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ОФІЦІЙНА ІНФОРМАЦІЯ  

Центральні органи влади 

 
 09.01.2023 

Міністерство з реінтеграції тимчасово окупованих територій Украхни 

https://minre.gov.ua/news/kilkist-ukrayinskyh-bizhenciv-yaki-pragnut-

vyyihaty-do-yevropy-zmenshuyetsya 

Ккількість українських біженців, які прагнуть виїхати до Європи 

зменшується 

Цю тенденцію демонструє, зокрема, свіжа статистика з Естонії. За 

останніми даними, від початку повномасштабної війни тут оформили 

тимчасовий захист близько 65 тисяч людей з України. 

Втім, потік переселенців суттєво знизився. У грудні минулого року до цієї 

країни прибуло найменше українців за останні місяці 

Ще у жовтні до Естонії, тікаючи від війни, приїхало до 8 тисяч наших 

співгромадян. У пистопаді їх кількість зменшилася вдвічі. У грудні прибуло 

менш як 3,6 тисячі осіб. 

Раніше в уряді Естонії до сценарію, якщо через руйнування російськими 

ракетами інфраструктури українських населених пунктів в умовах зими потік 

біженців суттєво зросте. Але цього не сталося. 

 

*** 

9.01.2023 

Уповноважений Верховної України з прав людини 

https://ombudsman.gov.ua/news_details/monitoring-punktu-timchasovogo-

rozmishchennya-bizhenciv-u-m-yagotin-kiyivskoyi-oblasti 

Моніторинг Пункту тимчасового розміщення біженців у м. Яготин 

Київської області 

Працівником моніторингу додержання рівних прав і свобод, прав 

національних меншин, політичних та релігійних поглядів Секретаріату 

Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини було проведено 

безвиїзний моніторинг Пункту тимчасового розміщення біженців у м. Яготин 

Київської області (далі – ПТРБ). 

ПТРБ у м. Яготин Київської області розпочав свою діяльність у 2017 році 

і розрахований на одночасне проживання 101 особи. 

ПТРБ у м. Яготині, Київської області здійснює своє функціонування 

відповідно до Положення про Пункт тимчасового розміщення біженців у м. 

Яготині Київської області, затвердженого наказом Державної міграційної 

служби України від 29.05.2019 №162. 

Кількість персоналу за штатним розписом ПТРБ – 42 особи, фактично на 

01.12.2022p. – 39 осіб. 
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Кількість біженців шукачів притулку за 2021 рік становила 95 осіб. 3 

01.01.2022 року по 01.04.2022року обліковувалось 83 особи. 3 01.05.2022 по 

01.12.2022 року обліковується 4 особи. 

ПТРБ оснащений системою відеонагляду, системою протипожежного 

сповіщення, внутрішніми пожежними кранами та зовнішнім пожежним 

гідрантом. В адміністративному корпусі та на всіх поверхах де проживають 

біженці шукачі притулку розміщені стенди з інформацією складеною 

державною мовою та мовою, зрозумілою шукачам притулку. 

До змін, що відбулися після введення в Україні воєнного стану можна 

віднести масове виселення тимчасово розміщених осіб в зв’язку з військовими 

діями, шляхом виїзду на більш безпечні території в інші країни Європи. 

Порядок розміщення та ведення документації щодо обліку біженців та ïx 

особових справ в ПТРБ здійснюються згідно п. III «Положення про пункти 

тимчасового розміщення біженців» від 14 червня 2018 року № 503. 

Проходження первинного медичного огляду біженцями здійснюється 

згідно з п. III підп. 14 Положення про пункти тимчасового розміщення 

біженців від 14 червня 2018 року № 503. 

У ПТРБ розміщуються особи які мають пройдений відповідний медичний 

огляд та медичну довідку, що підтверджує проходження даного огляду. У разі 

виникнення скарг на стан здоров’я під час проживання в ПТРБ, тимчасово 

розміщені особи, мають можливість звертатися в Пункт охорони здоров’я в 

ПТРБ, де отримують направлення та мають можливість в подальшому 

звертатися в заклади охорони здоров’я. 

Будівля ПТРБ обладнана пандусами для доступу осіб з інвалідністю. 

Харчування осіб, розміщених в ПТРБ, здійснюється згідно з п. III , підп. 39-42 

Положення про пункти тимчасового розміщення біженців від 14 червня 2018 

року N 503, а також згідно постанови Кабінету міністрів України від 11 

березня 2015 р. № 144, в якій зазначено норми харчування для дорослих осіб 

та дітей віком до одного року, старше одного року, від 1-го до 3-х років, від 3-

х до 6 років, від 6 до 10 років, від 10 до 13, від 13 до 18 років, відповідно до 

найменування продуктів та ïx калорійності на одну особу на добу. 

Умови проживання біженців в ПТРБ організовані всім необхідним 

відповідно до п. III підп. 21- 33 Положення про пункти тимчасового 

розміщення біженців від 14 червня 2018 року № 503. 

У ПТРБ обладнані кімнати для прання та прасування білизни. На 

кожному поверсі обладнані кухні для приготування та споживання їжі. 

Житлові кімнати обладнані бойлерами, меблями: ліжками, столами, 

стільчиками, шафами, тумбами тощо. 

При поселенні в ПТРБ тимчасово розміщеним особам видається посуд та 

постільна білизна. Забезпечення засобами гігієни тимчасово розміщених осіб 

ПТРБ не здійснює, оскільки відсутні регламентовані норм на 1 особу. 

Доступність засобів зв’язку здійснюється згідно з п. III, підп. 30 

Положення про пункти тимчасового розміщення біженців від 14 червня 2018 
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року № 503. В ПТРБ тимчасово розміщені особи забезпечені доступом до 

мережі Інтернет. 

Тимчасово розміщені особи в ПТРБ мають можливість повною мірою при 

бажанні проходити соціальну адаптацію, а саме: для дітей з обов’язковим 

відвідуванням навчальних закладів, завдяки БФ мають доступ до проходження 

мовних курсів мають усі бажаючі біженці. 

Уci соціальні виплати, якими забезпечує держава дану категорію 

населення, відбуваються на загальних підставах, так як i для громадян 

України, наприклад такі соціальні виплати: багатодітним сім’ям; допомога при 

народженні дитини та інші види допомоги згідно з чинним законодавством. 

ПТРБ налагоджено співпрацю із громадськими організаціями, зокрема 

БФ «Рокада» та БФ «Право на захист». 

За результатами моніторингу було надано рекомендації адміністрації 

ПТРБ Звіт за результатами моніторингу з рекомендаціями направлено 

керівництву ПТРБ до відома. 

 

*** 

 

10.01.2023 

Міністерство з реінтеграції тимчасово окупованих територій України 

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

bezkoshtovnu-psyhologichnu-dopomogu-pivdenni-regiony 

Де внутрішнім переселенцям отримати психологічну допомогу: південні 

регіони 

Мінінтеграції підготувало перелік контактів у південних областях 

України, за якими внутрішньо переміщені особи можуть звертатися за 

кваліфікованою психологічною допомогою як дорослим, так і дітям. 

1. Одеська область: 0 800 333 161 

2. Запорізька область: (067) 515-16-84, (073) 515-16-84, (066) 313-15-84 

Мешканці решти південних областей можуть телефонувати на гарячу 

лінію безоплатної психологічної допомоги за номером: 0 800 100 102, яка 

працює щоденно з 10:00 до 20:00. 

 

*** 

10.01.2023 

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини  

https://ombudsman.gov.ua/news_details/zasidannya-ekspertnoyi-radi-pri-

predstavniku-upovnovazhenogo-z-prav-gromadyan-postrazhdalih-vnaslidok-

zbrojnoyi-agresiyi-proti-ukrayini 

Засідання експертної ради при Представнику Уповноваженого з прав 

громадян, постраждалих внаслідок збройної агресії проти України 

Відбулось чергове засідання експертної ради при Представнику 

Уповноваженого з прав громадян, постраждалих внаслідок збройної агресії 

проти України. 



5 
 

Під час відкриття засідання Ольга Алтуніна, яка очолює зазначений 

напрямок, та є співголовою експертної ради, поінформувала присутніх про 

основні очікування від роботи експертної ради у 2023 році, зокрема, щодо 

здійснення аналізу результатів моніторингових візитів та надання 

рекомендацій; залучення експертів до опрацювання нормативно-правових 

актів, які надходять до Уповноваженого; моніторингу виконання у 2023 році 

органами влади та органами місцевого самоврядування рекомендацій, наданих 

Уповноваженим, зокрема, у Спеціальній доповіді щодо додержання прав осіб, 

які постраждали внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти 

України (за період 24 лютого – 31 жовтня 2022 року). 

Також Представник Уповноваженого окреслила три основні напрямки, 

над якими у І кварталі 2023 року експертна рада буде працювати поглиблено, 

зокрема у сферах, що стосуються: 

- освіти для осіб з тимчасово окупованих територій України; 

- забезпечення права на пенсійне забезпечення громадян України, які 

проживають на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим 

та м. Севастополя або перемістилися з неї; 

- проведення перевірок фактичного місця проживання внутрішньо 

переміщених осіб. 

Для забезпечення оперативного напрацювання пропозицій щодо 

вирішення/врегулювання проблемних питань у зазначених сферах, членами 

експертної ради прийнято рішення створити робочі групи за відповідними 

напрямками, а також визначено відповідальних осіб. 

Співголова експертної ради Ганна Христова, у свою чергу, наголосила, 

що запропоновані форми і методи роботи експертної ради зможуть 

забезпечити повноцінну її роботу на високому експертному рівні. 

За результатами засідання члени експертної ради затвердили План роботи 

на І квартал 2023 року та досягли домовленості провести наступне засідання 

експертної ради 24 січня поточного року. 

 

*** 

 

10.01.2023 

Східне міжрегіональне управління Державної служби України з питань 

праці 

https://smu.dsp.gov.ua/news/pereselentsi-z-luhanshchyny-otrymuiut-roz-

iasnennia-stosovno-pratsevlashtuvannia-ta-trudovykh-vidnosyn-pid-chas-

voiennoho-stanu/ 

Переселенці з Луганщини отримують роз’яснення стосовно 

працевлаштування та трудових відносин під час воєнного стану 

Багато жителів Луганщини залишили свої рідні домівки в умовах 

вимушеної  міграції та працевлаштовуються до інших місць роботи в більш 

безпечних містах та селах України. Тимчасові переселенці намагаються 

уникати ризиків стосовно порушень законодавства про працю 
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зокрема задля дотримання та захисту своїх законних прав, тому потребують 

більш фахових роз’яснень норм законодавства про працю під час воєнного 

стану. 

Розпочата Держпрацею інформаційна кампанія «Виходь на 

світло!» спрямована подолати проблему недоброчесних трудових відносин 

між роботодавцями і працівниками, в тому числі шляхом зростання 

обізнаності про трудові відносини. Головний державний інспектор відділу 

контролю з питань праці східного напрямку управління інспекційної 

діяльності у Луганській області  Східного міжрегіонального управління 

Державної служби України з питань праці здійснив кілька зустрічей з 

внутрішньо переміщеними особами з Луганської області та провів 

інформаційно-роз’яснювальну роботу в частині дотримання вимог 

законодавства щодо обов’язковості офіційного декларування праці. 

Посадовець нагадав переселенцям, що Конституцією України закріплено 

право вільного обрання роботи, на яку погоджується працівник з метою 

заробляти на життя працею. Та запорукою збереження та захисту прав 

працівників є виключно повністю легальне оформлення трудових відносин. 

Також інспектор зауважив, що працівник без офіційного оформлення на 

роботу позбавляє себе законних гарантій щодо розміру заробітної плати, 

виплати своєчасно та не нижче мінімальної заробітної плати, щорічної 

відпустки, виплат у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю, допомоги та 

інше. Протягом зустрічей інспектор праці надав вимушеним переселенцям 

інформаційні матеріали кампанії «Виходь на світло!». 

Крім того, інспектор праці розповів, що у період дії воєнного стану 

надання працівнику щорічної основної відпустки за рішенням роботодавця 

може бути обмежено тривалістю 24 календарні дні за поточний робочий 

рік. Якщо тривалість щорічної основної відпустки працівника становить 

більше 24 календарних днів, надання не використаних у період дії воєнного 

стану днів такої відпустки переноситься на період після припинення або 

скасування воєнного стану. Також було зазначено, що відшкодування 

працівникам та роботодавцям пов’язаних із трудовими відносинами грошових 

сум, втрачених внаслідок збройної агресії проти України, здійснюється за 

рахунок коштів держави-агресора, а також коштів, отриманих з/від 

відповідних фондів на відновлення України, у тому числі міжнародних, 

міжнародної технічної та/або поворотної чи безповоротної фінансової 

допомоги, інших джерел, передбачених законодавством. 

Додатково інспектор чітко акцентував увагу вимушених переселенців 

щодо необхідності бути пильними та обережними з метою уникнення ризиків 

примусової праці та уникнення ситуацій, які мають ознаки торгівлею 

людьми. Внутрішньо переміщені особи отримали інформаційні буклети з 

необхідними роз’ясненнями та рекомендаціями. Уважність та пильність 

людей має бути одним із головних чинників при прийнятті рішень про 

працевлаштування. 
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Більш детальна фахова консультативна допомога наявна на 

інформаційному порталі https://pratsia.in.ua/. 

 

*** 

 

11.01.2023 

Міністерство з реінтеграції тимчасово окупованих територій 

https://minre.gov.ua/news/za-2022-rik-meshkanci-zvilnenyh-terytoriy-i-vpo-

otrymaly-vid-uryadu-polshchi-blyzko-100-tysyach 

За 2022 рік мешканці з окупованих територій і ВПО отримали від Уряду 

Польщі близько 100 тис.одиниць гуманітарної допомоги  

За ініціативи Мінреінтеграції Уряд Польщі від початку 

повномасштабного вторгнення передав майже 100 тисяч одиниць гуманітарної 

допомоги, яку направили українцям, постраждалим від війни. Допомога була 

передана в місця компактного проживання переселенців, геріагричні 

пансіонати, психоневрологічні заклади та будинки інтернати, де проживають 

люди, які втікали від війни. Вони отримали тисячі ліжок, матраців, 

простирадла, подушки, ковдри, пледи, постільну білизну. 

«Польща першою простягнула нам руку допомоги. Вони не тільки 

приймали переселенців, але й допомагали дбати про людей, які залишилися в 

Україні. Гуманітарні вантажі дозволили створити додаткові ліжкомісця та 

забезпечити комфортні умови для проживання. Дякуємо Уряду Польщі за таку 

необхідну для нас підтримку» - зауважив заступник. Міністра з питань 

реінтеграції тимчасово окупованих територій - Уповноважений з питань ВПО 

Олексій Бородай. 

 

*** 

 

11.01.2023 

Уповноважений Верховної Ради Україні з прав людини 

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

riznih-grup-zhinok-i-cholovikiv-v-umovah-voyennogo-stanu-kiyivskoyu-

oblasnoyu-vijskovoyu-administraciyeyu 

Моніторинг додержання прав різних груп жінок і чоловіків в умовах 

воєнного стану Київською обласною військовою адміністрацією 

Департамент моніторингу додержання рівних прав і свобод, прав 

національних меншин, політичних та релігійних поглядів здійснив безвиїзний 

моніторинг додержання прав і свобод та забезпечення потреб різних груп 

жінок і чоловіків, особливо із числа вразливих категорій, в умовах воєнного 

стану Київською обласною військовою адміністрацією. 

Під час моніторингу вивчались питання додержання прав i свобод різних 

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

Конвенції ООН про ліквідацію всіх форм дискримінації щодо жінок, Загальної 

https://pratsia.in.ua/
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рекомендації Комітету з ліквідації дискримінації щодо жінок № 30, Резолюції 

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

За результатами моніторингу встановлено, що в Київській області для 

забезпечення оперативної координації заходів з вирішення проблемних питань 

у гуманітарній та соціальній сферах створено гуманітарні штаби при Київській 

ОВА та у 6 районах (окрім Білоцерківського), до роботи яких залучено 72 

особи: 46 жінок та 26 чоловіків. 

Оцінка та аналіз базових потреб жінок і чоловіків, особливо із числа 

вразливих груп, які постраждали від війни та потребують допомоги з 

урахуванням критеріїв пріоритетності здійснюються у співпраці із 

громадськими організаціями, жіночими правозахисними групами, зокрема: 

ГО «Дівчата», БФ «Право на захист», ВБО «Конвіктус Україна», БФ «Восток 

- SOS», Обухівська міськрайонна організація товариств Червоного Хреста 

України, та зарубіжними благодійними організаціями Німеччини, Польщі, 

Румунії. 

Київською ОВА у тісній співпраці з: ГО «Дівчата» забезпечено надання 

психологічної, гуманітарної та фінансової допомоги постраждалим від війни. 

Фондом ООН у галузі народонаселення в Україні (UNFPA) організовано 

роботу 7 мобільних бригад соціально-психологічної допомоги особам, 

постраждалим від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі, 

а також відкрито центр підтримки жінок «Вільна». 

Київський обласний центр соціально-психологічної допомоги спільно з 

благодійним фондом сім’ї Андрєєвих за підтримки міжнародної організації 

«Women for women» з метою виявлення і забезпечення психологічною 

допомогою осіб, що зазнали сексуального насильства з боку військових країни 

агресора здійснюють виїзні поїздки до деокупованих територій Київщини, де 

в тому числі проводять групові та індивідуальні психологічні заняття з 

жінками, що були в окупації. 

Також здійснюється постійний діалог з міжнародними та місцевими 

громадськими організаціями: з ГО «Міжнародна Школа Рівних 

Можливостей», Національною Радою Жінок України, МБФ «Українська 

фундація громадського здоров’я», БО «Благодійний фонд «У матусиних 

долонях», БФ «Княгині Ольги», БО «Перлина». 

Пункти тимчасового перебування для жінок і чоловіків, постраждалих від 

війни, в тому числі з дітьми організовано на базі Київського обласного центру 

соціально-психологічної допомоги (2 притулки в м. Узин та м. Ірпінь) та 28 

територіальних центрах. 

Для внутрішньо переміщених осіб у пунктах тимчасового перебування 

створено належні та комфортні умови для проживання, зокрема наявні 

індивідуальні спальні місця; обладнані санітарно-гігієнічні приміщення та 

душові кімнати; кухні для самостійного приготування та споживання їжі; 

безкоштовна питна вода та продукти харчування, медикаменти першої 

необхідності. 
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Заклади, де проживають/перебувають особи з інвалідністю, є 

архітектурно доступними, як на вході до будівлі так і всередині, санітарно-

гігієнічні приміщення відповідають вимогам доступності. 

У пунктах перебування додатково надаються безкоштовні юридичні, 

медичні, психологічні послуги та консультаційні послуги з працевлаштування. 

Можливості дівчат, хлопців, зокрема із числа вразливих груп, у доступі 

до освітніх послуг в умовах воєнного стану не зазнали суттєвих змін. До 

закладів освіти зарахування дітей здійснюється у будь-який період 

навчального року за зверненням батьків. Організація інклюзивного та 

індивідуального навчання здійснюється за заявами батьків. 

Для учнів із числа внутрішньо переміщених осіб в закладах освіти 

Київської області забезпечено безкоштовне харчування. Також надається 

психологічна підтримка, реабілітація й адаптація учасників освітнього 

процесу (тренінги, заняття), організовано навчання за індивідуальною формою 

(педагогічний патронаж, сімейна/домашня форма, екстернат) та інклюзивне 

навчання. 

Дітям з особливими освітніми потребами надаються корекційно-

розвиткові послуги у інклюзивно-ресурсному центрі; створені можливості 

навчатися онлайн, офлайн, у змішаній формі чи індивідуально; створено 

можливість використання електронних підручників, в тому числі для учнів з 

особливими освітніми потребами з аудіосупроводом та підручників, 

перекладених мовами національних меншин. 

Здійснюється постійний моніторинг та оцінка потреб у питаннях 

організації та надання освітніх послуг для хлопців і дівчат, зокрема шкільного 

віку із числа внутрішньо переміщених осіб шляхом проведення опитування, 

анкетування, індивідуальних бесід з батьками та дітьми щодо: забезпечення 

необхідним (в тому числі освітніми послугами); необхідності у придбанні 

канцелярських товарів, засобів гігієни, інформаційних ресурсів; вивчення 

стану психологічної адаптації учасників освітнього процесу до проживання, 

навчання в новому середовищі; обстеження житлово-побутових умов щодо 

потреб та доступності освітніх послуг; з’ясування потреб дітей у підтриманні 

ментального здоров’я та психосоціальній підтримці; аналізу потреби підвозу 

до закладу освіти; надання консультацій. 

Для надання освітніх послуг також залучається потенціал педагогів – 

жінок і чоловіків із числа внутрішньо переміщених осіб – 128 осіб (104 жінки 

та 24 чоловіки). 

В умовах воєнного стану для жінок, чоловіків, які перебувають у 

складних життєвих обставинах та для осіб із числа внутрішньо переміщених 

надаються соціальні послуги: денний догляд, підтримане проживання, 

соціальна адаптація, кризове втручання, фізичний супровід людей з 

інвалідністю, супровід під час інклюзивного навчання, консультування, 

соціальний супровід, представництво інтересів, соціальна профілактика, 

посередництво (медіація), переклад жестовою мовою, догляд та виховання 
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дітей в умовах, наближених до сімейних, натуральна допомога. Екстрено 

(кризово) соціальні послуги надані 50 жінкам. 

Для підтримки, сприяння розвитку малого та середнього бізнесу на 

території області на офіційному сайті Київської ОВА розміщується актуальна 

та корисна інформація; в м. Буча діє Центр підтримки підприємців Дія.Бізнес; 

щомісяця розповсюджуються дайджести актуальних грантових програм; в 

рамках започаткованого діалогу «Влада-Бізнес. Разом до перемоги» 

проводяться зустрічі з представниками бізнес середовища з метою 

обговорення проблемних питань, з якими стикнувся бізнес в умовах війни та 

дієвих фінансових інструментів підтримки бізнесу в Київській області. 

Медична допомога організована та надається відповідно до вимог 

законодавства за галузевими стандартами та протоколами МОЗ. Організовано 

виїзди мобільних бригад спеціалістів до територіальних громад Київщини для 

проведення медичних оглядів внутрішньо переміщених осіб. Також 

забезпечено здійснення виїздів мобільних бригад у складі сімейних лікарів до 

віддалених населених пунктів. 

За результатами безвиїзної перевірки підготовлено звіт із 

рекомендаціями, який направлено для врахування в роботі Київської ОВА. 

 

 

*** 

 

11.01.2023 

Урядовий портал  

https://www.kmu.gov.ua/news/ponad-4-tysiachi-medykiv-pereselentsiv-

pratsevlashtuvalysia-v-zaklady-okhorony-zdorovia-inshykh-rehioniv 

Понад 4 тисячі медиків-переселенців працевлаштувалися в заклади 

охорони здоров’я інших регіонів 

Через збройну агресію російської армії, постійні обстріли, окупацію 

росією окремих територій України чимало українців, в тому числі медики, 

вимушені були покинути власні домівки та шукати можливість 

працевлаштуватися в інших, більш безпечних областях. 

Нагадаємо, що механізм забезпечення робочими місцями медичних 

працівників, які  через війну втратили можливість працювати за основним 

місцем роботи і працюють у медзакладах інших регіонів України, 

врегульовано Міністерством охорони здоров’я України.  

Мова йде про тимчасове залучення медиків-переселенців у заклади 

охорони здоров’я, яке регулюється наказом МОЗ України від 04.03.2022 р. № 

414.  

У такому разі облік робочого часу медпрацівника здійснюється у закладі, 

до якого його направлено. Дані спрямовуються до закладу за основним місцем 

роботи, після чого працівник охорони здоров’я отримує заробітну плату.  

На сьогодні можливістю працевлаштуватися в іншому медичному закладі 

вже скористалися 4 332 внутрішньо переміщених медичних працівники. Серед 
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них: 2 014 лікарів, 1 523 фахівці (медичні сестри/брати, акушери, фельдшери, 

асистенти фармацевтів) та 795 технічних працівників. 

Найбільше працевлаштованих лікарів та інших професіоналів у сфері 

охорони здоров’я зареєстровано у Львівській – 284, Дніпропетровській – 212 

та Полтавській області – 146 осіб.  

Найбільше працевлаштованих медичних сестер та інших фахівців у сфері 

охорони здоров’я зареєстровано у Дніпропетровській – 326, Полтавській – 164 

та Харківській області – 141 особа.  

Міністерство охорони здоров’я України здійснює збір та узагальнення 

інформації щодо кадрових потреб у закладах охорони здоров’я в регіонах 

України, використовуючи з цією метою інформаційно-аналітичну систему 

MedData, що адмініструється Медичними закупівлями України. 

Відповідальні особи закладів охорони здоров’я подають до цієї системи 

оновлену інформацію щодо кількості внутрішньо та зовнішньо переміщених 

працівників сфери охорони здоров’я із розподілом їх за професійними групами 

(професіонали, фахівці, технічні працівники) та формою трудових відносин із 

закладом охорони здоров’я, а саме: 

● зараховані на основне місце роботи;  

● зараховані за сумісництвом;  

● виконують професійні обов’язки поза основним місцем роботи, але 

табелюються за основним місцем роботи. 

Крім того, знайти потрібні вакансії можна на порталі вакансій медичних 

працівників – спеціальному ресурсі Міністерства охорони здоров’я. Він є 

простим і зручним у використанні. Відфільтровувати вакансії можна за 

різними показниками.  

 

*** 

12.01.2023 

Урядовий портал 

https://www.kmu.gov.ua/news/minreintehratsii-orhany-sotszakhystu-ne-

vpravi-vidmovliaty-u-vyplatakh-pereselentsiam-v-iakykh-poshkodzheno-zhytlo 

Мінреінтеграції: Органи соцзахисту не вправі відмовляти у виплатах 

переселенцям, в яких пошкоджено житло 

До Мінреінтеграції надходять звернення від громадян, яким органи 

соцзахисту відмовляють у призначенні допомоги на проживання, 

посилаючись на те, що їхнє житло лише пошкоджене, а не зруйноване. 

