до доходу 

заявника. Але це не стосується всіх ситуацій, у яких може опинитися біженець. 

Однак це вимагало б більшої комп’ютеризації заяв і посилення в Центрах 

Зайнятості для спроможності обробки.Особливо наголошується на 

необхідності інтеграції українців, вивчення чеської мови, навчанні 

українських дітей у чеських загальноосвітніїх школах – щоб українські 

біженці у Чехії не були соціально вилученими.  

Вивчення чеської мови й освіта 

Важливим моментом також є навчання чеської мови. Українські біженці 

в Чехії дуже зацікавлені у цьому, вважають у ОПУ. «На жаль, ціна на курси 

чеської мови відповідає такому високому інтересу. Великій кількості 

бажаючих просто не пощастило. А ще ми стикаємося з недостатніми 

кадровими можливостями. Ми просто не можемо начарувати за місяць сотні 

чи тисячі нових вчителів чеської мови. У цьому перспективною є допомога 

служб зайнятості», – зазначив Розумек. 

Зокрема, не вистачає курсів для тих, хто вже знає чеську мову на певному 

базовому рівні. Але просунуті знання необхідні для виконання 

кваліфікованішої та краще оплачуваної роботи. Треба підтримувати і 

українських дітей у навчанні чеської мови. Це вдається завдяки 

загальноосвітнім школам. “Більшість українських дітей інтегруються серед 

чеських школярів”, – сказала Рамайзлова. Вони можуть продовжити навчання 

в Чеській Республіці, хоча якість освіти різниться від школи до школи. Це 

залежить від колективу навчального закладу, методів і попереднього досвіду 

роботи з дітьми з іншою рідною мовою. У цій справі дуже допомагають 

українські асистенти педагога. За словами Рамайзлової, було створено менше 

окремих українських класів, ніж очікувалося. 

Саме процедура інтеграції цих дітей серед чеських учнів стане одним із 

викликів у 2023 році. Якщо вона не буде успішною, виникне загроза їхньої 

довгострокової сегрегації. 

Проблема з дошкільнятами та старшокласниками 

Але освіта вікових груп поза межами загальноосвітньої школи може бути 

проблемою. “Треба звернути більше уваги на дошкільну підготовку 

українських дітей, оскільки дитсадочків вкрай мало. Також старшокласників і 
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всіх старших за п’ятнадцять років, учнів середніх шкіл, а особливо на тих, хто 

не дотримується обов’язкового відвідування школи”, – описала Рамайзлова. 

За її словами, на самому початку молоді біженці не викликали великого 

зацікавлення. Вони вже не були зобов’язані ходити до школи, багато з них у 

Чехії були без супроводу. Вони саме в такому віці, коли важко зберегти інтерес 

до навчання, особливо після того, що вони пережили в зоні бойових дій. 

У випадку із середніми школами, можливо, наступного року українські 

школярі матимуть на 25% більше часу для іспиту на атестат зрілості. У них 

також буде більше часу на усний іспит, та це не стосуватиметься атестату з 

іноземної мови. Вони зможуть використовувати Правила чеської орфографії 

для тесту та усного іспиту з чеської мови. 

Але не вдалося краще розподілити дітей по різних куточках країни, вони 

залишилися в окремих містах і регіонах. Зважаючи на переповненість 

дитсадків і середніх шкіл у регіонах, де проживає велика кількість українських 

біженців, це є гострою соціальною проблемою. Вирішенням може стати 

коригування потенціалу шкіл та їхньої співпраці із соціальними службами. 

Вирішувати демографічну кризу чи повернутися? 

Інтеграції біженців також заважає невизначеність, коли більшість заходів 

вважаються тимчасовими. «Біженці та їхні роботодавці хотіли б чіткої заяви 

від держави, що ті, хто захоче, зможе залишитися. Все одно так воно й буде 

насправді. Демографічний прогноз такий поганий, що ми можемо тільки 

радіти, якщо б усі українські біженці в Чехії залишилися. Вони молоді, 

освічені вище середнього чеського населення, і вони нам дуже допомагають і 

допоможуть», – вважає Розумек. 

Але якщо війна закінчиться, наприклад, навесні, Розумек вважає, що 

половина нинішніх біженців у Чехії повернеться в Україну. Навпаки, прибуття 

десятків і навіть сотень тисяч людей не очікується. 

Директор ОПУ також згадав про психологічну допомогу біженцям. «За 

даними PAQ Research, українські біженці в Чехії надзвичайно часто 

страждають від симптомів депресії та тривоги. 45% з них мають симптоми 

психічних захворювань, що в чотири рази більше, ніж у загальному населенні. 

Наразі лише 3% біженців скористалися тут професійною допомогою, і ми 

знову стикаємося з недостатніми кадровими можливостями», – сказав він.За 

словами Рамайзлової із “Людини в скруті”, відсутність психологів також є 

проблемою для чеських клієнтів. Особлива потреба в такій допомозі є у 

випадку українських дітей з травматичним досвідом. 

 

*** 

2.01.2023 

Uamedia.eu 

https://uamedia.eu/society/u-budapesti-prodovzili-bezkostovnii-proyizd-dlya-

gromadyan-ukrayini-3118 

У Будапешті продовжили безкоштовний проїзд для громадян України 



28 

 

Безкоштовну послугу, яку було зароваджено 4 березня 2022 року, 

продовжено до 31 березня 2023 року. Будапештський транспортний центр 

продовжив безкоштовний проїзд на своєму громадському транспорті для 

біженців із України. 

Безкоштовна послуга, що була запроваджена 4 березня 2022 р., 

продовжена до 31 березня 2023 р. Послуга доступна біженцям за наявності 

офіційного українського проїзного документа (паспорта, посвідчення особи, 

посвідки на проживання, студентського квитка для інших іноземних студентів, 

які навчаються в Україні, або іншого документа, в якому зазначено українську 

адресу, для інших іноземних громадян). 

 

Документи, що дають право на безкоштовний проїзд, як і раніше, 

прийматимуться на рейсах БТЦ, за винятком експресу 100E до аеропорту, 

фунікулера, оглядових рейсів та катерів, а також на HÉV та «синіх» автобусах 

у прилеглих районах Будапешта. 

 

*** 

 

3.01.2023 

Uamedia.eu 

https://uamedia.eu/society/u-cexiyi-ukrayinci-mozut-otrimati-finansovu-

dopomogu-na-oplatu-gurtkiv-dlya-ditei-3125 

У Чехії українці можуть отримати фінансову допомогу на оплату 

гуртків для дітей 

З 5 січня можна подати заявку на друге півріччя. 

У Чехії можна отримти фінансову допомогу до 2000 крон на дитячі 

гуртки, нагадує видання blesk.cz. 

Фінансова допомога надається: 

Сім’ям з дітьми віком 3–18 років з усієї Чехії, які перебувають у 

скрутному матеріальному становищі та отримують допомогу на дітей. 

Сім’ям українських біженців з дітьми віком 3–18 років, які перебувають 

у скрутному матеріальному становищі та проживають у Чехії на підставі 

толерантної візи або візи тимчасового захисту. 

Як зареєструватися: 

Для цього на сайті darujemekrouzky.cz необхідно зареєструватися і 

заповнити форму. 

Подаючи заяву на отримання допомоги, українська сім’я подає документ, 

що підтверджує надання дитині міжнародного захисту у формі притулку, для 

якої просять допомогу, візи з метою проживання або додаткового захисту 

державним органом країни. 

Крок 1. На сторінці www.darujemekrouzky.cz виберіть “Я хочу подати 

заявку на внесок” i потім зареєструйтеся в системі Aktivní město як громадянин 

Чехії чи України та введіть усі дані своїх дітей віком від 3 до 18 років, на яких 

ви хочете оформити допомогу. 
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Крок 2. Ви отримаєте інформацію для входу в систему електронною 

поштою. 

Крок 3. У складі заяви подати необхідні документи, що дають право на 

отримання допомоги. 

Українські сім’ї подають документ, що підтверджує надання дитині, на 

яку просять допомогу, міжнародного захисту у вигляді притулку, а саме візи з 

метою тривалого перебування, або додаткового захисту органом державної 

влади Чеської Республіки. 

Після затвердження адміністратором на ваш профіль надається 2 ваучери 

на суму 1000 чеських крон на кожну дитину. 

Крок 4. Знайдіть гурток та виберіть вид діяльності (у меню Пошук 

постачальника або Пошукова діяльність), для якої ви б хотіли використати 

отриманий внесок у вигляді ваучера і застосуйте його. Ви можете використати 

один ваучер або обидва. 

Ви отримаєте PDF-документ на свою електронну пошту, який 

підтверджує, що ви використали ваучер для певної діяльності. Ви можете 

задокументувати це підтвердження організатору гуртку. 

Після закінчення місяця надішлють гроші з погашених ваучерів 

безпосередньо на банківський рахунок постачальника. 

Як розподіляється фінансова допомога 

На ці гроші можна сплатити: членський внесок, внесок за участь в 

експедиції, перегонах, змаганнях чи тренуваннях, оренду музичного 

інструменту чи спортивного інвентарю. На виділені гроші можна придбати 

частину обладнання дитини (наприклад, рюкзак, налобний ліхтар, кросівки, 

предмети для малювання). Внесок також можна використати на оплату заходу 

вихідного дня (літній табір, активності на канікулах), але тільки якщо це 

частина довгострокової діяльності. 