Це неправомірно, адже законодавством передбачено наступне: 

Право на виплати щомісячної допомоги на проживання мають усі 

переселенці, житло яких пошкоджене чи зруйноване внаслідок російської 

агресії. Вони отримують виплати нарівні з ВПО, які перемістилися з 

тимчасово окупованих територій чи зон бойових дій. 

Для цього необхідно подати документальне підтвердження від органів 

місцевого самоврядування факту пошкодження/знищення нерухомого майна 

https://www.kmu.gov.ua/news/minreintehratsii-orhany-sotszakhystu-ne-vpravi-vidmovliaty-u-vyplatakh-pereselentsiam-v-iakykh-poshkodzheno-zhytlo
https://www.kmu.gov.ua/news/minreintehratsii-orhany-sotszakhystu-ne-vpravi-vidmovliaty-u-vyplatakh-pereselentsiam-v-iakykh-poshkodzheno-zhytlo
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внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених 

військовою агресією російської федерації. 

Це передбачено Порядком надання допомоги на проживання внутрішньо 

переміщеним особам, затвердженим постановою Уряду від 20 березня 2022 

року № 332. 

Таким чином, постанова чітко встановлює, що право на виплати мають 

усі ВПО, житло яких було пошкоджене. При цьому ступінь пошкодження 

житла не має значення. Підставою для нарахування виплат є наявність 

відповідної довідки від місцевої влади. 

 

*** 

12.01.2023 

Урядовий портал 

https://www.kmu.gov.ua/news/za-2022-rik-meshkantsi-zvilnenykh-terytorii-i-

vpo-otrymaly-vid-uriadu-polshchi-blyzko-100-tysiach-odynyts-humanitarnoi-

dopomohy 

За 2022 рік мешканці звільнених територій і ВПО отримали від Уряду 

Польщі близько 100 тисяч одиниць гуманітарної допомоги 

 За ініціативи Мінреінтеграції Уряд Польщі від початку 

повномасштабного вторгнення передав майже 100 тисяч одиниць гуманітарної 

допомоги, яку направили українцям, постраждалим від війни. 

Допомога була передана в місця компактного проживання переселенців, 

геріатричні пансіонати, психоневрологічні заклади та будинки-інтернати, де 

проживають люди, які втікали від війни. 

Вони отримали тисячі ліжок, матраців, простирадла, подушки, ковдри, 

пледи, постільну білизну. 

«Польща першою простягнула нам руку допомоги. Вони не тільки 

приймали переселенців, але й допомагали дбати про людей, які залишилися в 

Україні. Гуманітарні вантажі дозволили створити додаткові ліжкомісця та 

забезпечити комфортні умови для проживання. Дякуємо Уряду Польщі за таку 

необхідну для нас підтримку!» – зауважив заступник Міністра з питань 

реінтеграції тимчасово окупованих територій – Уповноважений з питань ВПО 

Олексій Бородай. 

 

*** 

 

12.01.2023 

Уповноважений Верховнох Ради України з прав людини 

migraciyi-upovnovazhenij-vistupiv-na-konferenciyi-dlya-ombudsmaniv-u-

turechchini 

«Права людини під час війни, конфліктів та міграції»: Уповноважений 

виступив на конференції для Омбудсманів у Туреччині 

https://www.kmu.gov.ua/news/za-2022-rik-meshkantsi-zvilnenykh-terytorii-i-vpo-otrymaly-vid-uriadu-polshchi-blyzko-100-tysiach-odynyts-humanitarnoi-dopomohy
https://www.kmu.gov.ua/news/za-2022-rik-meshkantsi-zvilnenykh-terytorii-i-vpo-otrymaly-vid-uriadu-polshchi-blyzko-100-tysiach-odynyts-humanitarnoi-dopomohy
https://www.kmu.gov.ua/news/za-2022-rik-meshkantsi-zvilnenykh-terytorii-i-vpo-otrymaly-vid-uriadu-polshchi-blyzko-100-tysiach-odynyts-humanitarnoi-dopomohy
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Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець 

взяв участь у конференції для Омбудсманів, яка проходить у Туреччині. Тема 

виступу –«Права людини під час війни, конфліктів та міграції». 

Насамперед він подякував Туреччині, яка прийняла майже 75 тисяч 

українських громадян, 18 тисяч з яких – діти. 

«Наші люди змушені шукати прихисток в інших країнах, оскільки в їхню 

прийшли зі зброєю, насиллям та розрухою. Тож для мене особисто важлива 

взаємодія із Омбудсманами щодо моніторингу дотримання прав таких осіб на 

території іноземних держав та, за необхідності, їх поновлення», - наголосив 

Уповноважений. 

За його словами, у той час, коли для світу 2023-ій рік – це початок нових 

звершень, то для українців – продовження боротьби. Для нас новий відлік 

розпочнеться не від початку року, а після перемоги над загарбницькою Росією. 

Ми живемо під звуки сирен, вибухів. Ми щодня гортаємо стрічку новин і 

радіємо навіть найменшим перемогам наших ЗСУ. Щодня плачемо за тими, 

кого більше немає. І щодня радіємо тому, що живі. 

«Росія вбиває людей, забираючи їхнє невід’ємне право на життя. Росія 

руйнує домівки українців, залишаючи без даху над головою. Росія викрадає і 

депортує наших дітей для того, щоб знищити майбутнє нашої нації. Немає 

такої норми права, яку б не порушила Російська Федерація», - акцентував 

Омбудсман України. 

При цьому він запевнив, що Україна, як держава, робить все можливе, аби 

додому повернулася кожна дитина, кожен військовослужбовець, який 

опинився в полоні та цивільний заручник. Процес переговорів складний, тому 

подякував Туреччині, як країні-посереднику. 

«На щастя, від початку російського вторгнення, нам вдалося повернути 

1696 українців. Я на власні очі бачив, в якому стані вони повертаються на 

Батьківщину. Вони втратили вагу, не отримували належної медичної 

допомоги, піддавалися жорстокому поводженню. Це свідчить про те, що Росія 

не дотримується Женевських конвенцій. Натомість Україна 

військовополоненим надає і нормальні умови утримання, і харчування, і 

медичну допомогу. Тому у ситуації зі звільненням наших людей, Україна 

зацікавлена у залученні авторитетних міжнародних інституцій до 

налагодження посередницьких функцій задля відвідування місць незаконного 

утримання громадян України й здійснення неупередженого та об’єктивного 

моніторингу дотримання їхніх прав», - зауважив Дмитро Лубінець. 

Він також зазначив, що в новому році ми вітаємо кожну ініціативу на 

підтримку України, фінансову, експертну чи будь-яку іншу. 

«Я мав зустріч із європарламентарями, один з яких влучно сказав, що Київ 

зараз є моральною столицею Європи. Цінності демократії і верховенства права 

повинні перемогти диктатуру і право сили. Але без вашої допомоги ми не 

впораємося. Росія веде війну проти прав людини, війну проти “колективного 

заходу” на нашій території і все це обговорення має сенс тільки у тому 
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випадку, якщо ви будете стояти поряд з нами. Бути поряд з Україною – значить 

бути на захисті прав людини», - резюмував Омбудсман України. 

 

*** 

 

12.01.2023 

Уповноважений Верховнох Ради України з прав людини 

https://ombudsman.gov.ua/news_details/na-sumshchini-prezentovano-

specialnu-dopovid-upovnovazhenogo 

На Сумщині презентовано Спеціальну доповідь Уповноваженого 

Працівник Офісу Уповноваженого Олександр Бурка та регіональний 

координатор взаємодії з громадськістю Уповноваженого Марина Єжкун 

презентували Спеціальну доповідь Уповноваженого щодо додержання прав 

осіб, які постраждали внаслідок збройної агресії Росії проти України, для 

співробітників Головного управління Національної поліції в Сумській області. 

До заходу також доєдналися представники Регіонального центру з 

надання безоплатної вторинної правової допомоги у Сумській області. 

Учасників заходу поінформовано, що Спецдоповідь ґрунтується на 

матеріалах діяльності Секретаріату Уповноваженого Верховної Ради України 

з прав людини, аналітиці експертів Проєкту Ради Європи «Внутрішнє 

переміщення в Україні: розробка тривалих рішень. Фаза ІІ», а також на 

інформації, зібраній в міністерствах, інших органах влади, державних 

підприємствах та національних і міжнародних неурядових правозахисних 

організаціях, у тому числі і на матеріалах, наданих Національною поліцією 

України. 

Співробітники ГУНП у Сумській області ознайомились зі стислим 

змістом і основними тезами Спеціальної доповіді Уповноваженого. 

Під час презентації висвітлено масові порушення норм міжнародного 

гуманітарного права, спричинені повномасштабною збройною агресією Росії, 

та ті порушення прав людини і інші проблемні питання, з якими найчастіше 

доводиться стикатися внутрішньо переміщеним особам; людям, які живуть в 

тимчасовій окупації, а також тим громадян, які знайшли прихисток у інших 

країнах. Окремо приділена увага висвітленій у Спецдоповіді ситуації з 

депортацією та примусовим переміщенням українців. 

Також представлено рекомендації Уповноваженого для міністерств, 

інших органів влади, зокрема для Національної поліції України та інших 

правоохоронних органів щодо вжиття організаційних і практичних заходів, 

необхідних для дотримання та, за необхідності, поновлення прав людей, 

постраждалих від збройної агресії Росії, а також для притягнення винних до 

відповідальності. 

 

*** 

 

12.01.2023 
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Східне міжрегіональне управління Державної служби Україниз питань 

праці 

Внутрішньо переміщені особи з Луганщини отримали від інспектора 

праці консультативну допомогу 

https://smu.dsp.gov.ua/news/vnutrishno-peremishcheni-osoby-z-

luhanshchyny-otrymaly-vid-inspektora-pratsi-konsultatyvnu-dopomohu/ 

Головний державний інспектор відділу контролю з питань праці східного 

напрямку управління інспекційної діяльності у Луганській області Олег 

Бутков продовжує надавати консультації тимчасово переміщеним особам з 

Луганщини щодо особливостей дії трудового законодавства під час воєнного 

стану.  

В ході спілкування інспектором праці було повідомлено про 

інформаційну кампанію «Виходь на світло!» за підтримки проєкту ЄС-МОП 

«На шляху до безпечної, здорової та задекларованої праці».  

Зокрема була надана допомога в роз’ясненні положень щодо 

призупинення дії трудового договору. Згідно чинного законодавства про 

працю, ініціатива призупинення дії трудового договору може надійти від будь-

якої сторони, але слід відмітити, що вимоги стосовно обов’язку роботодавця 

щодо призупинення дію трудового договору за бажанням працівника в 

законодавстві немає. Також було наголошено, що відповідно до статті 12 

Закону України «Про організацію трудових відносин в умовах воєнного 

стану», протягом періоду дії воєнного стану роботодавець на прохання 

працівника може надавати йому відпустку без збереження заробітної плати без 

обмеження строку, встановленого частиною першою статті 26 Закону України 

«Про відпустки» (тобто на строк, більше ніж 15 календарних днів). 

Також під час бесіди було наголошено, що особи, які користуючись 

уразливим станом людей під час військової агресії російської федерації проти 

України здійснюють протиправні дії спрямовані на використання примусової 

праці, несуть відповідальність згідно статті 149 Кримінального кодексу 

України. 

Вербування, переміщення, переховування, передача або одержання 

людини, вчинені з метою примусової праці, з використанням примусу, 

викрадення, обману, шантажу, матеріальної чи іншої залежності потерпілого, 

його уразливого стану або підкупу третьої особи, яка контролює потерпілого, 

для отримання згоди на його експлуатацію караються позбавленням волі. 

В ході спілкування головний державний інспектор також зауважив на 

умови, які можуть вказувати на ознаки торгівлі людьми. В контексті торгівлі 

людьми особливо виділяють таке поняття, як вербування: це втягнення особи 

в експлуатацію у будь-який засіб та під будь-яким приводом, різними 

шляхами: через оголошення про працевлаштування або навчання за кордоном 

в ЗМІ чи Інтернеті; через туристичні, шлюбні, модельні агенції, фірми з 

працевлаштування за кордоном; через запрошення за студентськими 

програмами; через листування; через спеціалізовані сайти; інтернет-

оголошення, через фізичних осіб-вербувальників (посередників, колишніх 
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постраждалих від торгівлі людьми, «випадкових» знайомих). Вербування 

може здійснюватися як шляхом повного чи часткового обману майбутньої 

жертви, так і у насильницький спосіб. 

Під час бесіди інспектором праці були роздані інформаційні матеріали з 

питань легальної зайнятості та буклети з контактною інформацією необхідних 

установ та організацій для звернення по допомогу у випадку потрапляння у 

трудове рабство. 

Також інспектор праці повідомив внутрішньо переміщеним громадянам 

про можливість отримання безкоштовної професійної консультативної 

допомоги в сфері повноважень Державної служби України з питань праці в 

рамках розширення реалізації проєкту щодо консультаційної підтримки в 

засобах масової інформації, на офіційних веб-сайтах територіальних органів 

та сторінках у соціальних мережах наявні посилання на інформаційний портал 

у рубриці «Запитання-відповіді» на сайті Державної служби України з питань 

праці, а також на інформаційному порталі https://pratsia.in.ua/. 

Головний державний інспектор відділу контролю з питань праці східного 

напрямку управління інспекційної діяльності у Луганській області Олег 

Бутков продовжує надавати консультації тимчасово переміщеним особам з 

Луганщини щодо особливостей дії трудового законодавства під час воєнного 

стану.  

В ході спілкування інспектором праці було повідомлено про 

інформаційну кампанію «Виходь на світло!» за підтримки проєкту ЄС-МОП 

«На шляху до безпечної, здорової та задекларованої праці».  

Зокрема була надана допомога в роз’ясненні положень щодо 

призупинення дії трудового договору. Згідно чинного законодавства про 

працю, ініціатива призупинення дії трудового договору може надійти від будь-

якої сторони, але слід відмітити, що вимоги стосовно обов’язку роботодавця 

щодо призупинення дію трудового договору за бажанням працівника в 

законодавстві немає. Також було наголошено, що відповідно до статті 12 

Закону України «Про організацію трудових відносин в умовах воєнного 

стану», протягом періоду дії воєнного стану роботодавець на прохання 

працівника може надавати йому відпустку без збереження заробітної плати без 

обмеження строку, встановленого частиною першою статті 26 Закону України 

«Про відпустки» (тобто на строк, більше ніж 15 календарних днів). 

Також під час бесіди було наголошено, що особи, які користуючись 

уразливим станом людей під час військової агресії російської федерації проти 

України здійснюють протиправні дії спрямовані на використання примусової 

праці, несуть відповідальність згідно статті 149 Кримінального кодексу 

України. 

Вербування, переміщення, переховування, передача або одержання 

людини, вчинені з метою примусової праці, з використанням примусу, 

викрадення, обману, шантажу, матеріальної чи іншої залежності потерпілого, 

його уразливого стану або підкупу третьої особи, яка контролює потерпілого, 

для отримання згоди на його експлуатацію караються позбавленням волі. 
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В ході спілкування головний державний інспектор також зауважив на 

умови, які можуть вказувати на ознаки торгівлі людьми. В контексті торгівлі 

людьми особливо виділяють таке поняття, як вербування: це втягнення особи 

в експлуатацію у будь-який засіб та під будь-яким приводом, різними 

шляхами: через оголошення про працевлаштування або навчання за кордоном 

в ЗМІ чи Інтернеті; через туристичні, шлюбні, модельні агенції, фірми з 

працевлаштування за кордоном; через запрошення за студентськими 

програмами; через листування; через спеціалізовані сайти; інтернет-

оголошення, через фізичних осіб-вербувальників (посередників, колишніх 

постраждалих від торгівлі людьми, «випадкових» знайомих). Вербування 

може здійснюватися як шляхом повного чи часткового обману майбутньої 

жертви, так і у насильницький спосіб. 

Під час бесіди інспектором праці були роздані інформаційні матеріали з 

питань легальної зайнятості та буклети з контактною інформацією необхідних 

установ та організацій для звернення по допомогу у випадку потрапляння у 

трудове рабство. 

Також інспектор праці повідомив внутрішньо переміщеним громадянам 

про можливість отримання безкоштовної професійної консультативної 

допомоги в сфері повноважень Державної служби України з питань праці в 

рамках розширення реалізації проєкту щодо консультаційної підтримки в 

засобах масової інформації, на офіційних веб-сайтах територіальних органів 

та сторінках у соціальних мережах наявні посилання на інформаційний портал 

у рубриці «Запитання-відповіді» на сайті Державної служби України з питань 

праці, а також на інформаційному порталі https://pratsia.in.ua/. 

 

*** 

 

13.01.2023 

Мністерство з реінтеграції тимчасово окупованих територій України 

https://www.minregion.gov.ua/press/news/ 

Безпечне працевлаштування у Польщі: що треба пам'ятати шукачам 

притулку з України 

Українці, які виїхали у Польщу після початку повномасштабного 

вторгнення, можуть легально працювати без спеціальних дозволів. 

Усі формальності, пов'язані з легальним працевлаштуванням, виконує 

роботодавець. Упродовж 14 днів з початку роботи він має повідомити про 

ваше працевлаштування у повітовий центр зайнятості. Шукаючи роботу в 

Польщі, найкраще використовувати надійні пропозиції та майданчики, які 

надають повітові бюро праці. Якщо у вас є смартфон, ви можете встановити 

програму еРгаса або зв'язатися з найближчим бюро зайнятості телефоном чи 

звернутися туди особисто. 

Також можна отримати допомогу в інформаційно-консультаційному 

центрі служби зайнятості «Зелена лінія» на сайті або ж за телефоном довіри: 

195-24 

https://pratsia.in.ua/
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Правила безпечного працевлаштування: 

1.Не погоджуйтеся працювати без підписання письмового договору – це 

проти польського законодавства. 

2. Перш ніж підписати трудовий договір ретельно ознайомтеся з 

положеннями, що містяться у ньому. 

3. Якщо роботодавець починає поводитися з вами неналежним чином, 

повідомте про це до Національної інспекції праці. 

 

*** 

 

12.01.2023 

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини 

https://ombudsman.gov.ua/news_details/za-reaguvannya-upovnovazhenogo-

u-grudni-2022-roku-ponovleno-prava-108-gromadyan-postrazhdalih-vnaslidok-

zbrojnoyi-agresiyi-proti-ukrayini 

За реагування Уповноваженого у грудні 2022 року поновлено права 108 

громадян, постраждалих внаслідок збройної агресії РФ проти України 

Департаментом моніторингу додержання прав громадян, які постраждали 

внаслідок збройної агресії проти України, в рамках покладених обов’язків 

проводиться робота, спрямована на відновлення прав і свобод людини, 

зокрема, внутрішньо переміщених осіб та громадян, які постраждали 

внаслідок збройної агресії РФ проти України. 

Найпоширенішим проблемним питанням, з яким зверталися до 

Уповноваженого зазначені особи у грудні 2022 року, було порушення права 

внутрішньо переміщених осіб на соціальний захист, зокрема, неотримання 

грошової допомоги на проживання. 

За результатами вжитих Департаментом заходів, вдалося поновити права 

108 громадян, постраждалих внаслідок збройної агресії проти України. Таким 

чином, за сприяння Уповноваженого ці особи зможуть реалізувати своє право 

на отримання допомоги на проживання та інші соціальні права у повному 

обсязі. 

Наголошуємо: у разі, якщо Ваші права порушено або Ви потребуєте 

допомоги, звертайтеся до Уповноваженого Верховної Ради України з прав 

людини за адресою: вул. Інститутська, 21/8, м. Київ, 01008, електронною 

поштою: hotline@ombudsman.gov.ua або телефонуйте на гарячу лінію (тел. 

0800501720). 

  

 

Місцеве самоврядування 
 

09.01.2023 

Івано-Франківська обласна державна адміністрація 

Прикарпатців запрошують пройти опитування щодо підтримки 

внутрішньо переміщених осіб 
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https://www.if.gov.ua/news/prykarpattsiv-zaproshuiut-proity-opytuvannia-

shchodo-pidtrymky-vnutrishno-peremishchenykh-osib 

Ми впевнено протистоїмо ворогу. Ми невпинно працюємо задля 

перемоги. Допомагаємо країні та один одному, незалежно від того, чи 

знаходимось в рідній домівці, чи в пошуках безпеки знайшли прихисток в 

інших регіонах. 

Важливо дослідити, як українці відчувають згуртованість країни, 

підтримку та віру в нашу перемогу та майбутнє. Ваша думка важлива. 

Долучайтеся до опитування за посиланням:  https://s.polls.team/s3/unicef 

 

*** 

10.01.2023 

Чернівецька обласна військова адміністрація 

https://bukoda.gov.ua/news/kilkist-ukrainskykh-shukachiv-prytulku-iaki-

prahnut-vyikhaty-do-ievropy-zmenshuietsia 

Кількість українських шукачів притулку, які прагнуть виїхати до Європи, 

зменшується 

Цю тенденцію демонструє, зокрема, свіжа статистика з Естонії. За 

останніми даними, від початку повномасштабної війни тут оформили 

тимчасовий захист близько 65 тисяч людей з України. 

Втім, потік переселенців суттєво знизився. У грудні минулого року до цієї 

країни прибуло найменше українців за останні місяці. 

Ще у жовтні до Естонії, тікаючи від війни, приїхало до 8 тисяч наших 

співгромадян. У листопаді їх кількість зменшилася вдвічі. У грудні прибуло 

менш як 3,5 тисячі осіб. 

Раніше в уряді Естонії готувалися до сценарію, якщо через руйнування 

російськими ракетами інфраструктури українських населених пунктів в 

умовах зими потік біженців суттєво зросте. Але цього не сталося. 

 

*** 

10.01.2023 

Волинська обласна державна адміністрація 

https://voladm.gov.ua/new/na-volini-stvorili-interaktivnu-kartu-dlya-

poselennya-pereselenciv/ 

На Волині створили інтерактивну карту для поселення переселенців 

Благодійний фонд «Рокада» у Волинській області, який є виконавчим 

партнером Управління Верховного комісаріату ООН у справах біженців, 

створила карту місць масових поселень ВПО та вільних місць для поселення 

на території Волині: https://bit.ly/3k6SFBH 

Зроблена карта є інтерактивною, переселенці за її допомогою можуть 

дізнатися про контактні телефони шелтеру, подивитися, як виглядає 

поселення тощо. Телефон для довідок 067 447 0884. 

Торік у цих шелтерах були покращені умови проживання: були завезені 

побутова техніка, ліжка, текстиль ( матраци, ковдри, подушки, постіль, 

https://s.polls.team/s3/unicef
https://bit.ly/3k6SFBH
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рушники та ін.) для створення гідних умов для вимушених переселенців в усіх 

куточках Волині. Станом на 10.01.2023 року у шелтерах, якими опікується 

«Рокада», є близько 500 вільних місць для поселення. Йдеться про  47 

прихистків  для поселення людей. 

Це місця у гуртожитках, готелях, комунальних закладах тощо. Більшість 

місць знаходиться в територіальних громадах, віддалених від обласного 

центру. Соціальні працівники благодійного фонду «Рокада» можуть 

допомогти з перевезенням переселенців та їхніх речей у місцях масових 

поселень ВПО на Волині.  

Карта буде постійно оновлюватися. 

Нагадаємо, що від початку повномасштабного російського вторгнення в 

Україну, на Волині розмістили 75 993 вимушено-евакуйовані особи. 

Допомагаємо разом та перемагаємо! 

 

*** 

10.01.2023 

Полтавська обласна військова адміністрація 

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

zhiteliv-poltavshchini-na-cey-tizhden-7 

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. 

10 січня – захід «Лялькотерапія» від театру ляльок (Полтава); виїзний 

концерт симфонічного оркестру «Новорічне попурі» для ВПО (Полтава). 

11 січня – захід «Лялькотерапія» від театру ляльок (Полтава); концерт 

симфонічного оркестру у спільному проєкті «Музика нас поєднала» для ВПО 

(Полтава). 

14 січня – вистава «Стережися Лева» від театру ляльок (Полтава).  

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

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

 

*** 

10.01.2023 

Полтавська обласна військова адміністрація 

https://www.adm-pl.gov.ua/news/u-mirgorodskiy-gromadi-vidayut-

prodnabori-dlya-pereselenciv 

У Миргородській громаді видають проднабори для переселенців 

10 січня у Миргородській громаді роздали 1100 продуктових наборів для 

внутрішньо переміщених осіб. Продукцію закупили за державний кошт. 

Громади формують набори і роздають їх переселенцям. 
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Кожен пакунок вагою близько 11 кілограмів, містить м’ясні консерви, 

макаронні вироби, згущене молоко, олію, печиво, каву й цукор. Їх роздають 

людям з інвалідністю, пенсіонерам, родинам із дітьми. 

Завтра видачу продовжать. 

 

*** 

10.01.2023 

Кіровоградська обласна військова адміністрація 

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

З початку воєнних дій (з 24 лютого 2022 року) на територію 

Кіровоградської області прибуло 172,7 тис. осіб з інших областей. Про це 

розповіла радниця патронатної служби апарату ОВА Галина Пастух. 

«На сьогодні в області обліковуються 88,4 тис. внутрішньо переміщених 

осіб, що перемістилися після 24 лютого 2022 року. Забезпечено призначення 

допомоги на проживання. У 2022 році допомогу отримали 65 тисяч ВПО на 

суму майже півтора мільярда гривень. Допомогу виплачено по грудень 2022 

року», - зазначила Галина Пастух. 

Вона додала, що станом на 06 січня 2023 року нараховано допомогу за 

січень 2023 року на суму 165,5 млн.грн. 