Важливо! Для підтримки мотивації до участі в заходах батьки також 

беруть участь у фінансуванні частини заходів. Принаймні, у розмірі 20% від 

загальної суми заходу. Тобто батьки сплачують особисто мінімум 250 Kč 

чеських крон, якщо вони використовують 1 ваучер на суму 1000 Kč, або 500 

Kč, якщо використовують обидва ваучери. 

https://uamedia.eu/society/u-cexiyi-ukrayinci-mozut-otrimati-finansovu-

dopomogu-na-oplatu-gurtkiv-dlya-ditei-3125 

 

*** 

 

3.01.2023 

Uamedia.eu 

https://uamedia.eu/official/v-mon-nazvali-kilkist-ukrayinskix-skolyariv-

yaki-viyixali-za-kordon-3131 

В МОН назвали кількість українських школярів, які виїхали за кордон 

На сьогодні за кордоном перебувають близько 500 тисяч дітей шкільного 

віку. 
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Більшість школярів, котрі виїхали за межі країни з початку вторгнення 

Росії, поєднують своє навчання в місцевих школах із навчанням в українських 

закладах освіти. З 24 лютого закордоном знаходились майже 700 тисяч дітей. 

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на слова міністра освіти 

Сергія Шкарлета в ефірі телемарафону. 

За його словами, поступово кількість українських школярів закордоном 

зменшується. Однак це відбувається повільно. При цьому найбільше дітей 

покинули Україну ще у перші місяці повномасштабної війни. 

"На початку збройної агресії за кордоном перебувало 650-690 тисяч 

українських дітей віком від 0 до 18 років, тобто дошкільного та шкільного віку, 

станом на 1 вересня - 488 тисяч, на грудень - 480-520 тисяч дітей. На сьогодні 

за кордоном перебувають близько 500 тисяч дітей шкільного віку, які 

навчаються в закладах загальної середньої освіти", - розповів Шкарлет. 

Міністр відзначив, що більшість школярів намагаються поєднувати 

навчання як в Україні, так і в місцевих школах. 

"Більшість із них навчається за українською системою освіти, причому 

поєднуючи навчання в закладах освіти в країнах Європейського Союзу і 

дистанційно навчаючись в українській школі", - сказав він. 

 

*** 

 

3.01.2023 

uamedia.eu 

https://uamedia.eu/society/grosova-dopomoga-u-polshhi-2023-dostupni-

programi-dlya-ukrainciv-ta-yak-otrimati-kosti-3122 

Грошова допомога у Польщі 2023: доступні програми для українців та 

як отримати кошти 

Українські біженці, які знайшли притулок на території Польщі, можуть 

розраховувати на фінансову допомогу батькам та дітям. Українські біженці, 

які знайшли притулок на території Польщі, можуть розраховувати на 

фінансову допомогу батькам та дітям. Зокрема, такі виплати передбачає 

ухвалений бюджет на 2023 рік. Видання visitukraine нагадує, які програми 

грошової допомоги українським сім'ям наразі доступні на території Польщі та 

як отримати кошти. 

Карта Великої родини (Karta Dużej Rodziny) 

З 1 січня 2019 року Польща запровадила програму підтримки для сімей, 

які мають не менше трьох дітей. При цьому розмір доходу не впливає на 

можливість отримання допомоги. 

Власники такої картки можуть отримувати послуги та товари за 

зниженими цінами на території всієї Польщі. В цій програмі беруть участь такі 

мережі супермаркетів, як Biedronka чи Lidl, заклади культури (наприклад, 

музеї), транспортні установи, АЗС та інші. Дізнатись про це можна за 

наявністю наліпки “Tu honorujemy Kartę Dużej Rodziny” на стінах або склі 

будівель. 
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Програма Сім'я 500+ 

Сім'я 500+ – це програма підтримки демографії у Польщі, за якою кожна 

сім'я має право отримувати субсидію у розмірі 500 злотих на місяць на кожну 

дитину. Виплата надходить незалежно від доходу батьків. Право на таку 

допомогу мають не лише громадяни Польщі, а й іноземці, які мешкають у 

Польщі. Зокрема і біженці з України. 

Планується, що у 2023 році допомога охопить близько 7 мільйонів дітей. 

У 2022 році Польща перерахувала за цією програмою батькам понад 213 млрд 

злотих, а у 2023 році ця сума збільшиться ще на 40 млрд злотих. 

Також варто зауважити, що бюджет не збільшить виплати за програмою 

500+. Тобто, суму 500 злотих на дитину не буде індексовано.  

Грошова допомога "Dobry Start" для школярів 

Програма "Dobry start" – це виплата у розмірі 300 злотих, яку отримують 

батьки школярів для підготовки до нового навчального року. 

Допомога виплачується один раз на рік незалежно від доходу сім'ї, щоб 

допомогти покрити витрати на купівлю шкільного приладдя. Отримати таку 

допомогу можна на дитину до 20 років, а у разі дітей-інвалідів – до 24 років. З 

2019 року програма стала доступна також для учнів поліцейських шкіл та шкіл 

для дорослих. 

Водночас програма не поширюється на дітей, які відвідують дитячий 

садок або нульовий клас (zerowka), а також на студентів. 

Програма 400 Plus 

400 Plus у Польщі – це державна програма співфінансування витрат 

батьків на перебування дітей у яслах чи спеціальних клубах. Допомога складає 

400 злотих на місяць, але не більше вартості витрат на зазначені заклади (без 

урахування витрат на харчування). 

Який розмір допомоги? 

Слід зауважити, що 400 злотих - це максимальний розмір допомоги. Якщо 

фактичні витрати на дошкільну установу, до яких не входять витрати на 

харчування, менше ніж 400 злотих, то й виплати становитимуть цю величину, 

покриваючи 100% витрат. 

Наприклад, вартість перебування в яслах складає 500 злотих на місяць – 

за програмою буде компенсовано 400, а ще 100 злотих батьки заплатять 

самостійно сам. Якщо ціна, наприклад, 350 злотих, то буде компенсовано лише 

350. На 50 злотих, що залишилися, ніхто претендувати не зможе.Відповідне 

співфінансування перераховується безпосередньо до закладу догляду, яке 

може бути використане для повної або часткової оплати витрат. Гроші можна 

також використовувати для денного догляду.Допомога може виплачуватись 

весь час, поки дитина відвідує ясла.  

Зверніть увагу! Під час виплат за програмою Сімейний капітал (Rodzinny 

Kapitał Opiekuńczy) отримувати допомогу 400 Plus не можна. 

Виплати перериватимуться на період виплат Сімейного капіталу (з 12 до 

36 місяців), якщо ця допомога призначалася, та відновлюватиметься після 3-

річного віку дитини до закінчення дошкільного закладу. 
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Сімейний опікунський капітал (RKO) 

Сімейний капітал (Rodzinny kapitał opiekuńczy) - це нова додаткова 

допомога, дія якої почалася 1 січня 2022 і триватиме у 2023 році. Спочатку 

програма мала назву «1000 плюс», оскільки суму у 12 000 злотих на другу та 

наступну дитину у віці 12–35 місяців можна було виплатити частинами на 12 

або 24 місяці, отримуючи щомісяця додатково 1000 або 500 злотих. 

Хто має право на допомогу? 

Отримати виплати можуть:  

• Іноземці, які мають статус ПМП (постійний побут і карти 

довгострокового резидента ЄС, видані Польщею), т.к. маю вільний доступ до 

ринку праці. 

• Іноземці, які мають тимчасовий дозвіл на проживання (карти побуту), 

на яких є інструкція «з доступом до ринку праці (dostep do rynku pracy)». 

• Власники статусу UKR. 

 

*** 

 

4.01.2023 

Uamedia.eu 

https://uamedia.eu/society/yaki-krayini-nadayut-naivishhi-viplati-

ukrayinskim-bizencyam-3138 

Які країни надають найвищі виплати українським біженцям 

Усі країни Європейського Союзу, а також США та Канада приймають 

наших громадян та надають українцям виплати. З перших днів війни всі країни 

Європейського Союзу, а також США та Канада приймають наших громадян та 

дають можливість шукати роботу, надають доступ до медичних послуг та 

освіти. Також вони надають українцям виплати. 

РБК-Україна розповідає, які країни надають українцям високу фінансову 

допомогу. 

Канада: 3 тисячі канадських доларів одноразово 

Про прийом українських біженців і старт програми Canada-Ukraine 

Authorization for Emergency Travel в уряді Канади оголосили ще на початку 

березня 2022 року. Це програма для екстреного в'їзду українців, які зможуть 

перебувати в Канаді два роки й більше (залежно від ситуації в Україні), 

отримують доступ до медицини, освіти та ринку вакансій. 

Українці, які шукають притулку у Канаді, можна розраховувати на 

одноразову фінансову допомогу: по 3 тисяч канадських доларів (близько 2 

тисяч доларів США) на кожного дорослого і по 1,5 тисячі канадських доларів 

(приблизно 1 тисяча доларів США) на кожну дитину віком до 17 років. 

Зверніть увагу. Такі виплати в Канаді надаються лише d одноразовому 

порядку. Вартість життя в країні досить висока, тому все ж треба мати із собою 

певний запас коштів. Деякі навіть радять не їхати в Канаду, якщо у вас немає 

10 тисяч доларів у вигляді "фінансової подушки". 

Ірландія: до 830 євро на місяць 
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Щоб отримувати в Ірландії фінансові виплати, мати доступ до медицини 

та ринку праці, потрібно оформити PPSN – це індивідуальний номер, який 

складається із 7 цифр, а також кількох літер. Його видають в Департаменті 

соціального захисту. Отримати PPSN можна навіть в аеропорту по прибуттю, 

звернувшись у центр надання допомоги українцям. 

Після цього можна отримувати соціальні виплати. Максимальний розмір 

коштів, які платять в Ірландії, становить 208 євро на тиждень (830 євро на 

місяць) на одного дорослого. Наприклад, на такі суми можуть розраховувати 

одинокі матері, які постійно доглядають дітей і не працюють. Виплати на одну 

дитину в Ірландії становлять 140 євро на місяць. 

Кошти надходитимуть щотижня – або на банківський рахунок, або у 

поштове відділення поряд з вашим місцем проживання. 

Німеччина: підвищені виплати з січня 

Починаючи з 1 січня 2023 року, Німеччина збільшує розмір базових 

виплат для українців, які мають статус тимчасового захисту в цій країні. 

Виплати дорослим одиноким українцям в Німеччині збільшать на 53 євро. 

Для різних категорій громадян та залежно від конкретної ситуації, 

виплати будуть такими: 

Дорослі: 401 євро; 

Діти віком 14-17 років: 420 євро; 

Діти віком 6-13 років: 348 євро; 

Діти менше 5 років: 318 євро. 

Щоб отримати підвищені виплати в Німеччині, подавати окрему заявку 

нема потреби: їх нараховуватимуть автоматично тим, хто раніше отримував 

фіндопомогу. 

Швейцарія: 1500 франків щомісяця, але з умовами 

Ще з початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну у Швейцарії 

для наших біженців почали оформлювати так званий статус S – загалом він 

прирівнюється до аналогічних програм у ЄС і дає права, що і в Євросоюзі 

(Швейцарія до ЄС не входить). Українці в цій країні мають право шукати 

роботу, отримують доступ до медицини тощо. 

Спершу українцям у Швейцарії безпроблемно нараховували 1500 

швейцарських франків (1525 доларів США) щомісячно, не враховуючи майно 

та доходи. Але із серпня 2022 року уряд Швейцарії заявив про більш жорсткі 

умови нарахування грошових виплат українцям. Відтепер при розгляді заявок 

від українців зі статусом S компетентні органи країни враховуватимуть їхнє 

фінансове становище. Кожен випадок розглядатиметься індивідуально. 

 

*** 

 

5.01.2023 

РБК-Україна 

Число українських переселенців у Європі наближається до 8 млн осіб, 

- ООН 

https://www.rbc.ua/rus/news
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https://www.rbc.ua/rus/news/chislo-ukrayinskih-pereselentsiv-evropi-

nablizhaetsya-1672893803.html 

Кількість біженців, які прибули до країн Європи з України з початку 

повномасштабного російського вторгнення, сягнула 7 915 287 осіб. 

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Управління 

верховного комісара ООН у справах біженців (УВКБ). 

В УВКБ заявили, що лише за останній тиждень кількість переселенців 

збільшилася на більш ніж 18 тисяч осіб. 

У національних програмах тимчасового захисту та підтримки беруть 

участь 4,9 млн. біженців. Загалом із 24 лютого з України до сусідніх країн 

виїхали понад 17 млн осіб, повернулося до України – орієнтовно 9,2 млн 

переселенців. 

За даними УВКБ, з 24 лютого 2022 року по 3 січня 2023 року найбільше 

біженців прийняли такі країни: 

Польща (1 553 707 осіб), 

Німеччина (1021667 осіб), 

Чехія (476 025 осіб), 

Італія (173231 осіб), 

Іспанія (164 705 осіб), 

Британія (152 200 осіб), 

Болгарія (148 451 осіб), 

Франція (118994 осіб), 

Румунія (106 786 осіб), 

Словаччина (105 205 осіб), 

Раніше ми писали, що Єврокомісія виділила ще 100 мільйонів євро 

допомоги для семи країн-членів, які найбільше приймають біженців з України. 

Перед цим Європейська комісія представила новий онлайн-інструмент, 

який допоможе українцям знайти роботу у країнах Євросоюзу . 

Також ми писали, що Німеччина виділила 199 млн. євро на фінансування 

програм допомоги переселенцям в результаті вторгнення Росії. 

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте 

на каналі РБК-Україна у Telegram. 

Кількість біженців, які прибули до країн Європи з України з початку 

повномасштабного російського вторгнення, сягнула 7 915 287 осіб. 

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Управління 

верховного комісара ООН у справах біженців (УВКБ). 

В УВКБ заявили, що лише за останній тиждень кількість переселенців 

збільшилася на більш ніж 18 тисяч осіб. 

У національних програмах тимчасового захисту та підтримки беруть 

участь 4,9 млн. біженців. Загалом із 24 лютого з України до сусідніх країн 

виїхали понад 17 млн осіб, повернулося до України – орієнтовно 9,2 млн 

переселенців. 

За даними УВКБ, з 24 лютого 2022 року по 3 січня 2023 року найбільше 

біженців прийняли такі країни: 
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Польща (1 553 707 осіб), 

Німеччина (1021667 осіб), 

Чехія (476 025 осіб), 

Італія (173231 осіб), 

Іспанія (164 705 осіб), 

Британія (152 200 осіб), 

Болгарія (148 451 осіб), 

Франція (118994 осіб), 

Румунія (106 786 осіб), 

Словаччина (105 205 осіб), 

 

*** 

 

5.01.2023 

Трибун 

https://tribun.com.ua/98154-juristi-rozpovili-jak-pereselentsjam-otrimati-

timchasove-zhitlo 

Переселенці, які мають довідку ВПО, можуть стати на облік для 

надання тимчасового житла. 

Про це розповіли юристи БФ "Право на захист". 

Таке надання здійснюється:   

-у порядку черги; 

-за його наявності; 

-першочергове право на забезпечення житловим приміщенням з фонду 

мають: багатодітні сім’ї; сім’ї з дітьми; вагітні жінки; особи, які втратили 

працездатність; особи пенсійного віку з числа тих, житло яких було 

зруйновано або стало непридатним для проживання внаслідок збройної агресії 

Російської Федерації. 

Куди звертатись для взяття на облік 

до центру надання адміністративних послуг (ЦНАПу); 

до органу місцевого самоврядування; 

або до військово-цивільної адміністрації за місцем обліку ВПО. 

Внутрішньо переміщеною особою для взяття на облік громадян, що 

потребують житла для тимчасового проживання, подається: 

заява (за формою згідно з додатком 1 із підписами всіх повнолітніх членів 

сім’ї: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/495-2022-%D0%BF#Text) до 

уповноваженого органу, у межах території якого вони перебувають на обліку 

в Єдиній інформаційній базі даних про внутрішньо переміщених осіб; 

копії документів, що посвідчують особу та підтверджують громадянство 

України. 

 копія довідки внутрішньо переміщеної особи про взяття на облік в 

Єдиній інформаційній базі даних про внутрішньо переміщених осіб та копії 

відповідних довідок членів сім’ї (за наявності); 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/495-2022-%D0%BF#Text
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копії документів, виданих органами державної реєстрації актів 

цивільного стану або судом, що підтверджують родинні відносини заявника та 

всіх членів його сім’ї (свідоцтво про народження, свідоцтво про шлюб, 

посвідчення опікуна або піклувальника тощо); 

копія реєстраційного номера облікової картки платника податків (не 

надається фізичними особами, які через свої релігійні переконання 

відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки 

платника податків, повідомили про це відповідному територіальному органу 

ДФС і мають відмітку в паспорті громадянина України); 

 копії документів, що підтверджують підстави пріоритетності в наданні 

внутрішньо переміщеним особам житлових приміщень із фонду. Факт 

знищення або пошкодження житла, яке призвело до неможливості його 

використання за призначенням, підтверджується особистою заявою заявника 

та членів його сім’ї. 

Особі, яка подала заяву про взяття на облік громадян, що потребують 

житла для тимчасового проживання, уповноваженим органом, що здійснює 

взяття на облік, видається опис документів, в якому зазначається інформація 

про дату подання та реєстрації заяви, реєстраційний номер заяви та перелік 

документів, доданих до заяви, за підписом посадової особи, яка їх прийняла. 

Посадовою особою уповноваженого органу здійснюється реєстрація заяв 

внутрішньо переміщених осіб, які потребують надання житлових приміщень 

із фонду, за формою, встановленою наказом Держжитлокомунгоспу від 14 

травня 2004 р. № 98. 

На кожну внутрішньо переміщену особу або сім’ю, яка потребує надання 

житлового приміщення з фонду, заводиться облікова справа, якій 

присвоюється номер, за яким здійснюється її ідентифікація. 

Рішення про взяття внутрішньо переміщеної особи на облік громадян, що 

потребують житла для тимчасового проживання, або про відмову у взятті на 

такий облік приймається уповноваженим органом протягом одного робочого 

дня після подання відповідної заяви. 

У разі надходження до фонду житлових приміщень, придатних для 

надання в тимчасове користування внутрішньо переміщеним особам та членам 

їх сімей, відповідний уповноважений орган протягом трьох робочих днів з дня 

надходження такого житла зобов’язаний прийняти рішення про надання житла 

ВПО. 

 

*** 

 

6.01.2023 

The Page 

Держдопомога внутрішнім переселенцям у 2023 році: кому та скільки 

платитимуть 

https://thepage.ua/ua/economy/viplati-ta-dopomoga-vnutrishnim-

pereselencyam-v-ukrayini-2023-roku-vid-derzhavi 
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Наприкінці грудня Кабмін ухвалив постанову про виплату внутрішньо 

переміщеним особам (ВПО) допомоги на проживання в січні 2023 року. У ті 

самі дні Мінсоцполітики та Мінреінтеграції роз'яснювали деякі 

особливості отримання допомоги переселенцями з початку 

року.  розповідає, що змінилося в порядку нарахування виплат і хто на них 

має право. 