 

*** 

 

10.01.2023 

Луганська обласна державна адміністрація 

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

lenciv_dopomozhe_nova_informaciyna_baza_danih 

Вирішенню гуманітарних проблем переселенців допоможе нова 

інформаційна база даних ВПО 

Єдина інформаційна база даних внутрішньо переміщених осіб 

«Інформаційно-пошукова система» 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. 

Вона 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. 

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. 
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Наразі підсистема тестується в 10 районах Києва і до кінця січня буде 

впроваджена по всій території України. 

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. 

  

*** 

10.01.2023 

Луганська обласна державна адміністрація 

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

_habi_v_dnipri_vidano_535_naboriv_gumanitarnoyi 

За минулий тиждень у Сєвєродонецькому хабі в Дніпрі видано 535 

наборів гуманітарної допомоги, одягом забезпечено 155 жителів Луганщини 

Протягом тижня переселенцям з Луганщини в гуманітарному хабі 

Сєвєродонецької громади у Дніпрі надано 535 продуктових наборів. 

Різдвяно-новорічні подарунки та побутові набори отримали 377 сімей, 

одягом забезпечено 155 осіб. 

Нагадаємо, що цей гуманітарний хаб розташований за адресою: місто 

Дніпро, проспект Калнишевського, 27к, ПК «Металург» (лівий берег). 

 

*** 

10.01.2023 

Донецька обласна державна адміністрація 

https://dn.gov.ua/news/pereselenci-u-norvegiyi-vlashtuvali-spravzhnij-

rizdvyanij-vertep 

Переселенці у Норвегії влаштували справжній різдвяний вертеп 

Родини переселенців з Донеччини, Харківщини, Запоріжжя, 

Херсонщини, Криму та інших регіонів України на Різдво влаштували 

справжнє українське свято у містечку Альта.  

Тут вже існувала українська громада, проте через вторгнення росії ще 

більше людей були вимушені покинути свої домівки та шукати безпеки у 

Норвегії. 

Українці влаштували справжнє традиційне свято - пригощали гостей 

багатою кутею, заспівали колядки та дивували давніми красивими традиціями. 

Крім того, що норвежці отримали змогу ближче познайомитись з українською 

культурою, свято Різдва Христового стало своєрідною подякою за гостинність 

та теплий прийом родин, які знайшли прихисток у Норвегії. 

https://dn.gov.ua/news/pereselenci-u-norvegiyi-vlashtuvali-spravzhnij-rizdvyanij-vertep
https://dn.gov.ua/news/pereselenci-u-norvegiyi-vlashtuvali-spravzhnij-rizdvyanij-vertep
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Також під час свята українська громада зібрала допомогу для Збройних 

сил України.  

Українське традиційне Різдво відвідали понад 200 місцевих мешканців. 

Норвежцям дуже сподобались українські традиції, і тепер вони чекають 

чергові свята, які влаштує наша громада. 

 

*** 

11.01.2023 

Луганська обласна державна адміністрація 

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

_nadavatimut_yuridichnu_psihologichnu_socialnu 

У Рівному переселенцям з Луганщини надаватимуть юридичну, 

психологічну, соціальну допомогу 

Відповідних домовленостей досягнуто за підсумками зустрічі 

керівництва Кремінської міської військової адміністрації з представниками 

благодійного фонду «Право на захист». 

Планується, що на базі координаційної центру допомоги ВПО з Луганської 

області у м. Рівне фахівці БФ «Право на захист» надаватимуть переселенцям 

юридичну, психологічну, соціальну та інші види допомог. 

Зокрема, у хабі працюватимуть юристи від благодійного фонду, які 

проводитимуть безоплатні юридичні консультації та реєструватимуть людей 

на отримання грошової допомоги від УВКБ ООН. 

Про деталі та графіки прийому спеціалістів буде повідомлено згодом. 

Адреса: м. Рівне, вул. Фабрична, 20. Телефон: 095 820 97 42. «Гаряча 

лінія» Кремінського ЦНАПу: 095 820 71 24. 

  

*** 

 

11.01.2023 

Дніпропетровська обласна державна адміністрація 

https://adm.dp.gov.ua/news/dopomoga-na-prozhivannya-dlya-pereselenciv-

yak-otrimati-viplatu-u-2023-roci 

Допомога на проживання для переселенців: як отримати виплату у 2023 

році 

«Спочатку передбачалося, що автоматично допомогу на проживання у 

новому році продовжать тільки людям з територій бойових дій або окупованих 

громад. Інші переселенці мали б наново звертатися до органів соцзахисту. Але 

уряд спростив порядок – автоматично продовжив допомогу всім 

переселенцям», – пояснила заступник голови Дніпропетровської ОВА Ольга 

Горб. 

Всім, хто отримував цю виплату раніше, нараховано її і цьогоріч. На 

Дніпропетровщині таких переселенців вже майже 265 тис. На ці потреби 

держава виділила 6,5 млрд грн. 
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«Якщо внутрішньо переміщена особа з якихось причин не отримала 

допомогу на проживання, необхідно звернутися до органу соцзахисту за 

місцем тимчасового перебування. Кожен такий випадок буде розглянуто 

окремо, – зауважила Ольга Горб. – Фінансування на ці потреби є і виплати 

проводяться без затримок».   

Незмінним залишився і розмір допомоги тим, хто змушений був тікати 

від війни. Для людей, котрі мають інвалідність, а також дітей – 3 тис грн на 

місяць. Всім іншим нараховують по 2 тис грн. 

Переселенці, котрі раніше не отримували таку виплату від держави, 

можуть її оформити. Зробити це можна у центрах адмінпослуг, управліннях 

соцзахисту, сільських чи селищних радах. А ще – через додаток «Дія». Та 

спочатку слід стати на облік як внутрішньо переміщена особа і написати заяву 

на допомогу. 

Протягом минулого року люди, які переїхали з «гарячих точок» на 

Дніпропетровщину, отримували допомогу на проживання. З настанням 2023-

го таку виплату від держави їм продовжили автоматично. Про це розповіли під 

час брифінгу в обласній військовій адміністрації.  

 

*** 

11.01.2023 

Житомирська обласна державна адміністрація 

https://oda.zht.gov.ua/news/blyzko-900-ditej-zhytomyrshhyny-vidvidaly-

novorichnu-lokatsiyu-zaliznyj-mykolaj-u-kyyevi/ 

Близько 900 дітей Житомирщини відвідали новорічну локацію «Залізний 

Миколай» у Києві 

Діти з малозабезпечених родин, діти військовослужбовців, діти з дитячих 

будинків сімейного типу та числа ВПО, які зараз проживають у Житомирській 

області, відвідали святкову новорічну локацію «Залізний Миколай» у Києві. В 

межах арт-проєкту маленькі глядачі переглянули казкову виставу «Остап у 

Залізній країні Дива» та побували у резиденції Миколая, де поділилися своїми 

бажаннями та отримали подарунки. Заходи відбувалися на Київській дитячій 

залізниці. 

 Проєкт “Залізний Миколай” організований Фондом Олександра Пікалова 

та проходить за підтримки Фундації Олени Зеленської. Також Партнерами 

проєкту є мережа ТЦ “Епіцентр” та Українська федерація банків 

продовольства. 

 За словами першої леді України Олени Зеленської, українські діти 

повинні мати свято, незважаючи ні на що. 

«Діти – це наше майбутнє. І ніхто не повинен забирати у них свята та 

відчуття дива. Ми маємо продовжувати організовувати для них такі святкові 

заходи, щоб вони відчували нашу підтримку», – розповіла Олена Зеленська. 

Загалом у Києві заходи тривають з 19 грудня та завершаться 20 січня на 

території Київської дитячої залізниці для дітей з дитячих будинків сімейного 

типу (ДБСТ), дітей-переселенців, дітей з малозабезпечених родин, дітей 
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військовослужбовців, нацгвардійців, працівників ДСНС та “Укрзалізниці”, а 

також юних залізничників та дітей з інвалідністю. 

 

*** 

11.01.2023 

Рівненська обласна державна адміністрація 

https://www.rv.gov.ua/news/zhyteliv-rivnenshchyny-zaproshuiut-vziaty-

uchast-u-vseukrainskomu-opytuvanni-shchodo-pidtrymky-prav-i-potreb-

vnutrishno-peremishchenykh-osi 

Жителів Рівненщини запрошують взяти участь у всеукраїнському 

опитуванні щодо підтримки, прав і потреб внутрішньо переміщених осіб 

Сьогодні українці впевнено протистоять ворогу, працюють задля 

перемоги, допомагають країні та один одному, незалежно від того, чи 

перебувають вдома, чи знайшли прихисток в інших регіонах. 

Тим часом важливо дослідити, як громадяни відчувають згуртованість 

країни, підтримку та віру в нашу перемогу та майбутнє. Ваша думка важлива. 

 Долучайтесь до опитування за посиланням: https://s.polls.team/s3/unicef 

 

*** 

11.01.2023 

Полтавська обласна військова адміністрація 

https://www.adm-pl.gov.ua/news/dotrimannya-prav-i-svobod-vpo-obgovorili-

na-zustrichi-z-predstavnikami-upovnovazhenogo-verhovno 

Дотримання прав і свобод ВПО обговорили на зустрічі з представниками 

Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини 

 Заступник начальника Полтавської обласної військової адміністрації 

Олексій Бруслик зустрівся з працівником Секретаріату Уповноваженого 

Верховної Ради України з прав людини Владиславом Носенком і регіональним 

координатором взаємодії з громадськістю Уповноваженого Верховної Ради 

України з прав людини в Полтавській області Вірою Яковенко. 

Обговорили питання дотримання основних прав і свобод внутрішньо 

переміщених осіб, які перебувають у Полтавській області, прав дитини, 

співпрацю в сфері попередження порушень міжнародних та національних 

стандартів прав людини в закладах соціальної сфери. 

Зосередили увагу на необхідності постійної координації та подальшої 

тісної співпраці для вирішення питань із міжнародними організаціями, що 

представлені на території Полтавської області. 

 

*** 

11.01.2023 

Черкаська обласна державна адміністрація 

https://ck-oda.gov.ua/novyny-cherkaskoyi-oblasti/suma-kompensaciyi-

robotodavcyam-za-pracevlashtuvannya-vpo-zroste-do-6700-grn/ 

https://s.polls.team/s3/unicef
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Сума компенсації роботодавцям за працевлаштування ВПО зросте до 

6700 грн 

Уряд ухвалив рішення, згідно з яким сума компенсації роботодавцям за 

працевлаштування внутрішньо переміщених осіб зросте до 6700 грн. Про це 

повідомив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль. 

«Повномасштабна війна спричинила стрімке зростання кількості 

внутрішньо переміщених осіб. За минулий рік 1,8 млн українців отримали 

допомогу від держави як переселенці на суму близько 53,5 млрд грн. Важливо, 

що послуги з оформлення статусу ВПО стали доступнішими завдяки 

цифровізації. А на цей рік нарахування допомоги переселенцям ми 

продовжили автоматично», — відзначив очільник Уряду. 

Як зауважив Прем’єр-міністр, компенсація роботодавцям по 6500 грн 

протягом двох місяців за кожного працівника-переселенця стала важливою 

складовою підтримки ВПО. Минулого року у межах цієї програми виплачено 

майже 199 млн грн. За словами Глави Уряду, рішення про збільшення суми 

компенсації стимулюватиме бізнес активніше залучати на свої підприємства 

внутрішньо переміщених осіб. 

 

*** 

12.01.2023 

Вінницька обласна державна адміністрація 

https://www.vin.gov.ua/news/ostanni-novyny/52151-suma-kompensatsii-

robotodavtsiam-za-pratsevlashtuvannia-vpo-zroste-do-6700-hrn-denys-shmyhal 

Сума компенсації роботодавцям за працевлаштування ВПО зросте до 

6700 грн, — Денис Шмигаль 

Уряд ухвалив рішення, згідно з яким сума компенсації роботодавцям за 

працевлаштування внутрішньо переміщених осіб зросте до 6700 грн. Про це 

повідомив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль. 

«Повномасштабна війна спричинила стрімке зростання кількості 

внутрішньо переміщених осіб. За минулий рік 1,8 млн українців отримали 

допомогу від держави як переселенці на суму близько 53,5 млрд грн. Важливо, 

що послуги з оформлення статусу ВПО стали доступнішими завдяки 

цифровізації. А на цей рік нарахування допомоги переселенцям ми 

продовжили автоматично», — відзначив очільник Уряду. 

Як зауважив Прем’єр-міністр, компенсація роботодавцям по 6500 грн 

протягом двох місяців за кожного працівника-переселенця стала важливою 

складовою підтримки ВПО. Минулого року у межах цієї програми виплачено 

майже 199 млн грн. За словами Глави Уряду, рішення про збільшення суми 

компенсації стимулюватиме бізнес активніше залучати на свої підприємства 

внутрішньо переміщених осіб. 

 

*** 

12.01.2023 

Кіровоградська обласна державна адміністрація 

https://www.vin.gov.ua/news/ostanni-novyny/52151-suma-kompensatsii-robotodavtsiam-za-pratsevlashtuvannia-vpo-zroste-do-6700-hrn-denys-shmyhal
https://www.vin.gov.ua/news/ostanni-novyny/52151-suma-kompensatsii-robotodavtsiam-za-pratsevlashtuvannia-vpo-zroste-do-6700-hrn-denys-shmyhal
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https://www.facebook.com/kirovohradskaODA/ 

В Устинівській громаді Центр надання соціальних послуг селищної ради 

видав чергову партію гуманітарної допомоги внутрішньо переміщеним особам 

та родинам, які опинилися в складних життєвих обставинах. 

Гуманітарну допомогу було надано міжнародними благодійними 

організаціями та Кропивницькою районною військовою адміністрацією. 

 

*** 

12.01.2023 

Луганська обласна державна адміністрація 

http://loga.gov.ua/oda/press/news/protyagom_16_18_sichnya_pereselenci_z_l

uganshchini_zmozhut_zvernutisya_na_garyachu 

Протягом 16-18 січня переселенці з Луганщини зможуть звернутися на 

«гарячу лінію» до керівництва ПФУ регіону 

Так, у понеділок, 16 січня, із 10:00 до 11:00 на дзвінки відповідатиме 

начальник Головного управління Пенсійного фонду України у Луганській 

області Ольга Шарунова. Телефон: (068) 300-40-86. 

У вівторок, 17 січня, із 10:00 до 11:00 свої запитання жителі регіону 

зможуть поставити заступнику начальника Головного управління Пенсійного 

фонду України у Луганській області Павлу Баранову. 

Телефон: (068) 300-40-86. 

У середу, 18 січня, із 10:00 до 11:00 можна звернутися до заступника 

начальника Головного управління Пенсійного фонду України у Луганській 

області Тетяни Нікітіної. Телефон: (095) 802-61-38. 

 

*** 

12.01.2023 

Луганська обласна державна адміністрація 

http://loga.gov.ua/oda/press/news/700_zhiteliv_luganshchini_otrimali_dopom

ogu_v_vinnici_za_pershiy_tizhden_roku 

700 жителів Луганщини отримали допомогу в Вінниці за перший тиждень 

року 

За минулий тиждень у гуманітарному штабі для переселенців з 

Луганщини, що знаходиться у Вінниці, видано 700 продуктових наборів. 

Пільгові категорії внутрішньо переміщених осіб отримали 25 упаковок 

підгузків, 46 людям надані консультації сімейного лікаря. 

Маленькі жителі Луганщини зраділи 73 подарункам від англійської 

ініціативи Марафон Добрих Справ «Подаруй дітям України Різдво». 

Гуманітарний штаб Рубіжанської міської військової адміністрації 

продовжує працювати за адресою: м. Вінниця, вул. Максимовича, 43-Б. 

 

*** 

12.01.2023 

Луганська обласна державна адміністрація 
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http://loga.gov.ua/oda/press/news/u_14_habah_dlya_vpo_z_luganshchini_ko

nsultuyut_specialisti_sluzhbi_zaynyatosti 

У 14 хабах для ВПО з Луганщини консультують спеціалісти служби 

зайнятості 

Фахівці Луганської обласної служби зайнятості продовжують надавати 

переселенцям консультації. 

Останнім часом багато людей цікавляться вакансіями, де приймають за 

цивільно-правовою угодою, адже не хочуть розривати трудові відносини на 

основному місці роботи. 

Всі бажаючі отримують перелік вакансій як по Україні, так і в установах 

Луганської області. 

Дехто вже проходить медкомісію та співбесіди з роботодавцями. 

Представники служби ознайомлюють відвідувачів з графіком навчання та 

переліком професій, які можна опанувати за сприяння служби зайнятості; 

консультують щодо можливості звільнення з роботи дистанційно; пояснюють 

як знятися з обліку у центрі зайнятості; хто може зробити запис у трудовій 

книжці; які умови та розмір допомоги по безробіттю згідно зі змінами у 

законодавстві про зайнятість тощо. 

Гуманітарні хаби, де працюють спеціалісти служби зайнятості на 

постійній основі: 

м. Вінниця: вул. Максимовича, 43-б. Консультації по середах з 10:00 до 

15:00.  

м. Дніпро: - пр. Дмитра Яворницького, 81 (правий берег). Консультації 

щовівторка з 10:00 до 15:00 на базі Центру надання допомоги мешканцям 

Лисичанської міської територіальної громади. - пр. Петра Калнишевського, 

27К, Палац культури «Металург» (лівий берег). Консультації щоп’ятниці з 

10:00 до 15:00 на базі Сєвєродонецького гуманітарного хабу. 

- вул. Володимира Антановича, 72а. Косультації: щочетверга з 10:00 до 15:00. 

м. Івано-Франківськ: вул. В'ячеслава Чорновола, 128 (стадіон "Рух"). 

Консультації: щоп’ятниці з 12:00 до 15:00. 

м. Київ: - вул. Мала Житомирська, 6/3. Консультації щосереди з 10:00 до 

15:00. - бульвар Марії Примаченко, 8. Консультації: за потребою, онлайн. - 

вул. Поліська, 14. Консультації: щоп'ятниці з 10:00 до 15:00. 

м. Львів: вул. Рудненська, 10. Консультації щочетверга з 10:00 до 14:00. 

м. Одеса: вул. Катерининська, 32. Консультації: щовівторка з 10:00 до 

14:00. 

м. Рівне: вул. Фабрична, 20. Консультації: щоп'ятниці з 12:00 до 14:00. 

м. Черкаси: вул. Чехова, 9а. Консультації: щовівторка з 10:00 до 14:00. 

м. Чернівці: вул. Героїв Майдану, 7. Консультації: щосереди з 10:00 до 

13:00. 

м. Хмельницький; вул. Кам`янецька, 122, каб. 3. Консультації: щосереди 

з 10:00 до 13:00. 

Підтримка з питань зайнятості: 

- телеграм-канал: https://t.me/Pidtrimka_DCZ11_luhansk 

https://t.me/Pidtrimka_DCZ11_luhansk
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- вайбер-канал: https://cutt.ly/jLaYiYr 

Для шукачів роботи працює «Єдиний портал 

вакансій» https://jobportal.dcz.gov.ua/ 

 

 

*** 

12.01.2023 

Луганська обласна державна адміністрація 

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

skih_shukachiv_pritulku_u_polshchi 

Які зміни цьогоріч чекають на українських шукачів притулку у Польщі 

Польща оновлює умови перебування українських шукачів притулку на 

своїй території. Відповідні зміни до законодавства були ухвалені в грудні 

нижньою палатою парламенту й – у разі прийняття Сенатом – набуватимуть 

чинності поетапно: з 1 березня та з 1 травня. 

Ключові моменти: 

- реєстрація й отримання номера PESEL UKR будуть обов’язковими для 

всіх українців 

- термін для його оформлення скорочується з 90 днів до 30 днів; 

- шукачам притулку з України, які живуть у колективному житлі понад 

120 днів, будуть частково оплачувати житло (але не більше 60 злотих на добу); 

- соціальні виплати українцям, які тимчасово виїжджають із Польщі 

строком до 30 днів, заморожуються на час їх відсутності у країні. В разі 

перевищення терміну вони автоматично скасовуються; 

- для легального перебування у Польщі достатньо лише електронної 

посвідки в застосунку Diia.pl (аналог польського документа mObywatel); 

- українські шукачі притулку, які працевлаштувались або встигли відкрити 

бізнес у Польщі, зможуть претендувати на посвідку на тимчасове проживання 

– карту побиту. Але тепер її видаватимуть не на 3, а на 1,5 року. 

PESEL UKR – персональний ідентифікаційний номер з особливим 

статусом для українських шукачів притулку, які перетнули кордон Польщі 

після 24 лютого 2022 року. Він дає право легально перебувати в країні 18 

місяців (до серпня 2023 року), отримувати соціальну допомогу та медичні 

послуги, працевлаштуватися й навчатися. 

Номер надається як дорослим, так і дітям. На сьогодні PESEL UKR мають 

1,4 мільйона українських шукачів притулку у Польщі. 

  

*** 

13.01.2023 

Львівська облшасна державна адміністрація 

https://loda.gov.ua/news/52214 

Проєкт USAID «ГОВЕРЛА»: досвід громад Львівщини щодо адаптації та 

інтеграції ВПО у місцеві спільноти 

https://cutt.ly/jLaYiYr
https://jobportal.dcz.gov.ua/
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ГО «Європейський діалог» за підтримки Проєкту USAID «ГОВЕРЛА» 

реалізовує проєкт щодо інтеграції внутрішньо переміщених осіб у громадах 

Львівської області. 

В межах проєкту організували 50 інтеграційних заходів, в яких взяли 

участь понад 2600 ВПО та місцевих жителів у 10 партнерських громадах 

Проєкту USAID «ГОВЕРЛА» у Львівській області. 

Також у ході реалізації проєкту відбулися 40 тренінгів для майже 1000 

дітей та молоді. Під час тренінгів місцеві діти та діти з числа ВПО мали 

можливість познайомитись між собою, отримати навики взаємодії, а діти-

переселенці – адаптуватись та інтегруватись серед своїх місцевих однолітків. 

До прикладу, на теренах Золочівської громади створили гуманітарний 

штаб. Разом з тим, там проводять дуже багато різноманітних заходів, як 

розважального, так і навчального характеру для дітей-ВПО. У Жидачівській 

громаді організований волонтерський рух, до якого залучають внутрішньо 

переміщених осіб. Тут надають ВПО матеріальну допомогу, соціальну 

адаптацію, працюють психологи. 

Добротвірська громада спрямувала свої зусилля на поселення ВПО, на 

допомогу в організації продуктових наборів. Так само діють різноманітні 

програми психологічної підтримки та матеріально-технічного забезпечення.  

А міська влада Городоцької громади постійно звертається до благодійників, 

аби отримати продуктові та непродуктові товари, щоб роздати їх ВПО. 

 

 

*** 

13.01.2023 

Львівська облшасна державна адміністрація 

https://loda.gov.ua/news/52273 

Агенція ООН у справах біженців передала для ВПО Львівщини теплі речі 

та термоковдриДопомогу отримуватимуть люди після прибуття на Головний 

залізничний вокзал Львова.  

З перших днів повномасштабної війни Львівський залізничний вокзал 

став прихистком для сотень тисяч людей. Саме для їхньої підтримки за 

ініціативи начальника Львівської ОВА Максима Козицького на вокзалі 

запрацювала медико-психологічна допомога. Відтоді волонтери щодня 

зустрічають евакуаційні потяги, якими прибувають люди з різних регіонів 

України.  

Щоб допомогти людям залишатися в теплі Агенція ООН у справах 

біженців та партнери передали волонтерам медико-психологічної допомоги 

теплі речі для ВПО.  Йдеться про 50 комплектів термоковдр, 400 светрів та 342 

пари зимового взуття.  

Агенція ООН у справах біженців однією з перших відгукнулась 

допомагати внутрішньо переміщеним українцям. Ще на початку березня 

начальник Львівської ОВА Максим Козицький зустрівся з представницею 
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Агенції  Кароліною Ліндхольм Біллінг. Тоді ж сторони домовились про 

співпрацю, яка досі триває.  

Сама організація надає різні види допомоги переселенцям. Разом з 

партнерами вони контролюють ситуацію безпосередньо на місці та 

відстежують порушення прав людини й загрози, з якими стикаються ВПО. 

 

*** 

13.01.2023 

Вінницька обласна державна адміністрація 

https://www.vin.gov.ua/news/ostanni-novyny/52196-narazi-v-oblasti-

perebuvaiut-178-tysiach-vpo-tomu-dlia-komfortnoho-prozhyvannia-maiut-buty-

stvoreni-nalezhni-umovy-natalia-zabolotna 

Наразі в області перебувають 178 тисяч ВПО, тому для їх комфортного 

проживання мають бути створені належні умови, - Наталя Заболотна 

Днями відбулася зустріч керівництва області з регіональним менеджером 

Міжнародної організації з міграції - Афсарем Ханом. 

У зустрічі взяли участь Перший заступник Наталя Заболотна та заступник 

Начальника ОВА Андрій Кавунець. 

Від імені Начальника ОВА Сергія Борзова та від себе особисто Наталя 

Заболотна подякувала МОМ за системну підтримку Вінниччини у цей важкий 

для усієї країни час. 

«З різних куточків країни приїхало чимало людей з інвалідністю та осіб 

похилого віку, які потребують постійного стороннього догляду. Тому для них 

мають бути створені належні умови для комфортного проживання», - 

зазначила Наталя Заболотна. 

Учасники зустрічі обговорили проблемні питання щодо створення нових 

місць для переміщених осіб у соціальних закладах Вінниччини. 

Як зазначила посадовиця, наразі в області перебувають майже 178 тисяч 

внутрішньо переміщених осіб. Саме тому залишається актуальним питання 

про надання продовольчої та непродовольчої допомоги переселенцям, які 

проживають як у місцях колективного проживання, так і у громадському 

секторі. 

«Ми завжди відкриті до співпраці. Дякую, що допомагаєте Україні в 

надскладні часи», - резюмувала Наталя Заболотна. 

 

*** 

13.01.2023 

Вінницька обласна державна адміністрація 

https://www.vin.gov.ua/news/ostanni-novyny/52200-vinnychchyna-otrymala-

humanitarnu-dopomohu-vid-minreintehratsii 

Вінниччина отримала гуманітарну допомогу від Мінреінтеграції 

До Вінницької області від Міністерства з питань реінтеграції тимчасово 

окупованих територій надійшло дві фури гуманітарної допомоги. До 
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обласного гуманітарного складу доставлено розкладні ліжка з матрацами, 

подушки, пледи та простирадла, а також іншу постільну білизну. 

Це важлива допомога для Вінниччини, адже наша область серед тих 

регіонів, які прихистили найбільше внутрішньо переміщених осіб, - майже 180 

тисяч людей, які потребують постійної підтримки. 

Зараз ми маємо адаптуватися до нових життєвих умов та допомагати одне 

одному, щоб разом пережити складні воєнні часи. Продовжуємо працювати 

заради Перемоги! 

 

*** 

13.01.2023 

Голова Київської ОВА Олексій Кулеба провів робочу зустріч із 

колективом Бучанського управління соцзахисту.  

Під час активних бойових дій на Київщині окупанти знищили будівлю 

Управління соцзахисту.  

Через пожежу, що сталася після обстрілів, згоріли всі документи та 

архіви. За дорученням Київської обладміністрації було створено комісію по 

відновленню роботи управління, першочерговим завданням якої було 

забезпечення повноцінних робочих місць та надання матеріально-технічної 

бази працівникам. 

«Попри те, що заклад Управління був знищений російськими окупантами 

під час бойових дій, сьогодні співробітники працюють у комфортних умовах, 

мають повноцінні робочі місця та продовжують налагоджувати процес 

нарахування та надходження виплат. Вдячний колективу за їхню цілодобову 

роботу», – зазначив голова Київської ОВА Олексій Кулеба. 

На сьогодні в Управлінні працює 50 осіб, які відновлюють знищені 

документи. Також на обліку Управління соцзахисту Бучанської РВА 

перебуває більше 50 тис. осіб, які отримують соціальну підтримку. 

«Разом із співробітниками напрацювали дорожню карту як налагодити 

своєчасне та якісне опрацювання заяв переселенців. Важливо, щоб кожна 

людина вчасно отримувала грошову допомогу. Жодні технічні причини не 

мають цьому перешкоджати. Тому особисто контролюю, щоб якнайшвидше 

забезпечити внутрішньо переміщених осіб необхідними соцпослугами», – 

наголосив голова Київської обласної військової адміністрації. 

 

 

*** 

13.01.2023 

Київська обласна ваійськова адміністрація 

ОЛЕКСІЙ КУЛЕБА: ВАЖЛИВО, ЩОБ ВИМУШЕНІ ПЕРЕСЕЛЕНЦІ 

ВЧАСНО ОТРИМУВАЛИ ГРОШОВУ ДОПОМОГУ 

Голова Київської ОВА Олексій Кулеба провів робочу зустріч із 

колективом Бучанського управління соцзахисту.  
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Під час активних бойових дій на Київщині окупанти знищили будівлю 

Управління соцзахисту. Через пожежу, що сталася після обстрілів, згоріли всі 

документи та архіви. За дорученням Київської обладміністрації було створено 

комісію по відновленню роботи управління, першочерговим завданням якої 

було забезпечення повноцінних робочих місць та надання матеріально-

технічної бази працівникам. 

«Попри те, що заклад Управління був знищений російськими окупантами 

під час бойових дій, сьогодні співробітники працюють у комфортних умовах, 

мають повноцінні робочі місця та продовжують налагоджувати процес 

нарахування та надходження виплат. Вдячний колективу за їхню цілодобову 

роботу», – зазначив голова Київської ОВА Олексій Кулеба.На сьогодні в 

Управлінні працює 50 осіб, які відновлюють знищені документи. Також на 

обліку Управління соцзахисту Бучанської РВА перебуває більше 50 тис. осіб, 

які отримують соціальну підтримку. 

«Разом із співробітниками напрацювали дорожню карту як налагодити 

своєчасне та якісне опрацювання заяв переселенців. Важливо, щоб кожна 

людина вчасно отримувала грошову допомогу. Жодні технічні причини не 

мають цьому перешкоджати. Тому особисто контролюю, щоб якнайшвидше 

забезпечити внутрішньо переміщених осіб необхідними соцпослугами», – 

наголосив голова Київської обласної військової адміністрації. 

 

 

ОГЛЯД ПУБЛІКАЦІЙ ЗМІ 

Центральні 
 

09.01.2023 

РБК-Україна 

https://www.rbc.ua/rus/travel/k-pereselentsyam-oformiti-subsidiyu-2023-

1673193573.html 

 Як переселенцям оформити субсидію у 2023 році: алгоритм дій 

Переселенці, які змінили місце проживання всередині країни, мають 

право на оформлення субсидій для оплати комунальних послуг там, де вони 

тепер проживають. 

TRAVEL РБК-Україна з посиланням на Мінреінтеграції розповідає, куди 

можна звернутися, щоб оформити субсидію внутрішньопереміщеним особам. 

Як переселенцям оформити субсидію на комунальні послуги у 2023 році 

Переселенці можуть отримати субсидію на комунальні послуги за своїм 

фактичним місцем проживання. Треба вказати склад домогосподарства у 

відповідній декларації, і укладати договір оренди житла при цьому не 

обов’язково. 

Оформити субсидію можна, виконавши кілька кроків. 
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Зверніться до однієї з установ або оформіть субсидію онлайн 

Можна особисто подати заявку, звернувшись до таких установ: 

Центру надання адміністративних послуг (ЦНАПу); 

одного із сервісних центрів Пенсійного фонду України; 

уповноваженої посадової особи виконавчого органу сільської, селищної, 

міської ради відповідної територіальної громади. 

Також можна звернутись онлайн на таких сервісах: 

портал "Дія"; 

на сайт електронних послуг пенсійного фонду України (ПФУ); 

скачайте на телефон мобільний додаток ПФУ. Він доступний 

для Android та IOS. 

Підготуйте такі документи: 

заяву про призначення субсидії; 

декларацію про ваші доходи та витрати; 

дані про мешканців домогосподарства; 

паспорт громадянина України і реєстраційний номер картки платника 

податків; 

довідку про статус внутрішньо переміщеної особи. 

Заяву та декларацію складають за встановленою формою. 

Перевірте важливу інформацію 

Зверніть увагу. Розмір субсидії залежить від вартості нарахованих 

комунальних послуг і рівня доходів родини (без врахування виплати 

переселенцям). 

Перевірте, де можна дізнатися, чи призначили вам субсидію. Так, на 

сайті subsidii.ioc.gov.ua можна перевірити статус розгляду заявки та розмір 

нарахованої субсидії. Щоб знайти свою заявку, достатньо ввести адресу місця 

вашого проживання. 

Місце проживання ВПО поки не перевірятимуть 

Наприкінці грудня 2022 року стало відомо, що в Україні поки що не 

планують проводити масові перевірки місця проживання внутрішньо 

переміщених осіб (ВПО). Як зазначила віце-прем'єрка Ірина Верещук, держава 

зобов'язана проконтролювати цільове використання коштів, але в уряді не 

хочуть постійно перевіряти людей та помилково позбавляти українців 

потрібної їм допомоги. 

"Зараз, коли постійно лунають повітряні тривоги, проблеми з електрикою 

та зв'язком, люди не повинні стояти в черзі в органах соцзахисту, щоб 

підтвердити актуальність місця проживання. Має чітко визначити підстави, за 

якими допускається проведення перевірок", – зауважила вона. 

У Мінреінтеграції було ухвалено рішення про те, що перевірки місця 

проживання ВПО проводитимуться виключно у випадках, коли надійде 

звернення правоохоронних органів до органів соцзахисту населення за 

наявності підозри неправомірного отримання допомоги. 

https://subsidii.ioc.gov.ua/
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Про такі перевірки громадян мають проінформувати телефоном. У всіх 

інших випадках проведення вибіркових перевірок житла внутрішніх 

переселенців не допускається. 

Також стало відомо, що у 2023 році ВПО в Україні продовжать 

автоматично отримувати допомогу від держави. 

До слова, виплати українським біженцям в Канаді надають одноразово. 

Але при цьому є можливість отримати виплати й регулярно протягом року. Це 

можливо в одній із канадських провінцій. 

 

 

*** 

09.01.2023 

Урядовий кур’єр  

http://ukurier.gov.ua/uk/news/irina-vereshuk-zaklikala-robotodavciv-jti-

nazustri/ 

Ірина Верещук закликала роботодавців йти назустріч переселенцям, а 

ВПО активніше працевлаштовуватись 

Працевлаштовуватись на новому місці, не покладатись лише на 

допомогу, не чекати повернення на старе місце роботи. Працевлаштування 

ВПО – це не тільки дохід, а й особистий розвиток, що теж важливо. Про це в 

ефірі єдиного марафону новин заявила Віце-прем'єр-міністр - Міністр з питань 

реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук, 

передає Урядовий портал. 

За її словами, серед внутрішньо переміщених осіб чимало активних 

громадян, які після переїзду не стали розраховувати лише на допомогу від 

держави, а влаштувалися на роботу й наразі добре почуваються на новому 

місці. 

Багато з них готові залишитись в тих громадах, куди переїхали. 

Насамперед це результат успішної інтеграції й свідчення того, що 

працелюбність українців завжди ставала в нагоді у найскладніших умовах. Так 

є і сьогодні. 

«Для працевлаштування ВПО потрібна ініціатива двох сторін – тих, кому 

потрібна робота і тих, хто її надає. Тому я апелюю до обох. Роботодавців 

закликаю йти назустріч переселенцям та активніше давати їм роботу. 

Переселенців закликаю не чекати, активніше працевлаштовуватись і 

покращувати своє життя», – резюмувала Ірина Верещук. 

 

 

*** 

 

09.01.2023 

Delo.ua 

https://delo.ua/society/viina-v-ukrayini-spricinila-naibilsu-xvilyu-bizenciv-z-

casiv-drugoyi-svitovoyi-409258/ 
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Війна в Україні спровокувала найбільшу хвилю біженців з часів Другої 

світової 

Понад 7,9 мільйона людей покинули Україну з початку війни, ще 5,9 

мільйона українців стали внутрішньо переміщеними особами. Про 

це пише DW. 

Як заявила Катаріна Лумп, представник Німеччини в Агентстві ООН у 

справах біженців (УВКБ ООН), понад 7,9 мільйона людей покинули Україну з 

початку війни. 

Вона додала, що ще 5,9 мільйона українців стали внутрішньо 

переміщеними особами, а кількість людей, яким довелося покинути Україну, 

робить її найбільшою кризою біженців у Європі з часів Другої світової війни. 

За словами Ламп, США та Німеччина були головними гуманітарними 

донорами для вирішення кризи в Україні, при цьому Німеччина надала понад 

1 мільярд євро гуманітарної допомоги Україні. "Завдяки цим грошима ми 

змогли допомогти біженцям забезпечити безпеку та захист, а також 

підтримати їх різними способами", — заявила Ламп. Зазначимо, через атаки 

РФ на об'єкти енергетичної інфраструктури в Україні Східна Європа готується 

до нової хвилі українських біженців. 

Нагадаємо, уряд Польщі, до якої виїхала чи не найбільша кількість 

біженців, поступово обмежуватиме допомогу для українців, які тривалий час 

перебувають у країні, рятуючись від війни. Варшава також планує усунути 

"патології" в системі виплати коштів українцям, які тікали від війни. 

 

*** 

09.01.2023 

Я і Закон 

https://yaizakon.com.ua/u-nimechchini-ukrayinskim-bizhentsyam-zbilshat-

viplati/ 

У Німеччині з 1 січня українським біженцям виплачуватимуть по 502 євро 

на місяць. Про це зазначає видання Redaktions Netzwerk Deutschland. 

Згідно із законопроєктом про доходи громадян, ухваленим Бундестагом 

10 листопада 2022 року, стандартна ставка доходу становитиме 502 євро. Це 

стандартна ставка для одиноких людей. Це відповідає збільшенню 

попередньої стандартної ставки на 53 євро на місяць. Доходи громадян 

запроваджені з 1 січня 2023 року. 

Скільки заплатять: 

502 євро – на одну особу 

451 євро – для одружених або неодружених партнерів у спільному 

проживанні 

420 євро – для дітей віком від 14 до 17 років 

348 євро – для дітей віком від 6 до 13 років 

318 євро – для дітей віком до 5 років включно. 
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Також відомо, що українські біженці в Іспанії можуть отримати виплату 

у розмірі до 500 євро на місяць (400 євро на дорослого та ще 100 євро – на 

утриманця). 

Заявки на допомогу приймають від тих українців, які офіційно 

зареєстровані як біженці. 

 

*** 

 

09.01.2023 

Ukrayina.pl 

https://ukrayina.pl/ukrayina/7,183830,29339158,1059-1055-1086-1083-1100-

1097-1110-1087-1086-1088-1110-1074-1085-1103-1083-1080 

У Польщі порівняли витрати та доходи від біженців з України. 

"Позитивний вплив" 

У Польщі зараз проживає приблизно 2,3 мільйона громадян України. З 

них - близько 950 тисяч біженців, які перетнули кордон після 24 лютого. 

Польський фонд розвитку підрахував співвідношення витрат на прийом 

українців та порівняв їх із доходами від внесків і податків. За словами віце-

президента Польського фонду розвитку Бартоша Марчика, українські біженці 

становлять приблизно 2,5% польського населення. Українські біженці у 

Польщі: співвідношення витрат на прийом та доходів    

Віце-президент Польського фонду розвитку Бартош Марчук зібрав дані 

про біженців з України, які проживають у Польщі. Він вказав приблизні 

витрати на їхній прийом та порівняв суму із доходами від внесків і податків. 

Про це пише businessinsider.com.pl. 

За його словами, приблизно 60-70% українських біженців, які приїхали 

до Польщі після 24 лютого, є працездатного віку. "Можна підрахувати, що в 

2022 році з податків і внесків із зарплат біженців бюджет отримав близько 

чотирьох мільярдів злотих. У 2023 році ця сума сягне близько шістьох 

мільярдів злотих, — написав Бартош Марчук. — Ці суми, якщо порівняти з 

трансфертами (ROK, 500+, 300+) означають, що сальдо прямих трансфертів 

становить близько -1,45 мільярда злотих. Наступного року сальдо буде 

додатнім і становитиме приблизно 1,1 мільярда злотих".  

Баланси не включають військову підтримку України, видатки NFZ та 

пряму підтримку українців. 

Бартош Марчук: українські біженці мають позитивний вплив на 

економіку 

За словами Бартоша Марчука, дані про 500+ та те, що українці віддають 

дітей до школи показують, що кількість тих, хто думає залишитися в Польщі, 

зростає.   

"Крім того, українські біженці омолоджують населення Польщі, яка 

бореться з демографічною проблемою, і позитивно впливають на ринок праці, 

збільшуючи пропозицію", — додає Марчук.   
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*** 

 

09.01.2023 

Zakordon.24tv.ua 

https://zakordon.24tv.ua/bizhentsi-frantsiyi-ukrayintsi-otrimayut-kartki-

groshima-pershiy_n2233194 

У Франції українським біженцям видаватимуть картки з грошима: що 

відомо про нововведення 

https://zakordon.24tv.ua/bizhentsi-frantsiyi-ukrayintsi-otrimayut-kartki-groshima-

pershiy_n2233194 

Українці продовжують шукати прихистку в інших країнах, наприклад, у 

Франції. Очевидно, що фінансова допомога не буде зайвою, тому у цій країні 

для біженців готують нововведення. 

Так, новоприбулим видаватимуть спеціальні банківські картки із 

коштами. Ці гроші українці зможуть витрачати на перші потреби. 

Українцям у Франції видаватимуть картки з грошима на перший час 

Французький стартап банківських послуг Welcome.Place уклав угоду з 

фінськими PayTechs Enfuce та Epassi, а також із платіжним гігантом Visa, щоб 

запустити картки для українських біженців, які прибувають до Франції. 

Прискорення доступу до основної грошової системи покращує 

перспективи відновлення життя в нових умовах, і тому Visa пишається тим, 

що працює з Enfuce над створенням програми Welcome.Place для тих, хто 

постраждав від вимушеного переселення, – сказала представник компанії Visa 

Кетрін Браун. 

Особи зі статусом біженця чи іммігранта отримають "Привітальний 

пакет" з карткою Visa, на якій попередньо будуть зараховані кошти для 

полегшення витрат на низку товарів та послуг протягом перших тижнів 

їхнього перебування у Франції. 

Програма зможе віддалено встановлювати повний контроль над 

витратами по кожній карті, зокрема і те, де і як її можна використовувати, з 

повним відстеженням та моніторингом того, як витрачаються кошти. 

Пілотний проєкт планують завершити цього року, а потім, ймовірно, буде 

підписано більший контракт, щоб розширити масштаби карткової програми 

для обслуговування більшої кількості бі Зауважимо, з початку 

повномасштабного вторгнення Росії в Україну до Франції приїхало близько 

120 тисяч українських громадян. 

 

*** 

 

09.01.2023 

Факти 

https://fakty.ua/413461-my-prosto-ne-spravimsya-dalshe-v-polshe-zayavili-

skolko-ecshe-ukrainskih-bezhencev-smogut-prinyat 

https://zakordon.24tv.ua/bizhentsi-frantsiyi-ukrayintsi-otrimayut-kartki-groshima-pershiy_n2233194
https://zakordon.24tv.ua/bizhentsi-frantsiyi-ukrayintsi-otrimayut-kartki-groshima-pershiy_n2233194
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«Ми просто не впораємося»: у Польщі заявили, скільки ще українських 

біженців зможуть прийняти 

У Польщі готуються до нової хвилі біженців з України через важку 

гуманітарну ситуацію, викликану обстрілами рф критичної інфрастуктури. 

Професор Мацей Дущик з Центру міграційних досліджень Варшавського 

університету в інтерв'ю програмі WP Newsroom заявив, що у найкритичніший 

момент війни в Україні вони мали 1,6 мільйона біженців у Польщі. 

На сьогодні це близько мільйона. За його словами, навіть якщо виникне 

чергова криза з біженцями, ситуація з березня 2022-го, коли поляки відкрили 

двері для українців, не повториться в таких масштабах. 

«Сьогодні ситуація в державі також інша, фінансування 40 злотих 

на утримання українця було б важко реалізувати, — сказав Мацей Дущик. 

— Польща все ще здатна прийняти на зиму близько 500 тисяч біженців. Якщо 

буде більше, то ми самі не зможемо відповідально впоратися — про 

це говорить підготовлений нами сценарій. Тоді доведеться негайно просити 

солідарності у ЄС і переселяти українців в інші країни». 

Враховуючи складність доступу до вугілля та інші проблеми, з якими 

поляки стикаються щодня, професор вважає, що кількість біженців, яких 

на даний час країна зможе прийняти, суворо обмежена. 

 

*** 

 

10.01.2023 

УКРІНФОРМ  

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3649695-v-ukraini-oficijno-

zareestruvali-4-867-106-pereselenciv.html 

В Україні офіційно зареєстрували 4 867 106 переселенців 

В Україні офіційно зареєстровано 4 867 106 ВПО, а за міжнародними 

оцінками кількість внутрішніх переселенців перевищує 7 мільйонів громадян. 

Про це повідомляє Укрінформ із посилання на звіт команди Міністерства 

з питань реінтеграції за минулий рік, опублікований на сайті відомства. 

«На сьогодні в Україні офіційно зареєстровано 4 867 106 ВПО, а за 

міжнародними оцінками кількість внутрішніх переселенців перевищує 7 

мільйонів громадян. Ще понад 4 мільйони осіб зареєструвалися для отримання 

тимчасового захисту у Європі», - йдеться у повідомленні. 

У зв’язку з викликами, спричиненими повномасштабною агресією рф 

проти України, команда Мінреінтеграції ініціювала перегляд затвердженої 

Стратегії інтеграції внутрішньо переміщених осіб і впровадження 

середньострокових рішень щодо внутрішнього переміщення до 2024 року. В 

межах Проєкту Ради Європи «Внутрішнє переміщення в Україні: розробка 

сталих рішень. Фаза ІІ» з вересня по грудень відомство підготувало проєкт 

оновленої Стратегії державної політики щодо внутрішнього переміщення до 

2024 року. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3649695-v-ukraini-oficijno-zareestruvali-4-867-106-pereselenciv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3649695-v-ukraini-oficijno-zareestruvali-4-867-106-pereselenciv.html
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Серед пріоритетів на 2023 рік Мінреінтеграції передбачило «збільшити 

вдвічі загальну суму міжнародної допомоги для внутрішньо переміщених осіб 

у вигляді грошових виплат ВПО (в тому числі шляхом зменшення витрат 

міжнародних донорів на менш ефективні форми допомоги внутрішнім 

переселенцям)». 

За даними відомства, у 2022 році сума грошової допомоги для ВПО 

становила 735 млн доларів США, у 2023 році планується залучити 1,5 млрд 

доларів США. 

Повідомляється, що торік у межах роботи Координаційного штабу з 

питань деокупованих територій залучено фінансову підтримку від 

міжнародних організацій та налагоджено процес виплат для населення 

Харківщини, Херсонщини та Донеччини. Зокрема, 65 845 осіб отримали 

фінансову допомогу на загальну суму 79 014 000 гривень від Товариства 

Червоного Хреста України та Міжнародного комітету Червоного Хреста. 

Водночас 12 393 особи отримали допомогу на загальну суму 27 264 600 

гривень за підтримки Міжнародної організації з міграції. 

У зв’язку з викликами, спричиненими повномасштабною агресією рф 

проти України, команда Мінреінтеграції ініціювала перегляд затвердженої 

Стратегії інтеграції внутрішньо переміщених осіб і впровадження 

середньострокових рішень щодо внутрішнього переміщення до 2024 року. В 

межах Проєкту Ради Європи «Внутрішнє переміщення в Україні: розробка 

сталих рішень. Фаза ІІ» з вересня по грудень відомство підготувало проєкт 

оновленої Стратегії державної політики щодо внутрішнього переміщення до 

2024 року. 

Як повідомлялося, внутрішні переселенці можуть оформити субсидію на 

оплату житлово-комунальних послуг за фактичним місцем проживання. При 

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

домогосподарства зазначається заявником у декларації. 

 

*** 

10.01.2023 

Evacuation.city 

https://evacuation.city/articles/259272/pereselencyam-varto-

pracevlashtovuvatisya-ta-ne-chekati-dopomogu-vid-derzhavi-irina-vereschuk- 

Переселенцям варто шукати роботу та не сподіватися лише на допомогу 

від держави – Ірина Верещук 

Переселенці, які рятуються від війни у безпечніших регіонах України, 

повинні бути ініціативними та подумати про своє працевлаштування. 

Про це в ефірі єдиного марафону новин заявила Віцепрем’єр-міністрка 

України Ірина Верещук. 

Переселенцям варто шукати роботу на новому місці 

Переселенцям не потрібно сподіватися лише на допомогу від держави чи 

чекати повернення на стару роботу, каже Ірина Верещук.  

https://evacuation.city/articles/259272/pereselencyam-varto-pracevlashtovuvatisya-ta-ne-chekati-dopomogu-vid-derzhavi-irina-vereschuk-
https://evacuation.city/articles/259272/pereselencyam-varto-pracevlashtovuvatisya-ta-ne-chekati-dopomogu-vid-derzhavi-irina-vereschuk-
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Натомість слід пошукати нове заняття на новому місці, спробувати 

реалізуватися у тій громаді, куди людина переїхала. 

"Для працевлаштування переселенців потрібна ініціатива двох сторін – 

тих, кому потрібна робота і тих, хто її надає. Тому я апелюю до обох. 

Роботодавців закликаю йти назустріч переселенцям та активніше давати їм 

роботу. Переселенців закликаю не чекати, активніше працевлаштовуватись і 

покращувати своє життя", – сказала Ірина Верещук.  

Де шукати роботу переселенцям 

Переселенці можуть знайти роботу у місці, куди вони переїхали через 

війну. Якщо при цьому виникнуть труднощі, варто скористатися допомогою 

кар'єрних консультантів. Наприклад, для переселенців з Луганщини діють 14 

хабів, де можна отримати консультацію.  

А медики-переселенці можуть скористатися порталом вакансій від МОЗ. 

Там можна знайти місце праці відповідно до своєї кваліфікації.  

Також варто звернути увагу на релоковані підприємства, які часто 

шукають нових працівників.  

 

*** 

 

10.01.2023 

Кривий Ріг Life 

https://krlife.com.ua/news/u-kryvomu-rozi-900-pereselencziv-vidnovyly-

vtracheni-pasporty/ 

У Кривому Розі 900 переселенців відновили втрачені паспорти 

Через війну, котру рф розпочала та веде в Україні, мільйони людей 

змушені були полишити свої домівки: люди рятувалися як кажуть похапцем і 

не завжди мали змогу зібрати навіть документи. 

В таких випадках (за відсутності документів) вимушені переселенці в 

Кривому Розі звертаються до офісів муніципального Центру надання 

адмінпослуг «Віза». Протягом 2022 року адміністратори «Візи» активно 

надавали допомогу у відновленні документів. У паспортних офісах «Візи» 

понад 900 громадян, які вимушено покинули свої домівки, відновили свої 

паспортні документи. 

 

*** 

 

10.01.2023 

ШоТам 

https://shotam.info/v-uzhhorodi-vidkryly-osvitniy-prostir-education-hub-dlia-

ditey-pereselentsiv/ 

В Ужгороді відкрили освітній простір Education Hub для дітей-

переселенців 

ШоТам – медіа, яке допомагає зберігати спокій навіть під час війни. 