Хто з ВПО може отримувати допомогу на проживання 

У постанові КМУ № 1481 від 30 грудня 2022 року йдеться про те, що в 

січні 2023 року допомога на проживання надається переселенцям: 

які перемістилися з тимчасово окупованої території України, а також 

територіальних громад, розташованих у районі проведення бойових дій або які 

перебувають в оточенні; 

чиє житло зруйновано або непридатне для проживання, якщо вони подали 

заявку на відшкодування втрат до 20 травня 2022 року. 

Під час ухвалення рішень про виплати застосовують перелік 

територіальних громад, що розташовані в зоні ризику, який діяв станом на 1 

грудня 2022 року. Його публікує Мінреінтеграції, яке періодично оновлює 

список. З лютого допомога надаватиметься з 1 числа місяця, наступного за 

місяцем, у якому оновили перелік таких територій. 

У якому розмірі надається допомога внутрішнім переселенцям 

2023 року розмір допомоги не змінився. З березня 2022 року внутрішні 

переселенці, зареєстровані як ВПО, отримують від держави щомісячну 

допомогу на проживання в розмірі: 

3000 грн на кожну дитину та людину з інвалідністю; 

2000 грн на кожну особу старше за 18 років. 

Чи потрібно переселенцям повторно реєструватися після 1 січня 2023 

року 

У 2023 році виплату допомоги на проживання ВПО буде продовжено 

автоматично. Для отримання допомоги переселенцям непотрібно 

підтверджувати свій матеріальний стан, оскільки допомога на проживання не 

залежить від отриманого ними прибутку. 

Як ВПО не втратити допомогу на проживання 

У разі зміни місця фактичного проживання переселенцю необхідно стати 

на облік за новим місцем проживання, щоб не втратити щомісячну державну 

допомогу. 

Співробітники територіальних органів Національної соціальної сервісної 

служби можуть перевірити факт проживання ВПО за зареєстрованою 

адресою. Якщо під час перевірки переселенця не буде на місці, йому залишать 

повідомлення про необхідність протягом 10 днів прийти до органу соцзахисту 

за місцем обліку, щоб пройти ідентифікацію. У разі неявки виплата допомоги 

припиниться з наступного місяця. 

Відновити право на отримання допомоги можна, знову ставши на облік 

ВПО за місцем фактичного проживання. 

Як переселенцю отримати житлову субсидію 

https://thepage.ua/
https://thepage.ua/
https://thepage.ua/
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Після 1 січня 2023 року ВПО зберегли право на отримання житлових 

субсидій. Допомога на оплату житлово-комунальних послуг надається за 

місцем фактичного проживання. 

При цьому договір оренди житла не потрібний, а склад домогосподарства 

вказує сам заявник у декларації. Інструкцію, як оформити 

субсидії, оприлюднило Мінреінтеграції. 

Переселенці можуть оформити субсидії особисто та онлайн. 

Звернутися особисто для оформлення субсидії переселенці можуть в один 

із органів: 

до уповноваженої посадової особи виконавчого органу сільської, 

селищної, міської ради територіальної громади; 

Центр надання адміністративних послуг (ЦНАП); 

сервісний центр Пенсійного фонду України (ПФУ). 

Оформлення субсидій для переселенців в електронній формі є доступним 

у таких сервісах: 

портал «Дія»; 

портал електронних послуг ПФУ; 

мобільний застосунок ПФУ. 

Які документи необхідні для призначення субсидії переселенцю: 

заява про призначення субсидії; 

декларація про доходи та витрати; 

дані про членів домогосподарства; 

паспорт, номер облікової картки платника податків; 

довідка про статус ВПО. 

Розмір допомоги залежить від вартості житлово-комунальних послуг, 

якими користується сім'я, та рівня її доходів. Водночас допомога на 

проживання, що надається ВПО (2000 або 3000 грн), не враховується в 

сукупному доході під час призначення житлової субсидії. 

Дізнатися, чи призначили субсидію та її розмір, можна онлайн, 

скориставшись порталом subsidii.ioc.gov.ua. Інформацію в реєстрі потрібно 

шукати за адресою проживання. 

Як переселенцям отримати пільговий кредит на житло 

На сьогодні сім'ї переселенців отримали 572 пільгові іпотечні кредити на 

придбання житла на загальну суму 766 млн грн, з них 336 – видано у 2022 році. 

Програма «Житлові приміщення для внутрішньо переміщених осіб» 

стартувала 2021 року. З початком повномасштабного вторгнення Росії її 

тимчасово зупинили, відновивши в серпні 2022 року. Восени того самого року 

уряд розширив можливості участі в програмі пільгової іпотеки для внутрішніх 

переселенців. 

Тепер кредити надаються на строк до 30 років (раніше 20 років) під 3% 

річних з огляду на нормативну площу житла 52,5 кв. м на особу чи сім'ю з двох 

осіб і додатково 21 кв. м на кожного наступного члена сім'ї. Також переселенці 

отримали можливість обирати собі житло, яке реконструювали не більш як 35 

років тому (раніше – 25 років). 
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Право на участь у програмі з'явилося в людей, які мають житло на 

території громад, що розташовані в районах воєнних дій або перебувають в 

окупації. 

Зареєструватися для участі в програмі можна через портал «Дія» або в 

регіональних управліннях «Держмолодьжитла». 

 

*** 

 

6.01.2023 

Social.com.ua 

https://social.com.ua/vijna/vpo/na-dopomogu-vnutrishnim-pereselenczyam-

spryamuvaly-ponad-57-mlrd-grn/ 

На допомогу внутрішнім переселенцям спрямували понад 57 млрд грн 

Для виплати допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам 

у бюджеті минулого року було передбачено понад 57 млрд грн. Про 

це повідомили в Мінсоцполітики. 

Усього 1,8 млн офіційно зареєстрованих переселенців з 4,9 млн 

отримували такі виплати — 2000 грн на дорослу людину та 3000 грн на дитину 

чи особу з інвалідністю. 

Окрім цього, як наголосили в міністерстві, значним досягненням 

минулого року стала цифровізація багатьох послуг для ВПО в «Дії», яка 

значно спростила їх отримання. Йдеться про: 

– реєстрацію ВПО; 

– подання заяви на допомогу на проживання для ВПО, чим уже 

скористались понад 1,4 млн осіб; 

– зміна адреси реєстрації ВПО; 

– зняття з обліку ВПО. 

 

*** 

6.01.2023  

Східний варіант 

https://v-variant.com.ua/konsultatsiia-iurysta-psykholoha-ta-humanitarna-

dopomoha-u-dnipri-vidkryvsia-sotsialnyy-tsentr-dlia-pereselentsiv/ 

Консультація юриста, психолога та гуманітарна допомога: у 

Дніпрівідкрився соціальний прилисток для переселенців 

Консультація юриста, психолога та гуманітарна допомога: у Дніпрі 

відкрився соціальний центр для переселенців 

 Консультація юриста, психолога  

Адаптуватися до великого міста, або проконсультуватися щодо втрачених 

документів. У Дніпрі відкрився соціальний центр для переселенців. Там 

працюють психолог, юрист, медик та соцпрацівник, сеанси – безкоштовні. 

Про свої емоції через переїзд з рідного Нікополя психологині 

розповідають 8-річна Євангеліна та 12-річний Арсеній. Фахівчиня каже: 
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найчастіше переселенці звертаються саме через проблему адаптації. 

Передає Суспільне 

"Це втрата якогось сенсу, мети в житті, те, що називають втрата 

ідентичності – я знаю, що робив там, але що мені робити тут, важко зрозуміти", 

– каже психологиня Наталія Струс. Переселенці можуть взяти стільки сеансів, 

скільки потрібно, каже псхологиня. Консультує і онлайн. 

Правові консультації – також безкоштовні. До юриста прийшла Юлія з 

донькою Тетяною, жінка каже: хотіли проконсультуватися щодо документів у 

школу. 

"Ми коли виїхали, зіткнулися з тим, що наша вчителька звільнилась і 

виїхала за кордон, і нам не дали жодного паперу, що ми закінчили другий клас 

у Сєвєродонецьку", – розповідає переселенка з Сєвєродонецька Юлія. 

Втрата документів, розповідає юрист, один з найпопулярніших запитів. 

Проблеми переселенців розуміє, бо й сам мусив виїхати з Маріуполя навесні 

минулого року. 

"Оформлення спадщини, довідки ВПО, зараз держава полегшила, людина 

сама може оформити в Дії локацію виставляєш і реєструєшся, багато людей 

тут на місці це зробили і отримують виплати від держави", – розказав Григорій 

Курачицький. 

Юрист, психолог, медик та соцпрацівник – ці консультації з’явилися у 

центрі допомоги переселенцям, який відкрився ще у березні 2022. Основну 

діяльність, кажуть в організації, не припинили, тож і нині тут можна отримати 

продуктові набори та ліки. 

"Гарне дуже ставлення, дуже хороші волонтери, завжди дають 

гуманітарну допомогу, молодці, дуже уважні. В основному продукти, але 

останні два рази ми отримували – був шампунь, зубна паста, мило було", – 

каже переселенка з Лисичанська Тетяна. 