Кожна наша публікація – це привід пишатися нашою армією, волонтерами та 

https://shotam.info/v-uzhhorodi-vidkryly-osvitniy-prostir-education-hub-dlia-ditey-pereselentsiv/
https://shotam.info/v-uzhhorodi-vidkryly-osvitniy-prostir-education-hub-dlia-ditey-pereselentsiv/
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кожним українцем. А кожен твій донат – це внесок у боротьбу на 

інформаційному фронті. 

В Ужгороді запустили безкоштовний освітній простір Education Hub для 

дітей-переселенців. 

Про це пише Громадський простір. 

Зазначається, що хаб розрахований як на дітей-переселенців, так і на 

місцевих. Завдяки спільному навчанню, колективній розробці різноманітних 

проєктів та знайомству з однолітками, учні мають змогу соціалізуватися у 

новій громаді. Аби долучитися до простору, достатньо заповнити форму за 

цим посиланням. 

Як працює простір 

Перша зміна для учнів 5-11 класів працює в форматі open space. Діти 

можуть навчатися онлайн та, за потреби, отримувати консультацію викладачів 

з основних предметів. Час перебування учнів у першій зміні 9:00-14:00. 

Це простір для всіх, хто офіційно закріплений за певною школою та хоче 

долучатися до онлайн уроків у своїй школі. Кожний клас першої зміни має 

свій кабінет. У ньому перебуває викладач-предметник. З 9:00 до 11:30 

консультує один педагог, а з 11:30 до 14:00 – інший. Протягом тижня діти 

мають змогу отримати консультації з основних предметів: українська мова та 

література, математика, історія, географія, фізика, хімія, біологія. 

Друга зміна діє у форматі «експрес-школи» та підійде вам, якщо дитина 

не відвідує школу та не має онлайн занять, або ж не отримує належних знань 

у школі. Діти відвідують якісні інформативно наповнені уроки з основних 

предметів. Час роботи другої зміни – 14:30-18:00. 

Учні щодня відвідують по три уроки. Заняття триває одну годину. Між 

уроками є перерва 15 хв для того, щоб діти могли відпочити. Крім основних 

предметів, учні розвивають soft skills: відвідують літературний клуб, speaking 

club, заняття з психологом, а також розробляють власні проєкти на уроках 

проєктної діяльності, де вчаться застосовувати здобуті знання на практиці 

Повітряна тривога та безпека 

Хаб розташований у приміщенні, в якому є одне з центральних міських 

бомбосховищ. Також у хабі немає перебоїв з електропостачанням. Адреса: м. 

Ужгород, пл. Петефі, 47. Контакти: телефон: +380970427819. 

Нагадаємо, японська компанія у телекомунікаційному бізнесі «NTT 

Group1» виділила $1 млн для підтримки цифрового освітнього середовища 

України. 

Також в Україні створили навчальний курс «Життєстійкість молоді в 

умовах криз» про те, як успішно долати наслідки життєвих криз. 

Крім того, українські освітяни отримали 50 тисяч хромбуків від 

ЮНЕСКО та компанії Google. 

 

*** 

10.01.2023 

Східний варіант 
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https://v-variant.com.ua/v-ukraini-ofitsiyno-zareiestrovano-mayzhe-5-mln-

pereselentsiv/ 

З початку повномасштабного російського вторгнення в Україні офіційно 

зареєстрували майже 5 млн внутрішньо переміщених осіб. 

Такі дані наводить Мінреінтеграції за підсумками 2022 року. 

"На сьогодні в Україні офіційно зареєстровано 4 867 106 ВПО, а за 

міжнародними оцінками кількість внутрішніх переселенців перевищує 7 

мільйонів громадян", - ідеться в повідомленні. 

"Ще понад 4 мільйони осіб зареєструвалися для отримання тимчасового 

захисту в Європі", - додали у відомстві. 

 

*** 

 

10.01.2023 

Today 

https://biz.today.ua/russkij-ukrainckie-bezhentsy-v-germanii-mogut-poluchit-

kompensatsiyu-za-arendu-zhilya/ 

Українські біженці у Німеччині можуть отримати гроші на оренду житла: 

як оформити допомогу 

Українські біженці в Німеччині можуть розраховувати на значну 

соціальну підтримку, яка включає компенсацію за житло. Багатьом не 

вистачає грошей на оренду, оскільки перед в'їздом до квартири необхідно 

внести заставу у розмірі 2-3 щомісячних оплат. У Німеччині люди, які 

винаймають житло, мають сплатити орендодавцю так званий кауціон. Це 

страхування від можливих збитків власника квартири. Гроші слід внести 

відразу після підписання договору на оренду. Зазвичай йдеться про 2-3 суми 

щомісячної орендної плати. 

Коли термін дії договору добігає кінця, орендодавець повертає кошти. У 

разі, якщо мешканці пошкодили житло або не сплатили комунальні рахунки, 

кошти будуть вирахувані із застави – і господарі повернуть лише частину 

кауціону. 

Багато українських біженців у Німеччині не мають необхідних сум. У 

такому разі можна отримати кауціон від Джобцентру. Згодом кошти, які були 

запозичені, вираховують частинами із допомоги з безробіття. 

Як повідомили у Telegram-каналі "Німеччина/Україна/Біженці", щоб 

отримати допомогу, потрібно звертатися із заявою до Джобцентру. Вона може 

бути написана від руки чи надрукована. Обов'язково поставити підпис. 

Бажано залишити копію заяви, на якій представник Джобцентру 

поставить печатку, що підтверджує отримання документа. У разі виникнення 

непорозумінь можна буде уточнити дані. 

Назвіть у заяві: 

свій реєстраційний номер у Джобцентрі; 

адресу квартири, що орендується; 

суму кауціону; 
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телефон, адресу електронної пошти та дату. 

У заяві слід зазначити, яку суму щомісячних відрахувань із виплат по 

безробіттю ви перераховуватимете на погашення "кредиту" (зазвичай - 10%). 

Заява подається до центру зайнятості до підписання орендного договору. 

 

*** 

10.01.2023 

The Page 

https://thepage.ua/ua/news/v-2023-robotodavci-otrimayut-6700-grn-za-

pracevlashtuvannya-vpo 

У 2023 році уряд і далі компенсуватиме роботодавцям 6700 грн за 

працевлаштування ВПО 

У 2023 році продовжує дію урядова програма компенсації роботодавцям 

за працевлаштування внутрішньо переміщених осіб. 

Кабінет міністрів України на засіданні 10 січня затвердив відповідну 

постанову, повідомляє пресслужба Мінекономіки. 

Механізми фінансування програми буде доповнено з коштів Фонду 

держстрахування на випадок безробіття та з інших джерел. 

У 2022 році програмою вже скористалися понад 10 тис. підприємців. 

Вони отримали від держави компенсацію на суму 200 млн грн за те, що взяли 

на роботу майже 16,5 тис. внутрішніх переселенців. Такі дані навела перша 

віцепрем’єр-міністр — міністерка економіки України Юлія Свириденко. 

Прогнозні витрати Фонду на 2023 рік складають 308 млн грн, планується 

знайти роботу для 23 тис. осіб. 

Уряд затвердив програму компенсацій у квітні 2022 року. За кожну 

працевлаштовану ВПО держава виплачує роботодавцю компенсацію в розмірі 

мінімальної заробітної плати (6700 грн) впродовж 2 місяців. 

 

*** 

11.01.2023 

ШоТам 

https://shotam.info/pereselentsi-z-donechchyny-vidkryly-u-lutsku-pab-na-

chest-borysa-dzhonsona/ 

У центрі Луцька родина переселенців відкрила паб, присвячений 

колишньому прем’єрові Британії Борису Джонсону. 

До війни Михайло, Аліна та їхній маленький син жили у Святогірську 

Донецької області. Святогірськ на Донеччині було курортним містечком. 

24 лютого Михайла застало у Святогірську. Родина підприємців якраз 

готувалася до нового курортного сезону: хотіли перебудувати піцерію. Однак 

на заваді цим планам стала війна. 

«О пів на п’яту ранку мені дзвонить дружина з Харкова і каже: 

“Приїжджай, почалося!” Дитині тоді лише два тижні від народження було. За 

кілька хвилин я зібрався і поїхав до сім’ї. Коли перетинав Чугуїв, там на 

вулицях вже багато військових ходило, танки їздили, техніка. А вікна квартири 

https://thepage.ua/ua/news/v-2023-robotodavci-otrimayut-6700-grn-za-pracevlashtuvannya-vpo
https://thepage.ua/ua/news/v-2023-robotodavci-otrimayut-6700-grn-za-pracevlashtuvannya-vpo
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в Харкові виходили якраз на сторону російського кордону і там на горизонті 

постійно щось горіло», – розповідає чоловік. 

У перші дні повномасштабного вторгнення Михайло 

займався  волонтерством у Харкові: своїми бусами розвозив по дитячих 

будинках молочні продукти. Потім вирішили виїхати на Волинь. 

У Михайла з’явилася ідея відкрити заклад громадського харчування у 

Володимирі. Чоловіку вже вдалося знайшли приміщення і розробити 

концепцію, він навіть почав шукати постачальників. Саме так 

переселенець  познайомився із власником однієї луцької пивоварні Олексієм. 

Той випадок кардинально змінив його плани: 

«Ми з Олексієм поспілкувалися по телефону якихось 20 хвилин. А через 

кілька тижнів він мене набрав і сказав, що є одне місце в Луцьку, в якому 

можна відкрити паб. Тобто людина, з якою я всього кілька хвилин говорив по 

телефону, через деякий час згадала про мене. Я йому за це дуже вдячний», – 

каже Михайло.    

У попереднього орендаря підприємці викупили столи та стільці, 

відреставрували їх, зробили косметичний ремонт, додали світла та ддея, як 

назвати заклад, прийшла спонтанно, каже переселенець. Тоді прем’єр-міністр 

Британії Борис Джонсон був на слуху в Україні. Він займав активну 

проукраїнську позицію та навіть не боявся відвідувати країну, в якій йде війна. 

А ще людям подобалася його безпосередність. 

 «Він доволі епатажний. Його багато українців люблять. Старше 

покоління за те, що він багато допомагає нам, молодше – за його безумні 

вчинки. В ньому цікаве все: те, як він виглядає, те, що він, будучи прем’єром 

однієї з топових країн світу, може собі дозволити не укладати зачіску та їздити 

на роботу велосипедом», – сміється Михайло. 

У пабі Михайлових і справді все нагадує британського політика. У закладі 

красується мурал з його фотографією, над барною стійкою сяє легендарна 

фраза «Добрий день, everybody», яку Джонсон сказав українським військовим, 

а на полиці стоїть копія керамічного півника, якого політику подарувала 

дівчина з Харкова. 

Стіни пабу всіяні патріотичними гаслами та жартами, інтер’єр 

наповнений прапорами Великобританії й України, а на полицях можна знайти 

сухпайки окупантів, їхню форму і навіть зброю. 

Михайло каже, що на відкриття закладу вони наважувалися недовго, хоча 

й дуже ризикували, започатковуючи з нуля бізнес в країні, де йде війна. 

ШоТам – медіа, яке допомагає зберігати спокій навіть під час війни. 

Кожна наша публікація – це привід пишатися нашою армією, волонтерами та 

кожним українцем. А кожен твій донат – це внесок у боротьбу на 

інформаційному фронті. 

У центрі Луцька родина переселенців відкрила паб, присвячений 

колишньому прем’єрові Британії Борису Джонсону. 

До війни Михайло, Аліна та їхній маленький син жили у Святогірську 

Донецької області. Святогірськ на Донеччині було курортним містечком. 
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24 лютого Михайла застало у Святогірську. Родина підприємців якраз 

готувалася до нового курортного сезону: хотіли перебудувати піцерію. Однак 

на заваді цим планам стала війна. 

«О пів на п’яту ранку мені дзвонить дружина з Харкова і каже: 

“Приїжджай, почалося!” Дитині тоді лише два тижні від народження було. За 

кілька хвилин я зібрався і поїхав до сім’ї. Коли перетинав Чугуїв, там на 

вулицях вже багато військових ходило, танки їздили, техніка. А вікна квартири 

в Харкові виходили якраз на сторону російського кордону і там на горизонті 

постійно щось горіло», – розповідає чоловік. 

У перші дні повномасштабного вторгнення Михайло 

займався  волонтерством у Харкові: своїми бусами розвозив по дитячих 

будинках молочні продукти. Потім вирішили виїхати на Волинь. 

У Михайла з’явилася ідея відкрити заклад громадського харчування у 

Володимирі. Чоловіку вже вдалося знайшли приміщення і розробити 

концепцію, він навіть почав шукати постачальників. Саме так 

переселенець  познайомився із власником однієї луцької пивоварні Олексієм. 

Той випадок кардинально змінив його плани: 

«Ми з Олексієм поспілкувалися по телефону якихось 20 хвилин. А через 

кілька тижнів він мене набрав і сказав, що є одне місце в Луцьку, в якому 

можна відкрити паб. Тобто людина, з якою я всього кілька хвилин говорив по 

телефону, через деякий час згадала про мене. Я йому за це дуже вдячний», – 

каже Михайло.    

У попереднього орендаря підприємці викупили столи та стільці, 

відреставрували їх, зробили косметичний ремонт, додали світла та 

дизайнерських деталей. 

Ідея, як назвати заклад, прийшла спонтанно, каже переселенець. Тоді 

прем’єр-міністр Британії Борис Джонсон був на слуху в Україні. Він займав 

активну проукраїнську позицію та навіть не боявся відвідувати країну, в якій 

йде війна. А ще людям подобалася його безпосередність. 

 «Він доволі епатажний. Його багато українців люблять. Старше 

покоління за те, що він багато допомагає нам, молодше – за його безумні 

вчинки. В ньому цікаве все: те, як він виглядає, те, що він, будучи прем’єром 

однієї з топових країн світу, може собі дозволити не укладати зачіску та їздити 

на роботу велосипедом», – сміється Михайло. 

У пабі Михайлових і справді все нагадує британського політика. У закладі 

красується мурал з його фотографією, над барною стійкою сяє легендарна 

фраза «Добрий день, everybody», яку Джонсон сказав українським військовим, 

а на полиці стоїть копія керамічного півника, якого політику подарувала 

дівчина з Харкова. 

Стіни пабу всіяні патріотичними гаслами та жартами, інтер’єр 

наповнений прапорами Великобританії й України, а на полицях можна знайти 

сухпайки окупантів, їхню форму і навіть зброю. 

Михайло каже, що на відкриття закладу вони наважувалися недовго, хоча 

й дуже ризикували, започатковуючи з нуля бізнес в країні, де йде війна. 
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«Я порахував, скільки треба грошей, щоб працювати в нуль. Думаю: якщо 

що – сам буду працювати, буду якось оптимізувати витрати. Бо якщо зі 

страхами жити, то так нічого й не вийде. Будь-який підприємець, коли щось 

робить – ризикує. Навіть у мирний час 90 відсотків ресторанів закриваються в 

перший рік роботи», – розповідає чоловік. 

Михайло каже, що своїх гостей вони «беруть» смачною кухнею, дружнім 

ставленням персоналу, а ще – затишком. Чоловік впевнений, що в його пабу є 

своя неповторна атмосфера. 

Паб «Борис Джонсон» вже знайшов своїх відвідувачів. Ввечері в заклад 

запрошують виконавців, співаків, діджеїв. Після перемоги хочуть 

організовувати тут квізи та стендап-вечори. 

 

*** 

11.01.2023 

Евакуація.CITY 

https://evacuation.city/articles/259488/kompensacii-dlya-robotodavciv-yaki-

berut-na-robotu-pereselenciv-zrostut-skilki-mozhna-otrimati 

В Україні зросте сума компенсації для роботодавців: як отримати гроші? 

Компенсації роботодавцям за працевлаштування переселенців  

Минулого року компенсація становила на 200 гривень менше, 6 500 

гривень за одну людину. За 2022 рік у межах програми виплатили 199 

мільйонів гривень.  

В уряді очікують, що збільшення виплат стимулюватиме підприємців 

активніше залучати переселенців до роботи.  

Як отримати компенсацію за працевлаштування переселенців 

Щоб отримати компенсацію, роботодавцю потрібно заповнити заявку. Це 

можна зробити:  

у міському, районному чи обласному центрі зайнятості особисто;  

онлайн на сайті.  

 Треба мати з собою:  

заяву про компенсацію витрат;  

відомості про працівників, які є застрахованими особами (прізвище, ім’я, 

по батькові, реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія 

та номер паспорта);  

документ, що підтверджує працевлаштування 

копію довідки про взяття на облік переселенців;  

копію наказу про працевлаштування людини.  

 Компенсацію оформлять протягом 5 днів. 

 

*** 

 

11.01.2023 

KHARKIV TODAY 
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https://2day.kh.ua/ua/kharkow/u-kharkovi-zareyestrovano-bilshe-150-000-

pereselentsiv 

У Харкові зареєстровано більше 150 000 переселенців 

Серед переселенців, які проживають у Харкові, є 18 000 дітей. 

На сьогодні у Харкові зареєстровано понад 150 000 внутрішньо 

переміщених осіб. Про це повідомили у Харківській міській раді з посиланням 

на департамент соціальної політики. 

"Із них понад 6000 — особи з інвалідністю та понад 18 000 — діти. У 2022 

році за набуттям статусу ВПО до управлінь звернулося понад 60 000 громадян. 

Також 52 000 осіб подали заяву на отримання відповідної допомоги", — 

розповіли у департаменті. 

У червні 2020 року у Харкові проживали близько 90 000 переселенців. 

Нагадаємо, управління соціального захисту населення у Харкові 

запрацювали з 18 травня. За цей час до них звернулися 194 500 людей. В 

управліннях соцзахисту надали 179 000 телефонних консультацій, 

опрацювали 1931 заяву від власників житла на отримання компенсації витрат 

за тимчасове розміщення переселенців. 

"В умовах воєнного стану найбільш актуальними послугами залишаються 

видача довідки внутрішньо переміщеним особам та призначення відповідної 

допомоги, а також призначення компенсації витрат за тимчасове розміщення 

ВПО", — розповіли у департаменті соціальної політики. 

          Як писав KHARKIV Today, із початку війни Лозівська громада прийняла 

близько 20 000 внутрішньо переміщених осіб. На кінець 2022 року у громаді 

було зареєстровано майже 12 000 переселенців. 

 

*** 

11.01.2023 

Радіо Свобода 

https://www.radiosvoboda.org/a/u-prazi-vidkryly-novyy-tsentr-dlya-

bizhentsiv-z-ukrayiny-yak-vin-bude-pratsyuvaty/32218950.html 

У Празі відкрили новий центр для біженців з України: як він буде 

працювати? 

10 січня у Празі відкрили Центр допомоги та підтримки «Мрія» («MRIYA 

UA»), де будуть надавати інформаційну допомогу, а також проводитимуть 

навчання для дітей та молоді до 25 років. І хоча більш як 120 тисяч українців 

вже знайшли роботу в Чехії, досі лишаються тисячі людей, яким необхідна 

допомога, кажуть у центрі допомоги. Центр, створений за підтримки 

ЮНІСЕФ, має ще більше допомогти українцям інтегруватися у чеське 

суспільство. 

У центрі українські біженці в індивідуальному порядку можуть отримати 

консультацію медиків щодо будь-яких питань, пов’язаних з чеською 

медициною: від того, яка довідка потрібна для дитини у табір, до того, як 

годувати дитину груддю. Також тут можна отримати допомогу у виборі 

сімейного лікаря та в оформленні медичного страхування. 
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Також у центрі працюють перекладачі, юристи та психологи, а для дітей 

організували окремий дитячий куточок та гуртки – батьки можуть залишати 

дитину на кілька годин у дитячому куточку, де нею будуть опікуватися 

кваліфіковані вихователі та вчителі. Для підлітків у центрі працює вчитель, 

який буде допомагати школярам із домашньою роботою та чеською мовою. 

Окремо буде працювати підготовка дітей 5-6 років до школи. 

 «Для нас зараз головне – соціалізувати дитину. Влітку вони могли 

гратися разом на вулиці, з холодами вже не так. А тут можна залишати дитину 

на кілька годин, щоб спілкуватися з ровесниками», – каже біженка із Харкова. 

Дитячий куточок передусім створили для соціалізації та адаптації дітей. 

Як каже волонтерка та вихователька Інна Коноваленко, діти приїжджають 

замкнутими через травматичний досвід. 

«Ми намагаємося знайти підхід до кожної дитини, спілкуємося з ними 

постійно. І ті діти, які вже виходять на контакт, починають розповідати про 

ситуації [які з ними сталися], але ми не поглиблюємо це – показуємо, що сонце 

встає, де б ми не були, а отже, все буде добре», – каже Коноваленко. 

Також на другому поверсі організували мультипростір, який вільно 

можуть користуватися підлітки та молодь від 15 до 25 років. Тут можна 

користуватися комп’ютерами, друкувати, дивитися кіно, а також брати 

книжки з бібліотеки. Також тут організували кілька курсів: з чеської мови, IT, 

із соціальних мережах та з працевлаштування. 

«Наразі ми перереєстровуємо людей та надаємо їм книжки, за якими вони 

можуть отримати допомогу у нашому центрі. У першому центрі, який 

розташовувався на Вацлавській площі, ми надали допомогу понад 40 тисяч 

людям. Однак тоді була проблема, що всі питання – гуманітарна та 

інформаційна допомога – вирішувалися в одному місці, що створювало великі 

черги. Зараз ми вирішили розділити центри», – розповідає співзасновниця та 

голова гуманітарного центру «Мрія» Олександра Сашка. 

У цьому центрі можна отримати консультації, а також гігієнічні пакунки 

та розвиваючі пакунки для дітей. Гуманітарну допомогу – їжу, одяг та 

продукти – можна буде отримати в іншому центрі, який планують відкрити в 

кінці січня. 

«Спочатку ми робили акцент на гуманітарному напрямку, але зараз 

центри мають різні концепції – в «Мрії» можна буде отримати більш 

кваліфіковану індивідуальну допомогу юристів, перекладачів та психологів», 

– каже Олександра Сашка. 

Нове приміщення команда волонтерів отримала завдяки підтримці 

ЮНІСЕФ. 

«Мрія» – це унікальна організація, якою опікуються самі біженці: а також 

діаспора українців. Ми надаємо технічну та фінансову допомогу, аби українці 

могли отримати послуги з адаптації в суспільстві, освіті, медицині, а також 

індивідуальні плани для захисту дітей», – розповідає Юлія Олейник, керівниця 

канцелярії ЮНІСЕФ з підтримки вирТакож для кваліфікованої допомоги 

ЮНІСЕФ направить своїх експертів для роботи з експертами центру, аби 
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надавати якісне обслуговування. Також Олійник зазначає, що ЮНІСЕФ 

виділив близько 74 мільйонів чеських крон для функціонування центру, деякі 

фінанси надає сам центр. 

До того ж, ЮНІСЕФ надалі працює в Києві та інших регіонах України та 

підтримує госпіталі, школи й соціальну сферу, аби діти в Україні могли також 

отримувати повноцінну якісну допомогу. 

ішення ситуації з біженцями в Чеській Республіці. 

Своєю історією ділиться Любов Синюшина, яка користується в центрі 

допомогою медиків та як гіпертонік отримує тут ліки: «Після пожежі на 

Запорізькій атомній станції ми страшенно перелякалися. Вирішили поїхати 

хоча б на захід України, але їхали під ракетами, тому вирішили перейти 

кордон. Приїхали в Прагу, щоб ближче до дому (Польща була переповнена). 

Спочатку поселились в готелі, потім нам надали житло в гуртожитку. Але 

хочеться додому. Готові їхати вже». 

Перший гуманітарний центр на Вацлавській площі почав працювати вже 

26 лютого, а офіційно його відкрили 11 березня. Однією із співзасновників 

центру є Олександра Сашка, яка працювала девелоперкою в чеській фірмі, 

однак через три тижні після початку повномасштабної війни звільнилась, щоб 

всю увагу приділяти біженцям. 

«Я сама з України, мої родичі перебувають в Україні, тому хотіла якось 

допомогти. Пішла на демонстрацію і побачила, що багато людей шоковані, 

хочуть допомагати, але не знають, як. Водночас розуміла, що люди будуть 

тікати з України, і їм потрібна буде допомога тут», – ділиться Сашка. Російське 

повномасштабне вторгнення в Україну спричинило найбільшу хвилю 

біженців з часів Другої світової війни, повідомила Організація ООН у справах 

біженців. 

Як заявила представниця УВКБ ООН у Німеччині Катаріна Лумпп, за 

повідомленням DPA, «понад 7,9 мільйона людей покинули країну, а ще 5,9 

мільйона є внутрішньо переміщеними особами». 

Загальна цифра в майже 14 мільйонів становить більше третини 

загального населення країни, яке становить приблизно 41 мільйон. 

В лютому 2022 року Росія розпочала повномасштабне вторгнення в 

Україну, атакувавши з півночі, сходу та півдня. Через це мільйони українців 

були змушені покинути свої домівки. За даними ООН, понад 5 мільйонів 

українських біженців станом на липень досі залишаються за межами України, 

в Європі. 

*** 

 

11.01.2023 

Трибун 

https://tribun.com.ua/98305-dopomoga-na-prozhivannja-vpo-u-2023-rotsi-

vazhliva-informatsija-dlja-pereselentsiv 

Допомога на проживання ВПО у 2023 році: важлива інформація для 

переселенців 
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Станом на грудень 2022 року в Україні нараховується майже 4,9 млн 

внутрішньо переміщених осіб. І хоча від початку повномасштабного воєнного 

вторгнення росії в Україну вже минув майже рік, 

юристи продовжують отримувати чимало дзвінків з питаннями щодо 

оформлення державної грошової допомоги на проживання. 

Про це читайте в матеріалі ГО "Донбас СОС". 

Що таке допомога на проживання ВПО 

Допомога на проживання – це державна грошова допомога, яка надається 

внутрішньо переміщеним особам. Порядок її надання передбачено 

Постановою КМУ від 20 березня 2022р. №322 «Деякі питання виплати 

допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам». 

Допомога надається щомісячно, починаючи з місяця звернення, та 

виплачується за повний місяць незалежно від дати звернення. Призначається 

вона протягом 10 робочих днів з дати надходження заяви.  

Що ж стосується її розміру, то він чітко визначений та не залежить від 

сукупного доходу сім’ї:  

2000 грн – для дорослих;  

3000 грн – для осіб з інвалідністю та дітей (до 18 років). 

Хто може отримати допомогу на проживання ВПО 

Особи, які стали на облік як ВПО після 24.02.2022р., можуть отримувати 

допомогу на проживання якщо: 

перемістилися з територій, розташованих у районі проведення воєнних 

(бойових) дій, або тимчасово окупованих територій (далі — ТОТ); 

мають житло, яке зруйноване або непридатне для проживання внаслідок 

воєнних дій.  

Особи, які стали на облік як ВПО до 24.02.2022р., можуть отримувати 

допомогу на проживання якщо: 

станом на 1 березня 2022р. отримували щомісячну адресну допомогу 

ВПО; 

повторно перемістилися після 24.02.2022р. з ТОТ або територій, де 

ведуться воєнні (бойові) дії. 

Перелік територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово 

окупованих Російською Федерацією (далі – Перелік), наразі 

затверджено Наказом Міністерства з питань реінтеграції тимчасово 

окупованих територій України №309 від 22.12.2022.  

Як оформити допомогу на проживання ВПО: загальна інформація та 

алгоритм дій  

Оформити допомогу можна одночасно з оформленням довідки ВПО або 

будь-коли пізніше, адже державою не встановлено конкретний термін, 

протягом якого, необхідно звернутися до уповноважених органів для її 

оформлення. 

Щоб оформити допомогу на проживання необхідно скористатися 

мобільним додатком «Дія» або звернутися з заявою до: 

1) органів соціального захисту населення; 
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2) центрів надання адміністративних послуг (ЦНАП); 

3) уповноваженої особи сільської/селищної/міської ради. 

Звертаючись до уповноважених органів, з собою необхідно мати такі 

документи у паперовому або цифровому форматі (ті, що у додатку “Дія”): 

паспорт; 

довідка про присвоєння індивідуального податкового номера (ІПН); 

номер картки «єПідтримка» або банківського рахунку за стандартом 

IBAN; 

за наявності документ, що підтверджує інвалідність; 

за наявності документ, що підтверджує родинні відносини (наприклад, 

свідоцтво про народження дітей); 

у разі відсутності запису про місце реєстрації проживання у паспорті, 

візьміть документ, який підтверджує факт проживання на території, з якої 

здійснилося переміщення (перевірити, які це можуть бути документи, можна 

нижче). 

Заява про надання допомоги на проживання пишеться та подається на 

кожного повнолітнього члена сім’ї окремо. Якщо у сім’ї є неповнолітні діти, 

дані про них достатньо зазначити у заяві одного з батьків. 

Документом, який підтверджує факт проживання на території, з якої 

здійснилося переміщення внаслідок війни, може бути військовий квиток, 

трудова книжка, документ про наявність рухомого або нерухомого майна, 

документ про освіту (шкільний атестат, диплом технікуму / коледжу / 

університету / тощо), довідка з місця навчання, документ про влаштування 

дитини до дитячого садку / прийомну сімʼю / дитячий будинок, документ про 

встановлення опіки або піклування, медичні документи, фото- та відео-

матеріали, та ін. 

Оформити допомогу за допомогою додатку «Дія» можна лише якщо 

особа: 

стала внутрішньо переміщеною особою після 24.02.2022р.; 

раніше не зверталась до уповноважених органів для оформлення довідки 

ВПО; 

має паспорт громадянина України у формі ID-картки або біометричний 

закордонний паспорт; 

не перебуває за кордоном. 

Такі «вимоги» обумовлені тим, що у додатку «Дія» допомога на 

проживання ВПО оформлюється одночасно з довідкою ВПО та потребує 

підтвердження актуального місця перебування за допомогою геолокації. 

Так, для оформлення допомоги на проживання ВПО за допомогою 

мобільного застосунку «Дія» необхідно виконати наступні кроки: 

оновіть застосунок та авторизуйтеся в ньому; 

зайдіть у розділ «Послуги», оберіть «Послуги для ВПО» і натисніть 

«Допомога для ВПО»; 

вкажіть свою актуальну адресу; 

підтвердіть своє місце перебування за допомогою геолокації; 
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введіть дані про дітей (якщо свідоцтво про народження дитини не 

підтягується автоматично, додайте його вручну); 

натисніть «Хочу отримувати допомогу»; 

виберіть картку єПідтримка або інший свій рахунок для зарахування 

коштів. 

Як оформити допомогу на проживання ВПО дитині до 18 років 

Дитина віком до 14 років не може самостійно оформити допомогу на 

проживання. Допомогу такій дитині можуть оформити виключно законні 

представники: батьки, опікуни і піклувальники. 

Дитина віком від 14 до 18 років може оформити допомогу на проживання 

ВПО самостійно, звернувшись до уповноважених органів або скориставшись 

додатком «Дія», або за участі законних представників.  

Як оформити допомогу на проживання ВПО дитині за відсутності 

законних представників 

У такому випадку допомогу дитині можна оформити за участю особи, з 

якою дитина перебуває у сімейних/родинних відносинах, або яка 

уповноважена супроводжувати дитину, або до сім’ї якої тимчасово 

влаштовано дитину. Проте необхідно враховувати наступне: 

особа, з якою дитина перебуває у сімейних/родинних відносинах (тітка, 

дядько, хрещені батьки), повинна мати документ про підтвердження 

сімейних/родинних зв’язків. Видає такий документ служба у справах дітей; 

особа, яка уповноважена законними представниками супроводжувати 

дитину, повинна  мати письмову заяву одного з законних представників. Вона 

має підтверджувати повноваження супроводжувати дитину та бути завіреною 

органом з опіки або піклування; 

особа, до сімʼї якої тимчасово влаштовано дитину, повинна мати копію 

наказу служби у справах дітей про тимчасове влаштування. 

Як оформити допомогу на проживання ВПО, якщо втрачено або 

пошкоджено документи, що посвідчують особу 

У разі втрати або пошкодження внутрішнього паспорта громадянина 

України можна скористатися такими документами: 

а) паспорт закордонний / дипломатичний / службовий; 

б) посвідчення особи моряка; 

в) посвідчення особи на повернення в Україну; 

г) посвідчення члена екіпажу; 

ґ) тимчасове посвідчення громадянина України; 

д) посвідчення водія; 

е) посвідчення особи без громадянства для виїзду за кордон; 

є) посвідка на постійне проживання; 

ж) картка мігранта; 

з) посвідчення / проїзний документ біженця; 

и) проїзний документ особи, якій надано додатковий захист; 

і) посвідчення особи, яка потребує додаткового захисту; 

ї) е-паспорт (у додатку «Дія»); 
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й) е-паспорт для виїзду за кордон (у додатку «Дія»); 

к) довідка про подання документів для оформлення паспорта 

громадянина України. 

Якщо особа ніколи не оформлювала документи, які посвідчують особу, 

тоді необхідно звернутися до Державної міграційної служби України для 

оформлення паспорта громадянина України, та отримати Довідку про подання 

документів. З цією довідкою можна звертатися до уповноважених органів для 

реєстрації як ВПО та оформлення допомоги на проживання. Оформлення 

зазначеної Довідки передбачено Постановою КМУ від 01.10.2014 №509 “Про 

облік внутрішньо переміщених осіб”, з формою  

Як оформити допомогу на проживання ВПО маломобільним групам 

населення 

Люди похилого віку, особи з інвалідністю, та ті, хто перебувають у лікарні 

або з інших причин не можуть самі подати документи, можуть скористатися 

послугою «Мобільні адміністратори ЦНАП». 

Заявник має залишити заявку на сайті або зателефонувати за номером 

відповідного ЦНАПу, а працівник приїде за адресою проживання або 

перебування заявника, щоб оформити довідку про взяття на облік ВПО та 

допомогу на проживання. Проте послуга «Мобільні адміністратори ЦНАП» не 

є доступною у всіх територіальних громадах України. Рекомендуємо 

дізнаватися про доступність такої послуги у своєму ЦНАПі.  

Як оформити допомогу на проживання ВПО особам, визнаним 

недієздатними або обмежено дієздатними 

Якщо особу визнано судом недієздатною, заяву на допомогу на 

проживання ВПО можуть подати: 

законний представник / опікун; 

керівник закладу соціального захисту (якщо не призначено опікуна та 

якщо особу влаштовано до закладу соціального захисту);  

уповноважена особа органу опіки та піклування (якщо опікуна не 

призначено та не влаштовано до закладу соціального захисту); 

уповноважена особа органу опіки та піклування (якщо особа має опікунів 

з якими втрачено зв’язок під час дії надзвичайного або воєнного стану в 

Україні або окремих її місцевостях). 

Якщо ж суд визнав особу обмежено дієздатною, то заяву може подати 

така особа самостійно або її законний представник/піклувальник. 

Як оформити допомогу на проживання ВПО за наявності зруйнованого 

або непридатного до проживання житла внаслідок війни 

Якщо житло було зруйновано або стало непридатним для проживання 

внаслідок пошкодження, його власник має право отримувати допомогу на 

проживання ВПО. Це регулюється пунктом 3 Порядку надання допомоги на 

проживання внутрішньо переміщеним особам, затвердженого постановою 

КМУ від 20 березня 2022р. №332 «Деякі питання виплати допомоги на 

проживання внутрішньо переміщеним особам». 
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Допомога на проживання ВПО надається у випадку 

руйнування/пошкодження виключно житлової нерухомості. Водночас немає 

значення чи належить вона територіально до Переліку територіальних громад, 

з якої відбулося переміщення. Ба більше, отримувати допомогу на проживання 

ВПО також можна, якщо переміщення відбулося в межах одного і того ж 

населеного пункту, де знаходиться зруйноване житло. 

Оформити допомогу можна шляхом подання заяви до уповноваженого 

органу. З собою необхідно мати: 

1) документальне підтвердження факту пошкодження/руйнування 

житла (видається органами місцевого самоврядування); 

2) документ, що підтверджує право власності на пошкоджене/зруйноване 

житло. 

Що робити, якщо затримують виплату допомоги на проживання ВПО 

Якщо виплати не надходять вже понад місяць, необхідно звернутися до 

органу соціального захисту населення за місцем перебування або ЦНАПу для 

з’ясування причин затримки. 

Серед ймовірних причин, чому затримується виплата, можуть бути 

пересилання особової справи та помилки при оформленні допомоги через 

застосунок «Дія». 

Якщо переслати паперові документи неможливо (наприклад, вони 

знаходяться на окупованій території або на території, де ведуться активні 

бойові дії), необхідно звернутися з письмовою заявою до органу соціального 

захисту населення з вимогою зробити запит на отримання інформації в 

електронній формі та початок виплат. 

Якщо було допущено помилки при оформленні допомоги на проживання 

через застосунок «Дія», необхідно звернутися до органу соціального захисту 

населення із заявою про надання допомоги на проживання із зазначенням 

номера банківського рахунку у форматі IBAN. 

Що робити у разі отримання відмови у призначенні допомоги на 

проживання ВПО 

Оскаржити відмову у призначенні допомоги можна лише якщо її надали 

у письмовій формі. Тому при комунікації з уповноваженим органом необхідно 

наполягати на прийнятті документів, їхньому розгляді, наданні відповіді в 

установлений законодавством термін, а також необхідно заявити вимогу про 

надання письмової відмови в наданні допомоги або прийнятті документів. 

Оскаржити рішення про відмову можна двома способами: 

- в адміністративному порядку (шляхом звернення до вищестоящого 

органу, наприклад, обласного департаменту соціального захисту населення 

або Міністерства соціальної політики України); 

- у судовому порядку (шляхом звернення до суду з позовною заявою). 

Підстави припинення виплати допомоги на проживання ВПО 

Можливі наступні підстави припинення виплати допомоги на 

проживання: 

1) за результатами перевірки місця фактичного проживання ВПО; 
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2) добровільної відмови від отримання допомоги на проживання ВПО; 

3) скасування довідки про взяття на облік ВПО; 

4) смерті ВПО.  

За відсутності ВПО за своїм фактичним місцем проживання/перебування 

під час вибіркової перевірки територіальними органами Нацсоцслужби 

складається акт і залишається повідомлення про необхідність особи прибути 

до органу соц.захисту протягом 10 календарних днів. У випадку неприбуття, 

допомога на проживання ВПО припиняється з наступного місяця. 

Щоб відмовитися від отримання допомоги на проживання ВПО, особі 

необхідно звернутися з заявою до уповноваженого органу. 

При скасуванні дії довідки про взяття на облік ВПО, також скасовується 

виплата допомоги на проживання ВПО. Підстави скасування дії довідки 

визначені статтею 12 Закону України «Про забезпечення прав і свобод 

внутрішньо переміщених осіб»: 

Подання заяви про відмову від довідки  

Вчинення кримінального правопорушення  

Повернення до покинутого місця постійного проживання 

Виїзд на постійне місце проживання за кордон 

Подання завідомо недостовірних відомостей 

 

*** 

11.01.2023 

КОНТРАКТИua 

https://kontrakty.ua/article/210396 

Cкільки платять українським біженцям у різних країнах В яких країнах 

найбільше платять українським біженцям. 

Незважаючи на те, що всі країни Європи й надалі приймають біженців з 

України та надають їм ту чи іншу допомогу, все ж обсяг та вид цієї допомоги 

різняться в залежності від того, куди виїхали біженці. Деякі з країн надають 

можливість пошуку роботи, десь надають житло, доступ до освіти чи 

медичних послуг. Деякі ж країни надають грошову допомогу – про неї і 

йтиметься в матеріалі. Пише ТСН.  Які країни та в яких розмірах надають 

допомогу українським біженцям Німеччина підвищує виплати Німеччина є 

однією з найбагатших та найвпливовіших країн Європи, що одразу з початком 

війни почала допомагати Україні. З початком нового, 2023 року, розмір виплат 

для біженців з України в Німеччині зріс на 53 євро. Так, станом на січень базові 

виплати вимушеним переселенцям становлять: самотні дорослі - 502 євро на 

місяць, самотні батьки – 502 євро на місяць, повнолітній громадянин України 

(одружений) - 451 євро на місяць, діти 14-17 років – 420 євро, діти 6-13 років 

– 348 євро, діти віком до 5 років – 318 євро. Канада платить 3 000 канадських 

доларів одноразово Канада традиційно є країною з великою кількістю 

переселенців як з України, так і з усього світу. Після початку 

повномасштабного вторгнення українців у Канаді приймають за спрощеною 

програмою Canada-Ukraine Authorization for Emergency Travel. Ця програма 
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передбачає екстрений виїзд до Канади з можливістю перебувати там до двох 

років. Абоненти цієї програми мають змогу отримати доступ до ринку 

вакансій, освіти та медичних послуг. Біженцям також надається й фінансова 

єдиноразова допомога: 3 000 канадських доларів (близько 2 000 доларів США) 

на дорослу людину та 1 500 канадських доларів (приблизно 1 000 доларів 

США) на дитину до 17 років. Українці, які приїжджають до Канади за 

програмою CUAET, можуть отримувати щомісячну грошову допомогу. Така 

програма для українських біженців діє у провінції Британська Колумбія. 

Наразі грошова підтримка розрахована на 12 місяців, повідомляє сайт уряду 

провінції. Зазначається, що допомога виплачуватимуться щомісяця протягом 

12 місяців. Суми виплат залежать від складу сім'ї: самотня людина – до 935 

доларів США на місяць; сім'я до чотирьох осіб – до 1 770 доларів США на 

місяць; самотня людина з інвалідністю – до 1358 доларів США на місяць; сім'я 

із чотирьох осіб, де один дорослий з інвалідністю – до 2193 доларів США на 

місяць. Водночас варто враховувати, що вартість життя в Канаді досить 

висока, тому виїжджати до цієї країни варто, лише маючи певний запас 

грошей. Так, суми у 10 000 доларів США повинно вистачити, щоб забезпечити 

себе «фінансовою подушкою безпеки» на перший час перебування в 

північноамериканській країні. Мінімальний розмір допомоги в Ірландії – 830 

євро на місяць Для отримання фінансової допомоги в Ірландії необхідно 

звернутися до Департаменту соціального захисту. Там можна отримати PPSN 

– індивідуальний номер, за яким ви будете отримувати фінансову допомогу. 

Мінімальний розмір допомоги становить 830 євро на місяць для дорослого. 

Швейцарія – 1500 швейцарських франків після оцінювання фінансового 

становища В цій центральноєвропейській країні, що відома своєю 

стабільністю, українці теж можуть отримати фінансову допомогу. Для цього 

достатньо оформити статус «S», що дозволить знайти роботу та отримувати 

доступ до медицини. Якщо з початком російського вторгнення усім біженцям 

з України уряд Швейцарії надавав допомогу 1 500 швейцарських франків 

щомісяця (1 525 американських доларів), то починаючи від серпня минулого 

року, було заявлено про більше жорсткі умови для отримання грошових 

виплат. Станом на сьогодні під час видачі фінансової допомоги враховується 

фінансове становище отримувача виплат. Так, на оцінку рівня доходів біженця 

впливають операції з банківськими картками та купівля тих чи інших активів. 

Польща – від 300 до 700 злотих кожного місяця Країна, що прийняла 

найбільшу кількість біженців з України, не може повністю забезпечити 

приїжджих усім необхідним, але певну допомогу українцям усе ж надає. Так, 

станом на початок 2023 року в країні перебувають близько 1,5 млн вимушених 

переселенців, багато з яких потребують соціальної та фінансової допомоги. 

Саме через таку велику кількість біженців у країні діють певні обмеження на 

отримання фінансової допомоги. Наприклад, у разі виїзду за межі Польщі 

виплати фінансової допомоги заморожуються, якщо ж людина перебуває за 

кордоном понад 30 діб – виплати припиняються. Але все ж, не зважаючи на 

велику кількість біженців, у Польщі біженці можуть отримувати від 300 до 700 
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злотих кожного місяці, що дорівнює приблизно 2 500 – 5 500 грн. Словаччина 

– розмір грошової допомоги залежить від категорії одержувача Державні 

виплати у Словаччині отримують ті біженці, які мають низький дохід. 

Водночас розмір грошової допомоги сильно відрізняється в залежності від 

категорії людей, що її отримують. Так, щомісячні виплати у Словаччині 

становлять: 69 євро для одинокої особи, 131 євро для осіб із дітьми, 120 євро 

для бездітних пар, 179 євро для пар, що мають неповнолітніх дітей, 191 євро 

для самотніх батьків із дітьми, 241 євро для багатодітних пар (тих, що мають 

більше 4-х дітей). Чехія – від 4 890 до 5 234 крон Ще одна західнослов’янська 

країна, що від початку вторгнення допомагала українцям, у квітні буде 

змушена зменшити розмір виплат біженцям з 5 000 до 4 890 крон (близько 215 

доларів США). Так само, як і у Швейцарії, розмір фінансової допомоги в Чехії 

залежатиме від доходів переселенця. У тому разі, якщо доходи біженця 

перевищуватимуть певну суму, фінансова допомога йому не надаватиметься. 

Водночас для незахищених верств населення допомогу, навпаки, збільшать. 

Вона становитиме 5 235 крон (231 долар США) на дитину та 7 290 крон (323 

долари США) для пенсіонерів або осіб з інвалідністю. Нідерланди – 260 євро 

на людину Перевірка доходів біженців стала вже трендом для європейських 

країн. Не оминув цей тренд і Нідерланди, де від 1 лютого муніципальна влада 

припиняє виплати сім’ям, якщо хтось із членів родини має доходи від роботи 

чи пільги. Сьогодні розмір виплат для українців становить 260 євро на людину 

та не залежить від її віку. Розмір виплат для українців, що живуть у 

нідерландських родинах становить 93 євро на людину. 

 

 

*** 

11.01.2023 

Газета по-львівські 

https://gazetapo.lviv.ua/iak-dopomogti-vpo-lvivshini-mojlivosti-dlia-

nebaidyjih-ludei-organizacii-ta-kompanii/ 

Як допомогти ВПО Львівщини: можливості для небайдужих людей, 

організацій та компаній 

Допомога ВПО Львівщини 

Від початку повномасштабної війни Львівщина стала прихистком для 

сотень тисяч вимушених переселенців, які потребують постійної підтримки. 

Тому, жителі Львівщини можуть стати волонтером медико-психологічної 

допомоги на Головному залізничному вокзалі Львова:  

o Допомагати вимушено переміщеним особам, які прибувають на 

Львівщину евакуаційними потягами та автобусами, надавати медичну й 

психологічну підтримку, скеровувати на отримання виплат, гумдопомоги, 

поселення чи транспорт.  

o Волонтерити разом зі студентами-медиками та лікарями. 
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o Це можливість отримати практику у наданні першої психологічної та 

домедичної допомоги, взаємодіяти з різними державними органами, 

працювати у команді вмотивованих людей.   

Щоб стати волонтером медико-психологічної допомоги, заповнюйте 

форму за посиланням 

Прес-служба Лівівської обласної військової адміністрації 

 

*** 

11.01.2023 

Рівенські новини 

https://www.rivnenews.com.ua/2023/01/11/pidpryiemtsi-rivnenshchyny-

otrymaly-ponad-7-mln-kompensatsii-za-pratsevlashtuvannia-vpo/ 

Підприємці Рівненщини отримали понад 7 млн компенсацій за 

працевлаштування ВПО 

Кабінет міністрів України прийняв рішення про збільшення суми 

компенсацій для підприємців за працевлаштування внутрішньо переміщених 

осіб. 

За працевлаштування ВПО тепер платитимуть 6700 гривень, раніше така 

сума становила 6500 гривень. 

У 2022 році на Рівненщині підприємці отримали компенсацію за 

працевлаштування 607 переселенців, загальна сума склала 7,3 мільйони 

гривень. 

Нагадаємо, допомога надається протягом 2 місяців за кожного працівника 

зі статусом ВПО. 

 

*** 

12.01.2023 

Львівська мануфактура новин 

https://www.lmn.in.ua/za-dva-misiatsi-zhyteliam-lvivshchyny-vyplatyly-

ponad-25-miljoniv-hryven-za-prykhystok-vymushenykh-pereselentsiv/ 

За два місяці жителям Львівщини виплатили понад 25 мільйонів гривень 

за прихисток вимушених переселенців 

Протягом жовтня-листопада 2022 року в приватному житловому секторі 

на Львівщині розмістили 29 663 особи, які мають статус внутрішньо 

переміщених осіб. Господарі, які надали прихисток цим людям отримали 

понад 25 мільйонів гривень компенсації. Ці кошти виплачують за рахунок 

Товариства Червоного Хреста України. 

Зокрема, як повідомили в пресслужбі Львівської ОВА, у жовтні жителі 

області поселили у своїх приватних помешканнях 14 967 вимушених 

переселенців і отримали за це 13 086 450 грн компенсації. А у листопаді за 

прихисток 14 696 внутрішньо переміщених осіб було виплачено 12 758 760 

гривень. 

 

*** 
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13.01.2023 

Українська правда 

https://www.pravda.com.ua/news/2023/01/13/7384738/ 

Фінляндія допоможе Естонії з українськими біженцями, прийматиме до 

100 осіб на тиждень 

Фінляндія буде приймати до 100 українських біженців з Естонії щотижня, 

оскільки можливості балтійської країни надавати основні послуги, такі як 

охорона здоров'я та освіта, стають обмеженими. 

Про це повідомляє ERR, пише "Європейська правда" 

З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну 66 000 

українських біженців заявили про намір залишитися в Естонії, а не виїхати до 

інших країн, що є одним з найвищих показників на душу населення в 

Європейському Союзі. 

До цільової групи насамперед входять громадяни України, які ще не 

мають тимчасового захисту або чинної посвідки на проживання в Естонії чи 

іншій країні. 

Якщо в них є чинна посвідка на проживання, вони повинні будуть 

спочатку від неї відмовитися і потім подати заяву на отримання нової у 

Фінляндії. 

До цільової групи не входять особи, які не мають права на тимчасовий 

захист, і громадяни інших третіх країн, якщо тільки вони не є членами сім'ї 

українського біженця. Також не входять до цільової групи неповнолітні та 

люди з особливими потребами без супроводжуючої особи, чий переїзд до 

Фінляндії був би занадто обтяжливим. 

У Фінляндії біженцям нададуть можливість клопотати про тимчасовий 

захист і забезпечать усі супутні цьому необхідні підтримувальні послуги, 

повідомило Міністерство внутрішніх справ Естонії."Досі ми змогли 

забезпечити всім, хто прибуває, належний рівень підтримки та послуг, проте в 

міру того, як біженців ставало дедалі більше, ми вже вчасно й заздалегідь 

звернулися за підтримкою до наших північних сусідів. В останні кілька тижнів 

ми досягли домовленості про те, як рух біженців до Фінляндії може 

відбуватися, і в самий найближчий час Фінляндія очікує з нашого боку до ста 

біженців на тиждень", - сказав глава МВС Естонії Лаурі Ляенеметс. 

"Важливо підкреслити, що переїзд до Фінляндії - це просто можливість, 

яку тим, хто прибуває, пропонують, а не тиск або, тим більше, не вимога з 

нашого боку. У тих, хто вважатиме за краще залишитися в Естонії, наприклад, 

оскільки їхня сім'я або родичі вже перебувають тут, така можливість, 

природно, буде. Водночас, для багатьох вбіженців переїзд до Фінляндії також 

є бажаною перспективою", - пояснив Ляенеметс. 