"Так само, як люди отримують продукти, засоби гігієни або ліки, вони 

зможуть отримувати ці послуги – багато у кого немає документів, хтось 

потребує соціальної підтримки, хтось потребує медичної консультації та 

направлення до сімейного лікаря", – розповіла програмна директорка мережі 

ГО "Елеос-Україна" Олена Танасійчук. 

Консультації розпочали у грудні 2022 року за благодійний кошт. Тоді, 

кажуть в організації, працювали у тестовому режимі. Протягом місяця до них 

звернулися понад 300 людей. 

 

*** 

 

6.01.2023 

РБК-Україна 

https://www.rbc.ua/rus/travel/k-i-koli-stavati-viyskoviy-oblik-

pereselentsyam-1673000282.html 

Як і коли ставати на військовий облік переселенцям: деталі 
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Внутрішньо переміщені особи в Україні мають стати на військовий облік 

за новим місцем проживання. На це є 7 днів з дати приїзду. 

Втім, взяття на облік не означає, що військовозобов'язаним відразу 

вручать повістки, повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням 

на телеграм-канал МінРеінтеграції. 

Стати на облік у місцевому військкоматі мають всі військовозобов'язані 

переселенці віком 18 до 60 років. Це треба буде зробити упродовж 7 днів після 

приїзду. 

Перелік категорій військовозобов'язаних громадян, які звільнені від 

мобілізації, можна знайти у Законі України "Про мобілізаційну підготовку та 

мобілізацію". 

До таких категорій належать: 

люди з інвалідністю; 

особи, тимчасово непридатні до військової служби за станом здоров’я на 

термін до 6 місяців (з подальшим проходженням військово-лікарської комісії); 

особи, на утриманні яких перебуває троє і більше дітей віком до 18 років; 

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

років; 

опікуни, піклувальники, прийомні батьки, батьки-вихователі, які 

виховують дитину з інвалідністю віком до 18 років; 

люди, на утриманні яких перебуває повнолітня дитина з інвалідністю I чи 

II групи; 

ті, хто мають дружину (чоловіка) з інвалідністю та/або одного зі своїх 

батьків чи батьків дружини (чоловіка) з інвалідністю I чи II групи. 

 

*** 

 

6.01.2023 

Укрінформ  

https://www.ukrinform.ua/rubric-diaspora/3647394-bilsist-ukrainskih-

bizenciv-v-estonii-oplacuut-svoe-zitlo-samostijno.html 

 Більшість українських біженців в Естонії оплачують своє житло 

самостійно 

Переважна більшість українських біженців оплачує своє перебування в 

Естонії самостійно: при цьому приблизно 70% мешкають у квартирах, менше 

ніж 10% – у готелях, решта винаймають кімнату або ділять житлове 

приміщення ще з кимось. 

Як передає Укрінформ, про це повідомляє ERR з посиланням на радника 

з комунікацій Департаменту соціального страхування Ксенію Репсон-Дефорж. 

З перших днів війни в Україні в місцях тимчасового розміщення по всій 

Естонії проживало загалом 23 000 українських біженців. На розміщення, 

харчування та інші видатки для цієї категорії біженців було витрачено 43 

мільйони євро. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-diaspora/3647394-bilsist-ukrainskih-bizenciv-v-estonii-oplacuut-svoe-zitlo-samostijno.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-diaspora/3647394-bilsist-ukrainskih-bizenciv-v-estonii-oplacuut-svoe-zitlo-samostijno.html
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авесні минулого року житла потребували до 6000 біженців водночас. 

Наразі ситуація покращилася. На думку Репсон-Дефорж, з житловим 

питанням біженці справляються дуже добре. 

«Станом на 2 січня у місцях розміщення, які надавала держава, 

проживало 2175 осіб. З них 652 дитини. Вільних місць – 1256», - наголосила 

чиновниця. 

Пором Isabelle, який належить фірмі Tallink Grupp Grupp, став 

використовуватися як місце розміщення біженців з початку квітня. Він 

побував тимчасовим притулком більше ніж для 5000 біженців. 

«Департамент соціального страхування в рамках тендеру шукав партнера 

для укладання договору про тимчасове розміщення не менш як 2000 біженців 

від війни. І на початку грудня було підписано договір з компанією Tallink 

Group на шість місяців з можливістю помісячного продовження максимально 

на два місяці. Передбачуваний обсяг договору становитиме 17 млн 385 тис. 

євро», - пояснила Репсон-Дефорж. 

Скільки буде витрачено по факту, поки що невідомо, це залежатиме від 

фактичної заповнюваності. Одне ліжкомісце на поромі обходиться в 28 євро 

на добу. Також на суму розміщення впливає, чи включено до нього 

харчування. 

Департамент повідомив, що було оголошено і другий тендер з пошуку 

стратегічних місць розміщення по всій Естонії до 2025 року. «Цей тендер поки 

що перебуває на стадії оцінки пропозицій. Сподіваємось, що найближчим 

часом дійдемо до підписання договорів», - додала Репсон-Дефорж. 

Як повідомлялося наприкінці грудня, кількість українських біженців, які 

прибули до Естонії, перевищила позначку в 65 тис. людей. 

За даними Управління Верховного комісара ООН у справах біженців 

(УВКБ), кількість українців, які виїхали до країн Європи після початку 

повномасштабного вторгнення росії, сягає 7 915 287 осіб. 

 

 

Регіональні 
 

3.01.2023 

Евакуація.city 

https://evacuation.city/articles/258252/dlya-225-lyudej-na-lvivschini-

zyavitsya-novij-prihistok-dlya-evakujovanih 

На Львівщині відкриють новий прихисток для переселенців 

Переселенці, які рятуються від війни на Львівщині, можуть отримати 

житло у Червонограді. Для цього вже відремонтували гуртожиток місцевого 

коледжу. 

Про це сказав голова Львівської ОВА Максим Козицький.  

Гуртожиток для евакуйованих у Червонограді 

У гуртожитку Червоноградського гірничо-економічного фахового 

коледжу відремонтували 55 кімнат. 
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Щоб у приміщенні могли жити переселенці, треба було:  

відремонтувати покрівлю; 

замінити вікна у всій будівлі; 

зробити внутрішній ремонт на трьох поверхах; 

встановити двері; 

замінити систему водопостачання і водовідведення, електропостачання та 

опалення; 

облаштувати вхід і хол. Частину робіт профінансували з обласного 

бюджету, частину – завдяки польським благодійникам.   

 

*** 

 

3.01.2023 

Itta.info 

https://itta.info/iz-59-mln-vnutrishnix-pereselenciv-majzhe-800-tis-xochut-

oblashtuvatisya-na-novix-miscyax-minreintegraci%d1%97/ 

Із 5,9 млн внутрішніх переселенців майже 800 тис. хочуть 

облаштуватися на нових місцях – Мінреінтеграції 

Станом на кінець 2022 року в Україні налічувалося 5,9 млн внутрішньо 

переміщених осіб, повідомляється на сайті Міністерства з питань реінтеграції 

тимчасово окупованих територій України у вівторок. 

Водночас за останній місяць свої будинки залишили близько 680 тисяч 

громадян, 40% із яких виїхали зі східних областей країни, а 25% – із південних, 

повідомили у відомстві з посиланням на дані Міжнародної організації з 

міграції. 

У Мінреінтеграції зазначають, що незважаючи на те, що, згідно з 

соціологічним дослідженням General Population Survey, лише 7% українців 

розглядають можливість переїзду з місць постійного проживання, понад 785 

тисяч внутрішньо переміщених осіб заявили про плани залишитися в 

громадах, які їх прийняли, і облаштуватись на новому місці. 

"Держава не перестає надавати підтримку внутрішнім переселенцям. Так, 

з початку повномасштабного вторгнення виплачено понад 47 млрд грн 

допомоги на проживання. У пріоритеті Мінреінтеграції на 2023 рік домогтися 

збільшення вдвічі загальної суми міжнародної допомоги для ВПО", – йдеться 

у повідомленні. 

 

*** 

 

3.01.2023 

(ІРТ-Полтава) 

https://irt.pl.ua/news/27992/ 

Для переселенців у Полтаві влаштували майстер-клас із полтавського 

розпису 
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Майстер-клас з полтавського розпису 3 січня провели для внутрішньо 

переміщених осіб у  

Центральній міській бібліотеці. Про нього в рамках презентації своєї 

виставки особисто розказалаполтавська майстриня Лідія Орел. Завітали туди 

й наші кореспонденти. 

— Можна білої набрати, а на кінчик червоної. І виходить у нас ось такий 

елемент — солярний знак. Знак сонця. 

Майстер-клас з полтавського розпису для внутрішньо переміщених осіб 

провела полтавська майстриня Лідія Орел, у рамках презентації творчої 

виставки з декоративного розпису «Барви квітів рукотворних». Майстриня 

каже: захопилася полтавським розписом 6 років тому. Додає: прагне його 

відродити й зберегти, адже цей розпис практично знищений. 

Лідія Орел, майстриня: Полтавський розпис потребує підтримки і 

розвитку. І він має бути таким же відомим, як петриківський розпис. 

Переважно полтавський розпис зустрічався на дерев’яних поверхнях, оскільки 

недовговічні ці поверхні, то розпис практично знищений. Для полтавського 

розпису характерний елемент — яблуко. Це солярний знак. Знак сонця. 

Олена Морозова — одна з учасниць заходу каже: прийшла, — бо колись 

намагалася малювати у такій техніці, — і хоче дізнатися про неї більше. 