Нагадаємо, Сенат Чехії схвалив поправку до закону про українських 

біженців щодо продовження режиму тимчасового захисту для них на один рік 

– до кінця березня 2024-го, зміни набудуть чинності після підписання 

президентом. 
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Регіональні 
 

09.01.2023   

BukNews 

https://buknews.com.ua/page/maige-chotyry-sotni-ginok-pereselenok-z-

riznykh-mist-ukrainy-narodyly-ditei-u-chernivtsiakh.html 

Майже чотири сотні жінок-переселенок з різних міст України народили 

дітей у Чернівцях 

З першого дня повномасштабної війни у КНП «Чернівецький обласний 

перинатальний центр» дітей народили 386 жінок- переселенок. 

 Про це повідомила заступник генерального директора з загальних питань 

і комунікацій у Чернівецький обласний перинатальний центр Люов Годнюк.  

 Це 386 болючих історій про незламність. Це 386 жахливих спогадів про 

зруйновані міста, села, будинки… долі. Це 386 пологів зі щасливим фіналом - 

здоровими дітками, радісними батьками і щасливими родинами з усієї 

України. 

 А загалом у Чернівецький обласний перинатальний центр у 2022 році 

побачили світ дві тисячі двісті вісімдесят три дитини.  

 Це - чудовий показник діяльності професійного колективу. 

Це - 2283 нових Українок й Українців! 

 Шана нашим медичним працівникам! Здоров‘я і щасливого майбуття 

родинам! 

1. Роблячи промоцію наших матеріалів у соціальних мережах і серед 

потенційних жертводавців. 

2.Жертвуючи на розвиток нового порталу. 

3.Фінансово підтримуючи роботу редакції. 

4.Інвестуючи в гонорарний фонд і таким чином збільшувати кількість і 

якість матеріалів. 

5.Ставши меценатом окремих проектів.   

Редакція BukNews є неприбутковою організацією, яка існує за рахунок 

грантів та пожертв. Нас не фінансує жодна з партій і громадських організацій, 

жоден бізнесмен і політик, і ми не представляємо інтереси жодної чи жодного 

з них. За детальнішою інформацію пишіть на 

адресу buknewscvua(равлик)gmail.com  

(Вдячні колегам з сайту РІСУ за чітке формулювання типових для всіх 

незалежних ЗМІ країни обставин, в яких їм доводиться працювати  і 

зумовлених цим потреб).   

 

*** 

09.01.2023 

Inoformer.od.ua 
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https://informer.od.ua/news/u-suvorovskomu-rajoni-odesi-stvoreno-tsentr-

psihologichnoyi-dopomogi-pereselentsy 

У Суворовському районі Одеси створено центр психологічної допомоги 

переселенцям 

У Суворовському районі на базі ЦПМСД №5 створено інтегрований 

Центр психологічної допомоги тимчасовим переселенцям. Тут надається 

психологічна, соціальна та юридична допомога людям, які постраждали 

внаслідок війни. 

Центр працює за адресою: вул. Добровольського, 159. Також працюють 

виїзні бригади. Телефон для довідок: 050 577 73 12.  

Центр відкрито за підтримки Департаменту охорони здоров’я, 

Департаменту праці та соціальної політики Одеської міськради та міжнародної 

організації FHI 360. Раніше такий пункт було відкрито в Київському районі. 

 

 

*** 

09.01.2023  

Uzhorod.net.ua 

https://uzhgorod.net.ua/news/173468 

На Закарпатті для переселенців започатковують курси з вивчення мови, 

екскурсії та мотиваційні зустрічі 

У середу, 11 січня, о 12.00 в Ужгородському прес-клубі відбудеться 

пресконференція, головною темою якої стане початок проєкту з надання 

сталих соціальних послуг для внутрішньопереміщених осіб в Західній 

Україні.   

 Проєкт "Простір єдності та підтримки" реалізують ГО «Асоціація 

бібліотекарів Закарпаття» та Закарпатська обласна універсальна наукова 

бібліотека ім. Ф.Потушняка за фінансової підтримки Карпатського фонду та 

Fondation de France.    

Детальніше про заходи, серед яких і клуби з вивчення мови, і екскурсії, і 

мотиваційні зустрічі, групи підтримки та багато іншого, розкажуть: 

- Руслан Жиленко, директор Карпатського фонду; 

- Наталія Белей, координаторка програм Карпатського фонду; 

- Євгенія Напуда, координаторка проекту «Простір єдності та 

підтримки»; 

- Мар’яна Грігаш, голова ГО «Асоціація бібліотекарів Закарпаття». 

 

 

*** 

09.01.2023 

Zaxid.net 

https://zaxid.net/news/ 

Румунія надасть біженцям з України тимчасовий безкоштовний проїзд у 

транспорті 
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Уряд Румунії планує дозволити людям, які були змушені виїхати з 

України через російську агресію, протягом 5 днів безкоштовно користуватись 

автомобільним транспортом та залізницею. Проект відповідного рішення 

підготувало румунське Міністерство транспорту та інфраструктури 

повідомляє «Суспільне» з посиланням на румунські ЗМІ. 

«Іноземні громадяни та особи без громадянства, які прибувають з України 

та в'їжджають до Румунії, у 2023 році матимуть безкоштовний проїзд 

залізничним та автомобільним транспортом протягом 5 календарних днів з 

моменту в'їзду на територію нашої країни», – йдеться у повідомленні. 

У тексті документа зазначається, що біженці зможуть скористатися 

рейсами від кордонів з Україною або Молдовою до населених пунктів 

всередині Румунії або до пунктів пропуску з іншими країнами. 

Окрім того, Міністерство транспорту та інфраструктури планує виділити 

4,159 мільйона леїв для компенсації витрат на громадський залізничний 

транспорт цих громадян 1-11 березня 2022 року. 

Нагадаємо, за даними ООН, повномасштабне вторгнення Росії в 

Україну спричинило найбільшу хвилю біженців з часів Другої світової війни. 

 

*** 

09.01.2023 

Portal.Lviv.ua 

https://portal.lviv.ua/news/2023/01/09/majzhe-vismom-tysiacham-

pereselentsiv-dopomohly-u-lvivskomu-tsentri-pidtrymky 

Майже вісьмом тисячам переселенців допомогли у Львівському центрі 

підтримки 

За дев’ять місяців повномасштабного вторгнення понад 7,7 тисяч 

громадян з різних областей України звернулися за допомогою до Львівського 

центру підтримки внутрішньо переміщених осіб. Таку 

статистику опублікувала Львівська міська рада. 

Найбільше відвідувачів було з Харківської та Донецької областей (по 

23%), Херсонської (11%), Запорізької (10%), Луганської (9%), Київської (7%), 

Миколаївської та Дніпровської (по 5%). 

Найчастіше переселенці звертаються за гуманітарною допомогою, 

житлом, медичними послугами, юридичними консультаціями (відновлення 

документів тощо), консультаціями з питань соціального захисту, освіти та 

працевлаштування. 

«Кому потрібна допомога з подачею документів – приходьте. Потрібна 

психологічна підтримка чи розмова з людьми, які перебувають у схожій 

ситуації, – приходьте. Якщо є труднощі з адаптацією в місті і непорозуміння з 

різними структурами – приходьте», – закликає директорка департаменту 

адміністративних послуг ЛМР Валентина Бартошик. 

Центр розташовано на базі ЦНАП у приміщенні Личаківської районної 

адміністрації (вул. Костя Левицького, 67), працює за графіком: понеділок-
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четвер – з 9.00 до 18.00 год., п’ятниця – з 9.00 до 16.00 год. (без обідньої 

перерви). 

 

*** 

 

09.01.2023 

Сфера-Тв 

https://sfera-tv.com.ua/news/na-rivnenshchini-bezrobitni-zhinki-pereselenki-

zmozhut-stati-trenerkami-z-finansovoi-hramotnosti-dlya-pidlitkiv-89728 

На Рівненщині безробітні жінки-переселенки зможуть стати тренерками 

з фінансової г рамотності для підлітків 

 Для них влаштують навчання, яке допоможе здобути таку кваліфікацію. 

Це стане можливим у рамках проєкту «SoFIA – Школа жіночої взаємодії». 

Його реалізовує ГО «Асоціація жінок України «Дія-Рівне». 

10 січня, о 15.00 відбудеться презентація проєкту. Її влаштують у 

приміщенні готелю «Reikartz Бергшлосс Рівне» (вул. П. Могили, 14). 

«Навчання триватиме два місяці. За цей час слухачки зможуть здобути 

практичний досвід, опанувати нові інструменти для роботи з дітьми», - 

прокоментувала керівниця ГО «Асоціація жінок України «Дія-Рівне» Ольга 

Горкавчук. 

«Школа жіночої взаємодії» втілюється у рамках проєкту «Підтримка 

жінок, миру та безпеки в Україні», який реалізується ГС «Центр економічного 

відновлення (ЦЕВ)» у консорціумі з ГО «Ла Старда - Україна», ВГО «Поруч» 

та Інститутом конструктивної журналістики та нових медіа, за підтримки 

Посольства Великої Британії в Україні. 

 

 

*** 

 

09.01.2023 

Зміст 

https://zmist.pl.ua/news/na-poltavshhyni-zalyshayutsya-shhonajmenshe-178-

tysyach-pereselencziv 

На Полтавщині залишаються щонайменше 178 тисяч переселенців 

На виплату проживання переселенців, які прибули до Полтавської 

області, торік спрямували 4 млрд грн з державного бюджету. Ще понад 4 млрд 

грн витратили на інші державні соціальні програми. 

Про це 9 січня повідомили на апаратній нараді в Полтавській обласній 

військовій адміністрації.  

Нині через органи соціального захисту населення виконуються 43 

державні соціальні програми. На їхню реалізацію торік спрямували 8 млрд 500 

тис. грн. Соціальні виплати щомісяця отримують 300 тисяч мешканців області. 

Серед них: 

48 тисяч – сім’ї з дітьми; 
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17 тисяч – малозабезпечені сім'ї; 

19 тисяч – люди з інвалідністю з дитинства; 

178 тисяч – сім’ї переселенців.  

Для полегшення роботи соціальних працівників запровадили єдину 

інформаційну систему. Вона дозволяє надавати допомогу протягом доби. 

Також система дає можливість не допустити подвійної виплати допомоги 

людям, які зареєстровані в іншій області.  

Нагадаємо, що для переселенців планують відремонтувати дитсадок 

«Ромашка» в Котельві. Його використовуватимуть як місце для тимчасового 

проживання. Цьогоріч тут розпочнуть роботи щодо утеплення й фарбування 

фасадів, встановлення пожежної сигналізації, систем оповіщення та опалення. 

 

 

*** 

 

09.01.2023 

Galinfo 

https://galinfo.com.ua/news/u_lvovi_proyde_hakaton_iz_realizatsii_proiektu_

reintegratsii_molodi_vpo_393924.html  

У Львові пройде хакатон із реалізації проєкту ре(інтеграції) молоді ВПО 

У Львові пройде хакатон із реалізації проєкту ре(інтеграції) молоді 

ВПОТри найкращі проєкти отримають додаткову підтримку у вигляді 

навчання, менторства та фінансування, необхідного для впровадження 

напрацьованих ідей для майбутніх ініціатив. 

Протягом триденного хакатону «Задум для своїх» команди 

ознайомляться з результатами дослідження потреб ВПО Львівської області та 

на їх основі розроблятимуть інтеграційні проєкти.  

Для кого? 

Команди 2–4 осіб 18–35 років, що складаються з переселенців та місцевих 

мешканців Львівської громади, які хочуть отримати нові знання, втілити ідею 

для інтеграції/співдії ВПО з місцевими мешканцями в приймаючих громадах 

та отримати фінансування на свій проєкт. Команда має бути готова натхненню 

працювати протягом трьох днів дні хакатону. 

Коли: з обіду 27 січня по вечір 29 січня 2023 року 

Де: Львів 

Зареєструвати команду можна за покликанням до 23 січня.  

Учасникам хакатону компенсують транспортні витрати для приїзду у 

Львів, забезпечать проживання та харчування в дні проведення хакатону, 

подарують брендовані подарунки, а також організатори 

обіцяють створити класну атмосферу для творчості, креативності та 

спілкування однодумців.  

До слова, проєкт «Активна ре(інтеграція) молоді ВПО на Львівщині» 

втілюється ГО «Штука» за сприяння ПРООН у межах Програми ООН із 

відновлення та розбудови миру за фінансової підтримки Європейського 
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Союзу. 

  

 
 

*** 

 

10.01.2023 

Волнорез 

https://volnorez.com.ua/v-odesi-zareyestrovano-bilshe-60-tisyach-

vimushenix-pereselenciv/ 

В Одесі на початок року зареєстровано більше 60 тисяч вимушених 

переселенців. 

Про  повідомив під час зустрічі із Головою Представницького офісу 

Всесвітньої продовольчої програми ООН паном Джалалом Шахом мер Одеси 

Геннадій Труханов. 

Зустріч відбулася в Одесі минулого тижня. 

«Я вдячний Вам та організації, яку Ви представляєте, за співпрацю та за 

те, що місто своєчасно отримує від вас усю необхідну допомогу», — звернувся 

до пана Голови мер Одеси. 

Сторони підбили підсумки співробітництва у 2022 році та обговорили 

подальші плани з забезпечення харчовими продуктами внутрішньо 

переміщених осіб, яких на сьогодні в Одесі зареєстровано більше 60 тисяч. 

 

*** 

 

10.01.2023 

МІСТО 

https://gazeta-misto.te.ua/10-misyacziv-roboty-dlya-zahysnykiv-i-

pereselencziv-desyatky-tonn-dopomogy-deputatka-ruzhena-volyanska-pro-

zroblene-za-rik/ 
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«10 місяців роботи для захисників і переселенців, десятки тонн 

допомоги»: депутатка Ружена Волянська про зроблене за рік 

Депутатка Тернопільської міської ради Ружена Волянська розповіла про 

свою роботу протягом року. Вона,зокрема, зазначила, що за цей рік вдалося 

допомогти військовим і внутрішньо переміщеним особам, подбати про 

потреби виборців.    

«10 місяців війни. 10 місяців роботи для захисників і вимушено 

переселених українців зі сходу, півдня, центру , півночі України. Десятки тонн 

продукції, медикаментів, одягу, важливих і незамінних речей для фронту. 

Перелічувати можна ще довго, але найкраще – ознайомитись з моїм річним 

депутатським звітом за 2022 рік. Дякую, дорогі мешканці, що звертаєтесь, 

довіряєте і приходите. 4 січня о 13.30 год. пройшов мій депутатський річний 

звіт проробленої роботи у рідному окрузі (Східний масив, Канада і Старий 

парк). Більше 40 сімей прийшли поспілкуватись і отримати консультації. 

Завжди Ваша і завжди з Вами! Перемога близько! Підтримуємо захисників і 

працюємо для них!», – написала Ружена Волянська. 

 

*** 

 

10.01.2023 

Кривий Ріг Life 

https://krlife.com.ua/news/shho-robyty-pereselenczyam-v-kryvomu-rozi/ 

Що робити переселенцям в Кривому Розі? 

Питання – актуальне. Тим паче, щодо надходження відповідних виплат. 

Внутрішньо переміщені особи мають законодавче право на отримання 

державних виплат на проживання: 

– 2000 грн – в місяць на одного дорослого; 

– 3000 грн – в місяць на 1 дитину та особу з інвалідністю. 

Такі державні виплати нараховуються тричі на місяць (3-го, 12-го, 23-го 

числа), але виплачуються особі-отримувачу один раз на місяць. 

Час від часу виникають затримки в отриманні цих виплат. 

Причини затримки у виплаті можуть бути, як технічного характеру, так й 

через неправильно надану інформацію при оформленні допомоги. 

Наразі така затримка може тривати місяць і більше. 

Але, якщо внутрішньо переміщена особа не отримала таку допомогу 

більше місяця з дня подачі заяви, вона має звернутися до Міністерства 

соціальної політики України, яке є розпорядником бюджетних. 

Отримати довідку з питань виплати допомоги можливо зателефонувавши: 

– до Мінсоцполітики – (044)-289-70-60, (044)-289-86-22; 

– на «гарячу лінію» Мінреінтеграції – 0-800-750-107. 

Також можна надіслати запит до Мінсоцполітики електронною поштою 

на адресу: zvernennya@mlsp.gov.ua 

Для довідки: наразі в Кривому Розі офіційно проживає понад 75 тисяч 

внутрішньо переміщених осіб. 
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*** 

 

10.01.2023 

49000.com.ua 

https://49000.com.ua/filatov-dnipro-zrobiv-bagato-dlya-svo/ 

Філатов: «Дніпро зробив багато для свого захисту і тепер піклується про 

переселенців — бо це теж наші люди» 

Дніпро системно підготовлений, аби дати відсіч ворожим планам. За 

вказівкою міського голови Бориса Філатова ще в лютому минулого року 

фортифікаційні споруди зводили, радячись з військовими та інженерами. 

«Ми підготували чотири лінії оборони. Комунальна техніка Дніпра 

працювала на кордоні Донецької та Дніпропетровської областей», — заявив 

Борис Філатов у коментарі «Радіо Україна», україномовній радіостанції з 

віщанням у Чехії. 

Він також зауважив, що у Дніпрі подбали про укріплення та захист 

об’єктів критичної інфраструктури та енергетики. Місто робить все власним 

коштом — без допомоги, зокрема, обласного бюджету. 

Водночас, говорячи про роль Дніпра як гуманітарного хабу в цій війні, 

Філатов нагадав, що в місті кількість лише офіційно зареєстрованих 

переселенців нині сягає 190 тисяч. Це фактично кількість населення 

невеликого міста. 

Тим, хто через повномасштабне вторгнення росії вимушено покинув свої 

домівки, у Дніпрі пропонують не лише прихисток та підтримку, а й роботу. 

«Ми робимо все, що ми можемо робити. Це наші люди. Нам треба їм 

допомагати. Це також дає поштовх економіці міста. Ми приймаємо дуже 

багато людей на роботу до комунальних підприємств, бо там потрібні робочі 

руки. Але й держава також повинна приділяти увагу ситуації з вимушеними 

переселенцями», — сказав Борис Філатов. 

Багато інформації щодо працевлаштування для переселенців можна 

знайти на офіційному телеграм-каналі http://telegram.me/zanyatost_bot. 

 

 

*** 

 

10.01.2023 

Перший Криворізький 

https://1kr.ua/ua/news-77348.html 

ДЕ У КРИВОМУ РОЗІ ПЕРЕСЕЛЕНЦЯМ ОФОРМИТИ СУБСИДІЮ 

Переселенці, які зараз живуть у Кривому Розі можуть оформити субсидію 

на оплату житлово-комунальних послуг. При цьому вона надається за місцем 

їх фактичного проживання, а договір оренди житла не вимагається. Про це 

йдеться на сайті Криворізької міськради. Для отримання субсидії переселенці 

можуть: звернутися особисто до:  

https://telegram.me/zanyatost_bot


69 
 

до управління праці та соціального захисту населення за місцем 

фактичного проживання; 

 

Довгинцівський район 
вул.Дніпровське шосе, буд.16 

тел. 068-18-81-010 

Інгулецький район 

вул.Гірників, буд.19 

тел. 067-91-47-657 

 

пр-т Південний, буд. 1 

тел. 096 04-38-568 

Металургійний район 
пр-т Металургів, буд.16 

тел. 097-39-20-336, 068-49-91-433 

Покровський район 
вул. Ватутіна, 37-В 

тел.098-18-10-107, 098-18-10-117 

Саксаганський район 
вул.Софії Перовської, буд. 16-А 

тел. 098-36-02-004 

Тернівський район 
вул.Ухтомського, буд.23 

тел. 097-50-33-528, 067-43-36-786 

Центрально-Міський район 
вул.Свято-Миколаївська, буд. 27 

тел. 067-77-73-560, 050-48-88-945 

 

сервісного центру Пенсійного фонду України 

 

 

Довгинцівський відділ 
(вул. Ярослава Мудрого, 85а) 

067-568-54-82 

Інгулецький відділ 
(пр-т Південний, 1) 

098-596-81-64 

Металургійний відділ 
(вул. Степана Тільги, 20) 

096-025-64-11 

Покровський відділ 
(вул. Ватутіна, 37в) 

067-568-54-69 

Саксаганський відділ 
(вул. Покровська, 17а) 

097-349-41-93 

Тернівський відділ 
(вул. С. Колачевського, 133) 

098-237-44-90 

Центрально-Міський відділ 
(вул. Петра Калнишевського, 1а) 

067-396-19-82 

 

оформити в електронному вигляді через сервіси: 

портал Дія; 

портал електронних послуг ПФУ; 

мобільний додаток ПФУ. 
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Для оформлення субсидії необхідно подати документи: 

заяву про призначення (встановленого зразку); 

декларацію про доходи та витрати (встановлено зразку); 

дані про мешканців домогосподарства; 

паспорт, реєстраційний номер облікової картки платника податків; 

довідку про статус ВПО. 

Розмір субсидії залежить від рівня доходів усіх членів домогосподарства 

та вартості нарахованих житлово-комунальних послуг. При цьому допомога 

переселенцям на проживання не враховується до сукупного доходу. 

Дізнатися про результати звернення щодо отримання субсидії, її розмір у разі 

призначення можна онлайн на порталі https://subsidii.ioc.gov.ua/, вказавши 

адресу. 

 

*** 

 

11.01.2023 

Підгородне 

https://pidgorodne.dp.ua/news/dopomoga-pereselentsyam-navchannya-onlajn-

yakim-buv-sotsialnij-rik-dnipropetrovshhini/ 

Допомога переселенцям, навчання онлайн: яким був соціальний рік 

Дніпропетровщини 

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

370 тис переселенців. Закупили нові шкільні автобуси. У Дніпропетровській 

обласній військовій адміністрації звітували про роботу за рік. 

 Щомісяця мешканці вчасно та в повному обсязі отримують соціальні 

виплати, зазначила заступниця голови Дніпропетровської ОВА Ольга Горб. 

«Цього року було сплачено 4,5 млрд грн державної допомоги. Її отримали 

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

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

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

Нині у регіоні зареєстровано 370 тис переселенців. З них 90 тис – діти. 

Люди переважно з Донецької, Луганської, Харківської та Херсонської 

областей. 

«В перші місяці був колосальний наплив переселенців. Аби надати 

допомогу кожному, створили мережу центрів підтримки, шелтерів та 

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

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

Дніпропетровської ОВА. 

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

державної допомоги. Підтримували їх й міжнародні партнери. 

За словами Ольги Горб, майже всі школи області з початку 

повномасштабного вторгнення працюють онлайн. Деякі – у змішаному 

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

пройшли тренування і знають, як діяти у випадку тривоги. 

https://subsidii.ioc.gov.ua/
https://pidgorodne.dp.ua/news/dopomoga-pereselentsyam-navchannya-onlajn-yakim-buv-sotsialnij-rik-dnipropetrovshhini/
https://pidgorodne.dp.ua/news/dopomoga-pereselentsyam-navchannya-onlajn-yakim-buv-sotsialnij-rik-dnipropetrovshhini/
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У школах регіону навчаються понад 340 тис дітей. З них більш ніж 12 

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

дистанційці. 

Для навчальних закладів придбали 46 новеньких шкільних автобусів. Всі 

вони вже відправилися до громад Дніпропетровщини. 

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

– хлопчики і майже 6,3 тис – дівчатка. 

 

*** 

 

11.01.2023 

Карпатський об’єктив 

http://life.ko.net.ua/?p=141509 

Словацькі благодійники допоможуть поліпшити житлові умови дітям-

сиротам та переселенцям, які проживають у Закарпатті 

Сьогодні заступник голови Закарпатської облради Василь Дем’янчук та 

керуюча справами облради Мирослава Ливч провели зустріч із радником 

прем’єр-міністра Словацької Республіки з питань транскордонного 

співробітництва Едуардом Бураше 

На зустрічі обговорили питання щодо надання благодійної допомоги 

урядом Словацької Республіки у рамках грантових проєктів із проведення 

будівельних робіт та закупівлі необхідного обладнання в окремих закладах 

облради. Меценати обради три соціальні об’єкти, у яких заплановано створити 

належні умови для проживання дітей та ВПО. Кошти (близько 500 тисяч євро) 

надаються Міністерством закордонних справ Словаччини у співпраці із 

Словацьким Агентством міжнародної співпраці. 

Відтак, у КНП «Обласний будинок дитини» Закарпатської облради, що у 

м. Свалява, уже проводяться роботи з ремонту електромережі та встановлення 

кондиціонерів. У КУ «Виноградівський дитячий будинок-інтернат» 

Закарпатської облради заплановано провести капітальний ремонт приміщень 

лазні, пральні/сушки білизни та закупити необхідні обладнання: пральні 

машини, центрифуги для віджиму білизни та ін. Крім того, для забезпечення 

безперебійного опалювального процесу дитбудинку альтернативними 

джералами опалення будуть придбані два твердопаливні котли потужністю 

160 кВт кожний. 

Інший об’єкт – модульні будиночки при церковній громаді для 

внутрішньо переселених осіб у смт Середнє, які зводяться за сприяння 

благодійного фонду «Карітас Чеської Республіки». Словацькі благодійники 

долучилися до облаштування житлових приміщень, зокрема, відремонтувати 

на цій території стаціонарну будівлю та закупити побутове обладнання, меблі 

для модульних будиночків. Роботи заплановано завершити до кінця поточного 

року. 
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У ході діалогу зазначалося, що із початку повномасштабного вторгнення 

уряд Словаччини надавав допомогу цим дитячим закладам у вигляді продуктів 

харчування, одягу, товарів особистої гігієни тощо. 

Участь у зустрічі також узяли Віктор Мацола, директор департманту 

соціального захисту населення ОДА та директор Виноградівського дитячого 

будинку-інтернату Юрій Чулей 

Пресслужба Закарпатської обласної ради 

 

 

*** 

 

11.01.2023 

Новини Полтавщини 

https://np.pl.ua/2023/01/poltavshchyna-sered-rehioniv-lideriv-u-iakykh-

pratsevlashtuvalys-naybilshe-medykiv-pereselentsiv/ 

Полтавщина серед регіонів-лідерів, у яких працевлаштувались найбільше 

медиків-переселенців 

Понад 4 тисячі медиків-переселенців працевлаштувалися в заклади 

охорони здоров’я інших регіонів. 