Олена Морозова, учасниця майстер-класу: Цей майстер-клас мене 

зацікавив, тому що у моїй душі є задатки творчої натури. Я полюбляю 

малювати і все, що пов’язано з творчістю, і тому мені було дуже цікаво прийти 

і послухати саме про розпис. 

А пані Світлана разом зі своєю донечкою Дариною у Полтаві проживає з 

липня 2022. Каже: коли дізналися, що буде такий майстер-клас, вирішили, що 

обов’язково підуть, аби дізнатися більше про місцеву культуру. 

Світлана Котляр, учасниця майстер-класу: Ходимо лекції слухати, на 

майстер-класи по малюванню. Дитина в мене не малювала. Був такий стрес, 

що всього боялася. То ми сюди прийшли в бібліотеку, нам все роздали і 

кажуть: не бійтеся, творіть. 

— Чи хочеш ти малювати, як малює майстриня? 

Дарина, учасниця майстер-класу: Так. Я сфотографувала собі на пам’ять 

і думаю, що спробую. 

Подивитися на роботи з декоративно-прикладного мистецтва у стилі 

полтавського розпису можуть усі охочі у Центральній міській бібліотеці. 

Експозиція діятиме до кінця січня. 

 

*** 

 

4.01.2023 

Вісті Черкащини 

https://viche.ck.ua/talnivshhina/predstavnyky-chervonogo-hresta-

dopomagayut-pereselenczyam-u-talnivskij-gromadi/ 
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Представники Червоного Хреста допомагають переселенцям у 

Тальнівській громаді 

У Тальному на Черкащині реалізовують данську програму підтримки 

«BraVo». У місцевого осередку Червоного Хреста з’явилась можливість 

розвиватись та активніше допомагати внутрішньо-переміщеним особам, які 

наразі мешкають у нашій громаді. 

Як розповів представник Товариства Червоного Хреста України в 

Тальнівській громаді Віктор Крошка, наразі вони надають гуманітарну 

допомогу переселенцям, які мешкають у Тальному та селах громади. В 

перспективі – хочуть допомагати й іншим незахищеним верствам населення: 

людям з інвалідністю, дітям-сиротам, пенсіонерам тощо. Роздають нині 

продуктові набори та засоби особистої гігієни. 

За доволі короткий період, реалізовуючи програму вдалось не тільки 

адресно забезпечити переселенців допомогою. А й привезти необхідну 

сучасну побутову техніку: холодильники, пральні машини, мікрохвильові печі 

тощо для закладів соціальної сфери Тальнівщини. Серед яких – лікарня, 

школи, територіальний центр та пункти, де розміщують внутрішньо 

переміщених осіб. 

Також організація намагається підтримувати комунікацію із 

громадськістю. Нещодавно у нашій громаді відбувся форум «Переможемо 

зиму разом». Як зазначив Віктор Олександрович, це була зустріч 

представників влади, служб соціальної сфери, громадських організацій з 

громадянами, котрі вимушено залишили домівки внаслідок агресії росії та 

проживають у нашій громаді. 

Ми хочемо познайомитися ближче із спільнотою внутрішньо 

переміщених осіб, які проживають на Тальнівщині, знайти шляхи співпраці та 

взаєморозуміння для кращого забезпечення достойного життя для них, – 

говорить Віктор Крошка. 

Також він додав, що їх робота була б неможливою без підтримки 

Тальнівської міської ради та міського голови Василя Сідька. За його словами, 

головне їх завдання – це транзит допомоги і саме із транспортом завжди 

допомагає Василь Петрович. 

–Завантажуємо гуманітарні вантажі ми своїми силами, хоч буває і тяжко 

,а вже тут допомагають і комунальні служби, і самі переселенці долучаються 

до розвантаження, – додає він. 

Зазначимо, що Віктор Олександрович нещодавно також став головою ГО 

«Рада ветеранів Тальнівської міської територіальної громади». Тепер же він 

активно розвиває цю справу у нашій громаді поруч із заняттям волонтерством. 

Говорить, що зараз важливо підтримувати тих, хто цього потребує. 

Не тільки Віктор Олександрович, а і його син займається 

благодійництвом. Нещодавно він надав Тальнівській лікарні три сучасних 

мобільних ліжка, партію гіпсових бинтів та одноразові халати для медичного 

персоналу. 

 



46 

 

*** 

 

4.01.2023 

Сєвєродонецьк онлайн 

https://sd.ua/news/17302 

У 2022 році переселенці з Луганщини отримали понад 1000 тонн 

гуманітарної допомоги 

Обласною військовою адміністрацією підписано 12 меморандумів про 

співпрацю з міжнародними організаціями: WFP, ADRA Ukraine, People in need, 

UNDP, DG-East, PFRU, SIDA, Halo Trust, Medicos del Mundo, Acted, GIZ. 

Про це повідомила Луганська ОВА. 

Як результат, міжнародними організаціями надано понад 1000 тонн 

гуманітарної допомоги для регіону: генератори, рації, квадрокоптери, 

інженерно-комп’ютерне обладнання та меблі для відновлення діяльності 

регіональних служб, продуктові набори, гігієнічні набори, вода тощо. 

Дипломатичними представництвами іноземних держав в Україні та 

закордоном (посольства Великобританії, Туреччини, Держави Ізраїль, Естонії, 

Латвії, Литви в Україні, Посольство України в Австрії) надано десятки тонн 

гуманітарної допомоги для ВПО Луганської області. 

Проєкт USAID «Економічна підтримка Східної України» закупив паливо 

для потреб гуманітарних хабів. 

 

*** 

 

4.01.2023 

Район.in.ua 

https://sarny.rayon.in.ua/news/563937-sarnenskiy-rayon-stav-prikhistkom-

dlya-bilsh-nizh-12-tisyach-pereselentsiv 

З початку повномасштабної війни в Україні Сарненський район, як 

тиловий, став прихистком для більш ніж 12 тисяч внутрішньо 

переміщених осіб.  
Деякі з них у районі перебували транзитом, а деякі лишились на 

триваліший термін проживання. Про це інформує голова Сарненської 

військової районної адміністрації Олександр Кохан. 

Впродовж минулого року фахівці з питань соціального захисту населення 

РДА та органів місцевого самоврядування зареєстрували 12423 заяви на 

видачу довідок ВПО. 

Наразі ж у Сарненському районі проживає 4610 осіб, які тікаючи від війни 

були змушені залишити власні домівки. 

Про забезпечення переселенців житлом та найнеобхіднішими речами 

подбали як волонтери, так і органи місцевого самоврядування. 

Завдяки державній підтримці грошову допомогу отримали як особи з-

поміж ВПО, так і жителі Сарненщини, які безоплатно надали житло для їх 

проживання. 
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Відтак, у 2022 році: 

майже 110 мільйонів гривень – нараховано на виплату допомоги на 

проживання для переселенців; 

майже 2 мільйони гривень – виплачено з резервного фонду державного 

бюджету компенсацію власникам жилих приміщень, які безоплатно 

розміщували в цих приміщеннях ВПО. 

 

*** 

 

4.01.2023 

Свої city 

https://svoi.city/articles/258249/gumanitarna-dopomoga-uzhgorod 

Гуманітарна допомога в Ужгороді. Де переселенці можуть отримати 

продукти та засоби гігієни 

В Ужгороді офіційно зареєстровано понад 24 тисячі переселенців. З 

перших днів повномасштабної війни місцева влада та волонтери надають їм 

допомогу. У Закарпатській області працює координаційний штаб, який 

підтримує переселенців. Розповідаємо, де і як переселенці можуть отримати 

гуманітарну допомогу в Ужгороді. 

Гуманітарна допомога в Ужгороді: як переселенців підтримує влада 

Гуманітарний штаб з питань розміщення переселенців при Закарпатській 

облдержадміністрації працює з перших днів повномасштабного вторгнення. 

Консультації надаються за телефоном: +38 096 284 33 68. 

Центр “Совине гніздо" надає різні види гуманітарної допомоги 

переселенцям в Ужгороді. Тут вони можуть отримати продуктові та гігієнічні 

набори, одяг та постільну білизну. 

Контакти: вулиця Ференца Ракоці, Facebook, Telegram. 

Модульне житло для переселенців з Луганської області. Наприкінці 

грудня Закарпатська та Луганська адміністрації підписали меморандум, згідно 

з яким за підтримки компанії “Pfizer” у короткі строки мають збудувати 

енергоефективне Кредити на житло під 3% - єОселя. 

Гарячі обіди переселенцям роздає громадська організація «Фонд «Якість 

Життя» разом з Ужгородською міською радою та аварійно-рятувальним 

загоном спеціального призначення Закарпатської області центру Боздоського 

парку з 12:00 4 січня. Про подальше проведення акції повідомлятиме міська 

рада Ужгорода на своєму сайті. 

Гуманітарна допомога в Ужгороді: волонтери та благодійні фонди для 

переселенців 

Червоний хрест. Закарпатська область надає гуманітарну допомогу у 

вигляді сімейних продуктових наборів на території області тим, хто ще її не 

отримував, а також сім'ям у складі яких від трьох людей. У пунктах видачі 

здійснюється електронна реєстрація тих, кому надається допомога, для 

уникнення повторного отримання наборів. 

Контакти: набережна Незалежності, 11.  
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Червоний хрест. Ужгород. Видають продуктові набори родинам 

переселенців, у складі яких більше трьох людей. Про відкриття реєстрації на 

отримання допомоги повідомляють на своїй сторінці у Facebook. 

Контакти: площа Жупанатська, 3, телефон: 066 900 39 07. 

Громадська організація “Я допоможу” навесні 2022 року відкрила в 

Ужгороді шелтер для переселенців, де вони отримують всебічну гуманітарну 

допомогу. 

Контакти: вулиця Болгарська 5, телефон: 050 510 44 88. 

"Я — Маріуполь". Ужгород. Сюди по гуманітарну допомогу, 

психологічну, медичну та юридичну підтримку можуть звернутися 

переселенці з Маріуполя. 

Контакти: вулиця Капушанська, 2, телефон: 050 961 25 10. 

Гуманітарний штаб для переселенців з Луганської області в Ужгороді 

працює з вересня. Тут переселенці з Луганщини можуть отримати продуктові 

набори, соціальну та правову підтримку. 

Контакти: проспект Свободи, 52 А, працюють з понеділка по п’ятницю з 

10:00 до 15:00, реєстрація на отримання продуктових пакунків за телефоном: 

099 355 12 99 або через форму. 

Нагадаємо, що в Україні працює мережа гуманітарних хабів, де 

переселенці з Луганської області можуть отримати гуманітарну допомогу. 

 

*** 

 

4.01.2023 

032.ua 

https://www.032.ua/news/3525054/aki-poslugi-nadaut-na-lvivsini-dla-

pereselenciv-vijskovosluzbovciv-i-ziteliv 

Які послуги надають на Львівщині для переселенців, 

військовослужбовців і жителів 

Перелік допомоги, яку у Львівській області можуть отримати 

переселенці, військовослужбовці та жителі області.  

4 січня голова Львівської ОВА Максим Козицький на фейсбук-сторінці 

зазначив, які послуги в умовах воєнного стану надають на Львівщині. Зокрема, 

йдеться про допомогу переселенцям, військовослужбовцям та їхнім сім'ям, 

жителям області.  

Допомога для вимушених переселенців 

На Головному залізничному вокзалі Львова їх зустрічають волонтери 

медико-психологічної допомоги. Вони працюють цілодобово, щоб надати 

медичну чи психологічну допомогу, скерувати на поселення чи транспорт, 

виплати чи отримання гуманітарної допомоги. Контактний телефон – 068 00 

34 014; 

У кожному районі Львівської області діють консультативно-

координаційні центри (ККЦ), де допомогу надають фахівці Львівської ОВА та 

представники українських і міжнародних організацій. Можна отримати всю 
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необхідну інформацію, а також юридичний супровід, психологічну підтримку, 

гуманітарну допомогу. Телефонувати за номером 112. Реєстрація, щоб 

отримати допомогу, – за посиланням: https://cutt.ly/R2wuP9V. 

Допомога воїнам та їхнім сім'ям 

У Львові на вулиці Коперника, 17 працює Офіс підтримки 

військовослужбовців та членів їхніх сімей. Там допомагають оформити 

соціальні та пенсійні виплати, консультують стосовно пошуку зниклих 

безвісти та полонених, надають юридичний та психологічний супровід.Офіс 

працює у робочі дні тижня з 10:00 до 18:00. Номер телефону – 068 260 68 15. 

За посиланням доступна реєстраційна форма для отримання психосоціальної 

підтримки: https://forms.gle/PqK7o5HGW7GnUqTR6. 

Психологічна допомога у школах для освітян, учнів та батьків 

Робоча група медико-психологічної допомоги приїздить у школи та 

проводить тренінги про те, як говорити з дитиною про війну, як комунікувати 

під час сирен, а також пояснює про психічне здоров'я. Для проведення 

тренінгів об’єднали міжнародних партнерів та спеціалістів у цьому напрямі. 

Щоб запросити тренерів у навчальний заклад, можна заповнити анкету: 

https://cutt.ly/p2wu9NH. 

 

*** 

 

4.01.2023 

Вікна 

https://vikna.if.ua/news/category/history/2023/01/04/139729/view 

З 24 лютого в Калуську громаду прибули близько 12 тисяч вимушених 

переселенців 

Люди прибували і вдень, і посеред ночі. Гаряча лінія, яка працювала у 

міській раді цілодобово, була тим телефонним номером порятунку, на яку 

зверталися усі, хто був у дорозі. 

Прихистками в короткі терміни стали майже всі заклади освіти, народні 

доми. На базі установ були розгорнуті спальні місця, створювалися умови для 

тимчасового перебування мешканців. І вони прибували, інформують "Вікна" з 

посиланням на Калуську міську раду. 

Частина ночувала, і їхала далі, за кордон, частина залишалася і шукала 

постійне помешкання.А дехто вже 11 місяців проживає у тимчасових 

прихистках, які були створені громадою. Та завдяки співпраці з міжнародними 

донорами офіційно один прихисток відкрито, інший – на стадії завершення 

ремонтних робіт і вже частково забезпечений побутовою технікою та засобами 

для проживання. 

Загалом станом на 1 січня Калуську громаду відвідали та зареєструвалися 

11 697 внутрішньо переміщених осіб. З них — 3734 дітей. На сьогодні тут 

проживає майже 6 400 осіб. За останній місяць 2022 року прибуло 105 осіб, 

переважно — із Донецької, Херсонської, Луганської та Харківської областей. 

https://cutt.ly/p2wu9NH
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З грудня людям, які шукають прихисток у нашій громаді, надає допомогу 

спеціально створений при управлінні соціального захисту сектор роботи з 

внутрішньо переміщеними особами. І сьогодні, кожен, хто прибуває у 

Калуську громаду, через гарячу лінію може отримати консультацію та 

допомогу. Номер телефону незмінний від лютого 2022 – 0661208958. Також, 

починаючи з 8 березня 2022 року, на базі Калуського ліцею №2 працює 

соціальна їдальня. 

З 24 лютого в Калуську громаду прибули близько 12 тисяч вимушених 

переселенців 

З перших днів війни Калуська громада стала прихистком для тисячі нових 

мешканців, які змушені були покинути домівки через війну. 

 

*** 

 

5.01.2023 

Овідіопольські новини 

https://ovd.today/news/8168-na-odeschini-virishili-problemu-z-viplatami-

pereselencjam.html 

У грудні в Одеській області була затримка виплат для внутрішньо 

переміщених людей, але цю проблему розв'язали. 

Про це Суспільному в етері "Українського радіо 

Одеса" повідомила директорка департаменту соціальної та сімейної політики 

Одеської ОВА Тетяна Дементьєва. 

"Проводилася міграція з однієї бази даних до іншої. Деякі документи не 

підтягувалися до особових справ, але це питання вирішено розробником. Все 

працює. Всі виплати нараховані", – повідомила Тетяна Дементьєва. 

Зараз в Одеській області зареєстровано майже 214 тисяч переселенців. 

"Основна маса людей, які прибувають, відразу намагаються виїхати на 

захід України, або за межі країни. А реєструються, скоріш за все, ті особи, які 

вже влаштувалися та протягом тижня вирішують свої питання щодо взяття на 

облік та призначення відповідних виплат", – додала очільниця департаменту. 

 

*** 

5.01.2023 

Шацький край 

Волинь прийняла майже 76 тисяч внутрішніх переселенців 

https://shackijkraj.com/lysty/volyn-pryyniala-mayzhe-76-tysiach-

vnutrishnikh-pereselentsiv.html 

З початку повномасштабного російського вторгнення в Україну 

Волинь прийняла 75 958 вимушено евакуйованих осіб. З них 18 – за минулих 

два дні. 

Наразі в області проживають та мають статус ВПО 58 338 людей. Це 

становить 41 406 родин, у яких 17 439 – діти. 

Серед внутрішньо-переміщених осіб:  
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-2 288 людей з інвалідністю 

-7 679 пенсіонерів 

-65 багатодітних сімей 

-8 сімей батьків-одинаків. 

 

*** 

 

5.01.2023 

Армія Inform 

https://armyinform.com.ua/2023/01/05/odeskyj-volonterskyj-czentr-

shhodnya-obslugovuye-bilsh-nizh-500-rodyn-pereselencziv/ 

Одеський волонтерський центр щодня обслуговує більш ніж 500 родин 

переселенців 

Багатьох наших співгромадян широкомасштабне вторгнення 

рф в Україну змусило залишити власні домівки та виїжджати з-під російської 

окупації. Чимало вимушених переселенців прийняла і продовжує приймати 

Одеса. Місцеві жителі докладають неймовірних зусиль, щоб люди, життя яких 

понівечила війна, оговталися й повернулися до нормального життя. 

Так, практично від початку військових дій у місті функціонує 

волонтерський центр «Гостинна хата». Тут кожен, хто потребує допомоги, 

може отримати найнеобхідніше — продуктові набори, одяг, взуття, гігієнічні 

речі, посуд, побутову техніку, дитячі іграшки. Щодня центр обслуговує 500-

560 сімей переселенців. 

Як зазначають волонтери «Гостинної хати», гуманітарна допомога 

приходить не лише від іноземних та українських донорів — багато приносять 

і самі одесити. 

Попри всі незгоди, вимкнення світла та ворожі ракетні обстріли, 

волонтери ні на мить не припиняли своє діяльності. 

— Зазвичай не помічаєш, який пласт роботи виконується, але, як-то 

кажуть, цифри не брешуть і показують, яку неймовірно справу зроблено. 

За весь цей час майже 38 тисяч родин відвідали наш центр та отримали 

допомогу. А це 117 372 продуктові набори, 54 276 кілограмів засобів 

особистої гігієни, 1424 кілограми медикаментів. Поки ми не подивились 

ці цифри, навіть не уявляли, до яких масштабів виросли, — зазначає 

координатор волонтерського центру «Гостинна хата» Наталія Богаченко. 

Варто зауважити, що, попри такий шалений обсяг роботи, у центрі 

абсолютно безкоштовно одночасно працює 47 волонтерів, а загалом у штаті 

близько 90 осіб. 70% із них — це переселенці, які колись прийшли отримувати 

допомогу та самі залишилися нам допомагати. 

— Ми вдячні всім, хто всі ці місяці допомагав нам працювати ще краще. 

У такий важкий час підтримувати тих, хто того потребує, надзвичайно 

важливо, і безмежно раді, що можемо це зробити. Надалі ми також будемо 

докладати всіх зусиль, щоб всі наші гості відчували тепло, турботу 
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та підтримку, бо разом ми незламні, непереможні й сильні, — запевняють 

волонтери. 

 

*** 

 

6.01.2023 

Пульс  

https://pulse.kr.ua/money/na-kirovohradshchyni-zalyshylys-prozhyvaty-

ponad-90-tysiach-pereselentsiv/ 

 На Кіровоградщині залишились проживати понад 90 тисяч 

переселенців 

У Кіровоградській області на проживання залишились понад 92 тисячі 

переселенців. 

 «Кіровоградщина прийняла понад 172 тисячі внутрішньо переміщених 

осіб. Залишились проживати в області понад 92 тисячі. Згідно з даними 

департаменту соціального захисту населення понад 88 тисяч осіб офіційно 

зареєструвались як ВПО на Кіровоградщині» – зазначила радниця патронатної 

служби апарату ОВА Галина Пастух. 

За її словами, у містах області концентрується найбільша кількість 

вимушено переміщених осіб: у Кропивницькому майже 25 тисяч, понад 10 

тисяч в Олександрії та понад 7 тисяч у Світловодську. По районах: у 

Голованівському – 12,5 тисяч, у Кропивницькому – майже 13 тисяч, в 

Новоукраїнському – 10,8 тисяч, в Олександрійському – 6,5 тисяч. «Більше 

всього ми прийняли осіб з Донецької області – це понад 28 тисяч. По 

обов’язковій евакуації Кіровоградщина прийняла 34 потяги, на яких прибули 

3 685 людей», – додала Галина Пастух. 

 

*** 

 

6.01.2023 

Сахновичі 

https://sakhnovshchina.gromada.group/news/news/21780-zabezpechennya-

zhitlom-vpo-mozhlivosti-ta-vikliki-dlya-gromad-na-harkivshini 

Забезпечення житлом ВПО: можливості та виклики для громад на 

Харківщині 

Через повномасштабну війну в Україні багато людей були вимушені 

залишити свої домівки та змінити місце проживання. Внутрішньо переміщені 

особи (далі – ВПО) з’явилися в багатьох громадах нашої держави. Очікувано, 

що велика частина з них залишиться там назавжди. Питання інтеграції ВПО в 

громади, де вони проживають, набуло важливого значення та матиме вплив на 

розвиток територій у середньо та довгостроковій перспективі. 

Інтеграція ВПО за новим місцем проживання гарантована чинним 

законодавством України. Зокрема, у статті 2 Закону України «Про 

забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб» (далі – Закон 

https://pulse.kr.ua/money/na-kirovohradshchyni-zalyshylys-prozhyvaty-ponad-90-tysiach-pereselentsiv/
https://pulse.kr.ua/money/na-kirovohradshchyni-zalyshylys-prozhyvaty-ponad-90-tysiach-pereselentsiv/
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№1706-VII) чітко зазначено, що Україна вживає всіх можливих заходів, 

передбачених Конституцією та законами України, міжнародними договорами, 

згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, щодо 

запобігання виникненню передумов вимушеного внутрішнього переміщення 

осіб, захисту та дотримання прав і свобод внутрішньо переміщених осіб, 

створення умов для добровільного повернення таких осіб до покинутого місця 

проживання або інтеграції за новим місцем проживання в Україні. 

Згідно з останніми дослідженнями, станом на 23.08.2022 року, в Україні 

6,97 млн людей є внутрішньо переміщеними особами. Левова частина з них 

проживають в громадах східних та західних областей, значна частина 

присутня на півночі і в центрі країни. 

Оцінюючи потреби ВПО та можливості для їх інтеграції в громади, 

виникає питання ролі органів місцевого самоврядування, їх обов’язків та 

можливостей. Частина дев’ята статті 11 Закону №1706-VII визначає 

повноваження громад з питань забезпечення прав і свобод ВПО, а профільний 

Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» (далі – Закон 

№280/97-ВР) в своїх нормах деталізує компетенції виконавчих органів 

місцевих рад з цього питання.  

Аналізуючи різноманітні соціологічні дослідження та інформацію від 

уповноважених осіб по роботі з ВПО в громадах, стає зрозумілим, що 

найгостріша проблема, яка потребує вирішення на місцевому рівні - це 

забезпечення житлом ВПО та сприяння їх працевлаштуванню. 

В першому випадку можливість мати нормальне житло, а в другому - 

перспектива знайти роботу та заробляти на проживання, значно підніматиме 

шанси інтеграції такої людини в громаду. Як видно з дослідження, частина 

ВПО, що планує стати частиною громади в якій проживає становить – 10%, 

ще не вирішили чи залишаться – 9% опитаних. Можна зробити висновок, що 

майже 20% ВПО є потенційними постійними жителями громад. Для багатьох 

громад така кількість - це майже половина населення. 

Як підійти до розв’язання вищезгаданих проблем? Вирішення житлового 

питання можна розглядати через призму трьох інструментів. Перший – це 

орендована (придбана) за власні кошти ВПО квартира чи будинок. Другий – 

фонди житла для тимчасового проживання. Третій – житловий фонд 

соціального призначення. З першим інструментом все зрозуміло. Якщо 

людина має можливість заробляти, то потенційно зможе й орендувати 

пристойне житло. Тому тут потрібно сприяти ВПО в працевлаштуванні або 

відкритті власної справи. Повертаючись до згаданого дослідження, можна 

побачити, що серед ВПО – 38% людей працездатного віку не мають роботи і 

переважна більшість з них, а це 27% активно її шукають. Також більшість 

опитаних готові опановувати нові професії, щоб бути затребуваними на ринку 

праці. Також цікавим є й те, що майже половина з опитаних осіб готові 

працювати за наймом, а 25% хочуть відкрити свою власну справу. Відповідно 

до цього, стає зрозумілим, що питання зайнятості ВПО є важливим завданням 
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всіх зацікавлених сторін в громаді, що сприятиме й швидшому процесу 

інтеграції. 

Соціальне та тимчасове житло, яке відповідає всім санітарно-будівельним 

нормам, ще один інструмент за допомогою, якого громади можуть вирішувати 

житлові проблеми ВПО. Саме ці житлові фонди є доступними для більшості 

ВПО, які наразі перебувають в скрутному становищі і не мають можливостей 

для дороговартісної оренди в приватних орендодавців. 

Фонди житла для тимчасового проживання та житловий фонд 

соціального призначення формуються шляхом будівництва нового житла, 

реконструкції наявних будинків і гуртожитків, а також переобладнання 

нежитлових приміщень на житлові, передачі в комунальну власність житла, 

вилученого на підставі судових рішень або визнаного безхазяйним та 

відумерлим, викупу або придбання житла, передачі житла з державної в 

комунальну власність та іншими передбаченими законодавством способами. 

Логічно, що для створення соціального житла потрібні кошти. Першочергово 

громадам необхідно проаналізувати власні фінансові можливості і знайти 

ресурс для здійснення таких повноважень. Варто також звернути увагу на 

допомогу міжнародних партнерів, фондів та програм, які вже в багатьох 

областях України допомагають в облаштуванні місць для проживання ВПО. 

Що можна порадити громадам вже зараз? Питання, яке має бути як 

найшвидше вирішене – це забезпечення житлом ВПО, які з початку воєнних 

дій, у лютому поточного року, були заселені в місця тимчасового перебування 

(школи, дитячі садки, центри надання соціальних послуг тощо). Варто 

відмітити, що такий механізм забезпечення перебування був виправданий на 

початку масового внутрішнього переміщення осіб. Однак, школи, садочки й 

інші схожі місця перебування не є житловими приміщеннями і не передбачені 

для проживання людей. Тому сьогодні варто звернути увагу на створення 

належних житлових умов, які б відповідали всім вимогам санітарних та 

будівельних норм. 

Наразі розпочався процес формування місцевих бюджетів. Доцільно під 

час розробки планів використання коштів звернути увагу на проблеми ВПО та 

можливості забезпечення їх інтеграції в громаду шляхом створення житла 

соціального призначення. Повертаючись до дослідження, видно, що 22% ВПО 

проживають не в зовсім облаштованому для зимового періоду житлі. Більша 

частина таких людей не можуть змінити місце проживання за браком коштів. 

В цілому, процес інтеграції ВПО в громаду є досить комплексним 

питанням, що включає в себе ряд напрямків життєдіяльності. Однак, питання 

забезпечення житлом і сприяння працевлаштування ВПО є одними із 

першочергових та потребують як найшвидшого вирішення. При цьому, 

важливо розуміти, що нові жителі в громаді, це нові можливості для розвитку, 

адже найбільш цінний ресурс – це люди. 

Що зроблено місцевою владою в Сахновщинській громаді, ви знаєте самі. 

А цю проблему потрібно вирішувати.  
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