Про це повідомили в МОН. 

Можливістю працевлаштуватися в іншому медичному закладі вже 

скористалися 4 332 внутрішньо переміщених медичних працівники. Серед 

них: 2 014 лікарів, 1 523 фахівці (медичні сестри/брати, акушери, фельдшери, 

асистенти фармацевтів) та 795 технічних працівників. 

Найбільше працевлаштованих лікарів та інших професіоналів у сфері 

охорони здоров’я зареєстровано у Львівській – 284, Дніпропетровській – 212 

та Полтавській області – 146 осіб. 

Найбільше працевлаштованих медичних сестер та інших фахівців у сфері 

охорони здоров’я зареєстровано у Дніпропетровській – 326, Полтавській – 

164 та Харківській області – 141 особа. 

 

*** 

 

12.01.2023 

Южне.City 

https://yuzhne.city/articles/259783/v-odeskij-oblasti-oficijno-zareyestrovano-

137-tisyach-pereselenciv 

В Одеській області офіційно зареєстровано 137 тисяч переселенців 

В Одеській області зафіксували 137 165 офіційно зареєстрованих 

переселенців, однак їх кількість поступово може зростати. Найбільше людей 

переїхали після звільнення Херсона. 

Про повідомляє Суспільне.Одеса, пише Южне.City. 
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З 1 квітня в Одеській області фіксували 65, 811 тисяч офіційно 

зареєстрованих переселенців, а вже в грудні — 137 165, з яких близько 30% 

складають діти (39 330) та 5% людей з інвалідністю (5 058): 

Одеський район — 90 941 людина, в місті Одесі — 59 466; 

Ізмаїльський район — 14 107, в місті Ізмаїл — 7 146; 

Подільський район — 10 676; 

Болградський район — 8 253; 

Білгород-Дністровський район — 5 894; 

Березівський район — 4 964; 

Роздільнянський — 2 330. 

 

*** 

 

12.01.2022 

GVARAMEDIA 

Чехія продовжить допомагати українським біженцям, проте обмежить 

безоплатне проживання 

https://gwaramedia.com/chehiya-prodovzhit-dopomagati-ukrainskim-

bizhenczyam-prote-obmezhit-bezoplatne-prozhivannya/ 

Чеська Республіка подовжила термін тимчасового захисту для українців 

до кінця березня 2024, повідомляють у Сенаті. 

Зареєструватися для подовження тимчасового захисту можна буде лише 

онлайн. Якщо не пройти реєстрацію до вказаного терміну, заяву потрібно 

формувати повторно. 

Як продовжити тимчасовий захист? 

На початку 2023 року буде запущено новий сайт для реєстрації стосовно 

продовження тимчасового захисту. 

Для проведення реєстрації буде період з січня місяця до 31 березня 2023 

р. 

Після проведення реєстрації зарезервуєте термін особистої зустрічі в 

Департаменті у справах іноземців та міграційної політики МВС. 

Зареєструвавшись, Ваш статус тимчасового захисту буде продовжено до 30 

вересня 2023 р. щоб Ви мали достатньо часу для відвідання Департаменту. 

У Департаменту вклеять візову наліпку, таким чином статус тимчасового 

захисту буде продовжено до 31 березня 2024. 

Готується поправка, яка обмежить час надання українцям безоплатного 

екстреного житла. Таким чином чеський уряд хоче мотивувати переселенців 

шукати власне житло, писала «Європейська правда» із посиланням на чеське 

інформаційну агенцію ČTK. 
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Загалом за інформацією міністра внутрішніх справ Чехії Віта Ракушана у 

країні проживає близько 300 тисяч біженців з України.

 
*** 

12.01.2023 

Дзвін 

https://dzvin.media/news/vykonavchyj-komitet-pidtrymav-poranenyh-bijcziv-

malozabezpechenyh-gromadyan-i-vpo/ 

Виконавчий комітет підтримав поранених бійців, малозабезпечених 

громадян і ВПО 

Питання підтримки внутрішніх переселенців, військових, вразливих 

категорій населення, забезпечення безпеки дорожнього руху та низку 

поточних питань розглянули на засіданні виконавчого комітету Черкаської 

міської ради. Зокрема, виконавчий комітет вніс зміни до програми «Турбота» 

та передбачив видатки для придбання у 2023 році продуктових наборів для 

найбільш вразливих категорій громадян. Також внесли зміни до програми 

надання підтримки внутрішньо переміщеним особам. 

«Зміни до програми необхідні для урахування низки завдань, покладених 

на департамент соціальної політики з метою організації місць тимчасового 

проживання внутрішньо переміщених осіб, забезпечення їх адаптації, 

інтеграції до життя у територіальній громаді, безперешкодного доступу до 

адміністративних та соціальних послуг», – пояснив директор департаменту 

соціальної політики Євгеній Данченко. 

Ухвалили і зміни до порядку надання одноразової грошової допомоги для 

оздоровлення поранених учасників оборони України. Тепер така допомога 

надаватиметься і у випадку повторного поранення. 
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Члени виконавчого комітету затвердили ліміти споживання теплової, 

електричної енергії, природного газу, води та інших енергоносіїв бюджетним 

установам та комунальним підприємствам, які фінансуються з бюджету 

Черкаської міської територіальної громади, на 2023 рік. 

«Ми щорічно затверджуємо ці ліміти, щоб усі розпорядники коштів 

могли планувати свої видатки за напрямком комунальних послуг. Слід 

зазначити, що в закладах освіти через низку об’єктивних причин споживання 

енергоносіїв зменшилося, натомість у закладах охорони здоров’я залишилося 

незмінним», – зазначила директорка департаменту економіки та розвитку 

Ірина Удод. 

З метою забезпечення безпеки руху виконавчий комітет ухвалив рішення 

про влаштування пішохідного переходу по вул.Гетьмана Сагайдачного між 

перехрестями з провулками Дружби та Тимірязєва. За словами заступника 

директора департаменту ЖКК Андрія Наумчука, ця ділянка є аварійно 

небезпечною, тому Патрульна поліція і звернулася до міської влади з 

проханням облаштувати тут пішохідний перехід. 

Крім того, виконавчий комітет розглянув низку питань квартирного 

обліку та деякі інші питання життєдіяльності міста. 

«Дякую Збройним Силам України за те, що маємо можливість працювати 

для розвитку наших Черкас. Сподіваюся, що цього року виконавчий комітет 

працюватиме не менш плідно і ефективно, ніж у 2022 році. І вірю в те, що 

2023-й рік стане переможним для нашої України», – зазначає перший 

заступник міського голови Сергій Тищенко. 

 

 

*** 

 

12.01.2023 

 Vseosvita.ua 

 https://vseosvita.ua/news/vidpustka-pratsivnyku-iakyi-perebuvaie-za-

kordonom-abo-nabuv-status-vpo-roziasnennia-80939.html 

Відпустка працівнику, який перебуває за кордоном або набув статус ВПО: 

роз'яснення 

Під час дії воєнного стану кожен працівник має право на відпустку, але її 

потрібно погоджувати з роботодавцем. Щодо можливості надання працівнику 

відпустку без збереження заробітної плати в умовах воєнного стану або тому, 

який виїхав за межі території України чи набув статус внутрішньо 

переміщеної особи, юристи надають наступні роз'яснення. 

Про це повідомляє Шкільне життя. 

Законом України «Про організацію трудових відносин в умовах воєнного 

стану» №2136-IX від 15 березня 2022 року (далі — Закон №2136) (зі змінами, 

внесеними Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів 

України щодо оптимізації трудових відносин» від 1 липня 2022 року №2352-
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IX) встановлено новий порядок надання працівникам відпустки без 

збереження заробітної плати. 

Згідно з ч. 3 ст. 12 Закону №2136 протягом періоду дії воєнного стану 

роботодавець на прохання працівника незалежно від його категорії чи статусу, 

за його заявою та погодження роботодавцем може надавати йому відпустку 

без збереження заробітної плати без обмеження строку, встановленого 

частиною першою статті 26 ЗУ «Про відпустки», проте це не є обов’язковою 

умовою для прийняття рішення роботодавцем щодо її надання. 

Час перебування у відпустці без збереження заробітної плати за цією 

підставою зараховується до стажу роботи, що дає право на щорічну основну 

відпустку згідно з п. 4 частини першої ст. 9 Закону України «Про відпустки». 

Надання працівнику відпустки без збереження заробітної плати, який 

виїхав за межі території України або набув статусу внутрішньо переміщеної 

особи 

Даний вид відпустки без збереження заробітної плати не належить до 

відпусток без збереження заробітної плати, що надаються працівнику згідно зі 

ст. 25 та 26 Закону України «Про відпустки». 

Статтею 12 Закону №2136 передбачено, що у період дії воєнного стану 

роботодавець за заявою працівника, який виїхав за межі території України або 

набув статусу внутрішньо переміщеної особи, в обов’язковому порядку надає 

йому відпустку без збереження заробітної плати тривалістю, визначеною у 

заяві, але не більше 90 календарних днів. 

Згідно з коментарями Мінекономіки до Закону України від 1 липня 

2022року №2353-ІХ «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України 

щодо оптимізації трудових відносин», якими внесено зміни до ст. 12 Закону 

№2136, закон не обмежив можливості працівника реалізувати своє право на 

цю відпустку кілька разів. Водночас у Мінекономіки вважають, що загальна 

тривалість відпусток (частин), яку працівник може вимагати надати згідно з 

цією нормою, не може перевищувати 90 днів протягом дії воєнного стану. 

Отже, головні умови при наданні відпустки без збереження заробітної 

плати згідно зі ст. 12 Закону №2136: 

тривалість не може перевищувати 90 днів протягом дії воєнного стану; 

надається працівникам, які виїхали за межі території України або набули 

статус внутрішньо переміщеної особи, що підтверджується довідкою; 

надається в обов’язковому порядку за заявою працівника. 

Час перебування у відпустці без збереження заробітної плати за цією 

підставою не зараховується до стажу роботи, що дає право на щорічну основну 

відпустку. 

У період дії воєнного стану за працівниками зберігається право на 

відпустки без збереження заробітної плати, що надаються в обов’язковому 

порядку за їхнім бажанням згідно зі ст. 25 та ст. 26 Закону України «Про 

відпустки» (за сімейними обставинами та з інших причин) на термін, що не 

перевищує 15 календарних днів на рік. 
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Такі відпустки надаються за заявою працівника та згодою з роботодавцем, 

проте роботодавець може відмовити працівнику у наданні відпустки без 

збереження заробітної плати згідно ст. 25 та ст. 26 Закону України «Про 

відпустки». 

Крім цього, згідно з Законом України «Про захист населення від 

інфекційних хвороб» працівники мають право на відпустку без збереження 

заробітної плати на період карантину, встановленого Кабінетом міністрів 

України, який продовжено до 30 квітня 2023 року. 

Нагадаємо, Міністерство освіти і науки України у листі надало 

інформацію щодо показників середнього (розрахункового) розміру заробітної 

плати з нарахуваннями у 2023 році, який застосовується у формулі освітньої 

субвенції. У листі МОН кожен педпрацівник може ознайомитися з 

відповідною таблицею розрахунку середньої розрахункової заробітної плати. 

 

 

*** 

 

12.01.2023 

Galinfo 

https://galinfo.com.ua/news/bezpechne_mistse_u_tsentri_lvova_vidkryly_nov

yy_pryhystok_dlya_vpo_394066.html 

Безпечне місце: У центрі Львова відкрили новий прихисток для ВПО 

У Львові відбулось відкриття нового безкоштовного шелтера та центру 

підтримки для внутрішньо-переміщених осіб. Прихисток працює у форматі 

хостелу та знаходиться близько до центру міста. 

Як зазначили координатори проєкту, центр підтримки ВПО у Львові - 

єдиний проєкт, проте його планують розширювати та створювати дедалі 

більше таких пунктів для потребуючих осіб.  

“У нього своя мета, цей шелтер не для постійного проживання, а більш як 

пункт, де можна перевести подих. Ми не обмежуємося віком чи статтю, тут 

можуть оселитися жінки, діти, чоловіки, люди з інвалідністю, усі потребуючі”, 

- розповіла маркет-менеджер благодійного фонду Людмила Супружинська. 

Прихисток має назву “Безпечне місце” та може розмістити 21 людину. До 

відкриття тут вже встигли заселились кілька переселенців. 

“Ми вирішили створити новий тип притулку для ВПО і назвали його 

“Безпечне місце”, адже багато хто через ситуацію в країні, ставив безпеку як 

фізичну, психологічну чи моральну на перше місце. Тому шелтер є цим 

місцем, де людина може перепочити.  

Ми взяли найкращі практики з-за кордону, адже цей проєкт фінансується 

міжнародними донорами з Великої Британії. Також плануємо поширювати цю 

модель як мінімум створивши ще чотири шелтери у Львові, області, а можливо 

й ширше”, - зазначив виконавчий директор МБФ «Альянс громадського 

здоров’я» Андрій Клепіков. 

https://galinfo.com.ua/news/bezpechne_mistse_u_tsentri_lvova_vidkryly_novyy_pryhystok_dlya_vpo_394066.html
https://galinfo.com.ua/news/bezpechne_mistse_u_tsentri_lvova_vidkryly_novyy_pryhystok_dlya_vpo_394066.html
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Як поділились організатори проєкту, у шелтері проводитимуть 

консультації психологів, лікарів, при потребі також юристів. Для діток будуть 

влаштовувати різноманітні майстеркласи та інтерактиви. 

Зараз триває багато переговорів щодо того аби організувати також й 

безкоштовне харчування для людей, які тут перебувають. Проте наразі 

безкоштовним є тільки проживання. 

Чи потрібні спеціальні папери для заселення? 

Особливих паперів для заселення не потребують. У “Безпечному місці” 

не є обов’язковим документ, що засвідчує статус ВПО, проте чоловікам варто 

мати з собою документ про військовий облік. 

“Статус ВПО не є обов’язковою вимогою, бо інколи люди оформлюються 

коли вони вже осіли. А є ті, що можливо приїхали до Львова трішки 

перепочити і вирішили, що вони хочуть їхати за кордон, їм без сенсу чекати 

на ці документи. Тому ми селимо й без цього документу. Єдиний нюанс, 

чоловік повинен знаходитись на військовому обліку”, - зазначила Людмила 

Супружинська. 

Заселитись можуть усі потребуючі, однак перш за все центр орієнтується 

на тих, хто переїжджає із зони бойових дій.  

“Ми хотіли зробити інформаційний хаб на базі цього місця, де ми могли 

б залучати ВПО, активно з ними працювати, надавати їм психологічну, 

юридичну допомогу, залучати їх до різних заходів. Ми не обмежуємося лише 

жителями хабу, на заходи можуть приходити усі бажаючі, а також при потребі 

ми можемо надати їм різного роду допомогу”, - розповіла координатор 

проєкту Анна Горкун. 

У прихистку є спільні кімнати та сімейні двомісні номери. Загальні 

кімнати більш хостельного типу на вісім людей, однак тут передбачені 

додаткові санвузли під кожного.  

Усіх бажаючих забронювати місце у прихистку "Безпечне місце" 

адміністрація просить звертатися через соцмережі. Там можна й дізнаватись 

про нові заходи, що будуть проводити для внутрішньо-переселених осіб за 

адресою вул. Соломії Крушельницької, 3. 

 

 

*** 

 

13.01.2023 

Відкритий 

https://opentv.media/ua/viplati-na-zhitlo-pereselentsyam-u-dnipropetrovskij-

oblasti-pereoformlyat-avtomatichno 

Переселенці, які переїхали на Дніпропетровщину з «гарячих точок», 

отримуватимуть допомогу на оплату житла і в 2023 році. Документи соціальні 

служби переоформлять автоматично. Люди, які переїхали з «гарячих точок» 

на Дніпропетровщину, отримували допомогу на оплату житла. З настанням 

2023-го така підтримка буде надаватися їм ві надалі. Для цього не потрібно 
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навідуватися  до служб соцзахисту. Процес переоформлення  пройде 

автоматично. Це стосується всіх переселенців без виключення. На 

Дніпропетровщині таких вже майже 265 000.  

 

*** 

 

13.01.2023 

Новини Полтавщини 

https://np.pl.ua/2023/01/u-hrebinkivskiy-hromadi-dlia-pereselentsiv-

orhanizuvaly-kursy-ukrainskoi-movy/ 

У Гребінківській громаді для переселенців організували курси 

української мови 

У громаді проживає понад 3 тисячі переселенців, у наших освітніх 

закладах навчається близько сотні дітей з Харкова, Маріуполя, Херсона, 

Донецької області та багатьох інших східних областей. 

“Протягом трьох днів внутрішньо переміщені особи мали змогу почати 

вивчати українську мову легко, в цікавому форматі на курсах «Українською, 

будь ласка, говоріть, думайте, кохайте …». 

Відділ освіти виконавчого комітету Гребінківської міської ради 

організував та втілив креативні ідеї одних із кращих педагогів Гребінківської 

громади Клименко Тетяни Іванівни, Мусієнко Наталії Іванівни та Щербака 

Володимира Олександровича, які розробили 9 – годинний безкоштовний курс 

з української мови, а відділ соціального захисту Гребінківської міської ради 

допоміг із залученням людей. 

Люди, які збиралися, всі дорослі, але їх об’єднує єдина спільна мета: 

подолати мовний бар’єр і перейти на українську мову”, – йдеться у 

повідомленні. 

 

*** 

 

13.01.2023 

Факти 

https://fakty.com.ua/ua/ukraine/20230113-ukrayinczi-za-kordonom-yaku-

robotu-proponuyut-pereselenczyam-ta-de-najbilshi-zarplaty/ 

Українці за кордоном. Яку роботу пропонують переселенцям та де 

найбільші зарплати 

До Європи від початку повномасштабного вторгнення Росії  виїхало 

понад 17 мільйонів українців. Більшість із них вже повернулися додому. Та 

понад 7 мільйонів наших співвітчизників досі на чужині.  Найбільше –  у 

Польщі, Чехії та Німеччині. 

Ми  поспілкувалися із головою Всеукраїнської асоціації компаній з 

міжнародного працевлаштування Василем Воскобойником і розпитали, на яку 

роботу можуть найчастіше розраховувати українці за кордоном та скільки їм 
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за це платять. А ще намагалися з’ясувати, чи реально їх повернути додому 

після закінчення війни та що для цього слід робити. 

– Пане Василю, яка нині ситуація на європейському ринку праці? 

– Якщо говорити про ринок праці в Європі, то можна сказати одну просту 

річ – нестача робочих рук. Зараз в Європі є приблизно 6 мільйонів вільних 

вакансій. Робота для наших біженців є. Наприклад, 9 із 10 компаній у Франції 

кажуть, що їм не вистачає робочих рук, і вони не знають, де їх взяти.  Нестача 

робочих рук і в Польщі, бо наші чоловіки, які там працювали, нині туди не 

їдуть,  заміну  їм знайти складно. 

– На яку роботу вони можуть розраховувати? 

– Якщо говорити про наших українців, які вимушено поїхали за кордон,  

а це переважно жінки з дітьми, то найбільше їх  працює у   готельно-

ресторанному бізнесі,  на пакуванні та складах харчової промисловості. Без 

знання мови вони можуть розраховувати на звичайну фізичну працю, на те, що 

вони будуть отримувати мінімальну заробітну плату, виконуючи звичайну 

просту фізичну роботу – від звичайних прибиральниць до працівниць складів. 

Це та сама фізична робота, що була й до 2022 року. 

До того ж, варто зауважити, що вимушеного прихистку у Європі шукають 

молоді особи працездатного віку. Так, середній вік українських біженців, які 

працюють у Німеччині, – 37 років, у Польщі – 39 років. Більшість – з вищою 

освітою. 

– На яку зарплату можуть розраховувати працевлаштовані українці? 

– Працевлаштовані біженці в Німеччині заробляють у середньому 1467 

євро на місяць, а в Польщі – 541 євро. Найбільші зарплати  у логістиці, 

транспортній сфері та освіті. У  Польщі — у торгівлі та промисловому 

виробництві. У Чехії можуть розраховувати щонайменше на  600 євро.  До того 

ж у всіх країнах від початку року зростає  і мінімальна зарплата та соціальна 

допомога для українських біженців. Найбільше платить Німеччина, саме туди 

й прагне потрапити якомога більше українців. 

Щоб ви розуміли – з 2023 року звичайна соціальна допомога для людей, 

які перебувають у Німеччині, становитиме 500 євро на людину. І от що вибере 

людина – отримувати соціальну допомогу в 500 євро на людину чи місяць 

працювати на ті ж самі гроші  у важких умовах? Люди, звісно, обиратимуть 

Німеччину, а не  Румунію чи Чехію.  До того ж, та ж таки Німеччина з  1 січня 

цього року підвищила  мінімальну зарплату до 2080 євро на місяць. У Польщі 

мінімальна зарплата становитиме 3480 злотих, а з 1 липня – 3600 злотих, або 

майже 30 тисяч гривень. 

– Чимало експертів нині  вважають, що після закінчення війни буде 

серйозна боротьба за українців, які зараз лишаються в Європі. Як ви вважаєте, 

це так? 

– Європа зараз перебуває в демографічній кризі. Загалом у країнах 

європейської спільноти до закладів освіти – шкіл, коледжів, дитячих садків – 

пішло 2 мільйони 250 тисяч українських дітей. Тільки в Німеччині наших 

біженців приблизно мільйон людей. І з цього мільйона 60% винаймають 
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власне житло. Тобто, вони не перебувають у якихось там пунктах для 

біженців. Вони вже адаптуються, соціалізуються на місці. Майже 30% стали 

на облік в місцевій службі зайнятості у пошуках роботи. 

Як ви думаєте, спостерігаючи таку картину, чи будуть ті ж таки німці 

боротися за наших людей? Відповідь – так. До речі, це буде дуже суттєвий 

виклик для української держави після закінчення війни – повернути 

українських біженців з Європи. Бо Польща, Чехія, країни Балтії та Німеччина 

робитимуть все від них залежне, щоби зберегти  в себе тих людей, які до них 

в’їхали. Бо  по-перше, діти, які соціалізуються і вчать місцеву мову, 

навчаються в місцевих навчальних закладах  – вони швидше адаптуються і в 

майбутньому будуть  новими громадянами цих країн. Другий момент – після 

закінчення війни до своїх сімей поїдуть ті чоловіки, які перебувають на фронті 

або не мають змоги зараз виїхати за кордон. 

ЧИТАЙТЕ 

До 7 млн за кордоном. Шмигаль спрогнозував терміни повернення 

українців додому 

Крім того, після закінчення війни у  нас буде дуже складна економічна 

ситуація. Звісно, нам заходитимуть гроші в країну, я розумію, що буде 

інвестування. Україну будуть відбудовувати, але це не відбудеться за один 

день. І якщо за оцінками прем’єр-міністра пана Шмигаля, у нас буде до 50% 

втраченого ВВП, то це означає, що зникне 50% підприємств. Це жах. Людям 

не буде де працювати.  У нас знищена соціальна, житлова інфраструктура, 

промисловість. І, звісно, постане питання – куди людям взагалі повертатися. 

Повернутися можна, але якщо не буде роботи  – що робити людині? До того 

ж, є чимало міст, які знищені вщент. І людям, які  там жили, взагалі нема куди 

повертатися. Тому вони намагаються адаптуватися за кордоном. 

Усі країни європейські намагатимуться втримати українців. Бо недарма 

лунають з  боку наших партнерів слогани, що якщо буде потрібно, то вони ще 

приймуть людей. Бо їдуть  ті, хто готовий змінювати своє життя. Українці не 

шукають соціальної допомоги. Вони шукають можливості заробляти гроші, і 

це бачать на Заході. Тому знову наголошую – боротьба за українців буде дуже 

серйозною. І вона буде новим викликом для України після закінчення війни. 

– А що варто робити, щоб повернути українців додому? Питання лише у 

наявності роботи? 

– Перше і найголовніше – перемога. Ми всі віримо,  що війна закінчиться 

на кордонах 1991 року. Війна закінчиться. Питання – коли? Питання – скільки 

у нас буде знищено економіки? Бо кожен день продовження воєнних дій – це 

додатково знищена інфраструктура – соціальна, житлова, промислова. І 

доведеться виходити з цього, підбивати підсумки цієї війни. Після закінчення 

війни все залежатиме від того, чи дасть нам Захід достатньо фінансування  для 

відбудови України. Як це буде відбуватися? Який шлях обере для себе наш 

економічний блок в уряді? Чи будемо ми справді серйозно інтегруватися в 

європейську спільноту? Які для нас намалюють часові рамки входження до 

європейської спільноти? Запитань багато. Однак моє тверде переконання – ми 



82 
 

не зможемо повернути суттєву частину тих українців, які перебувають за 

кордоном, бо виїзд за кордон зараз  – це пошук безпеки, а повернення – це буде 

виключно економічна категорія. Повертатися будуть тільки тоді, коли 

побачать, що вони зможуть отримувати достатньо грошей, щоби забезпечити 

свою родину. 

– Які кроки, на вашу думку, вже має робити уряд для відбудови країни? 

– Ми не зможемо ігнорувати наслідки війни та поганої демографічної 

ситуації. Якщо ми зараз розуміємо, що у нас буде проблема з поверненням до 

України наших біженців, то виникає питання – що ми робитимемо, коли до нас 

зайдуть великі гроші на відбудову? Де будуть ті робочі руки, які 

працюватимуть на будівельних майданчиках? 

Нам не вистачало будівельників ще до початку повномасштабної війни. 

Вже зараз уряд повинен переглядати нашу міграційну політику, думати над 

змінами в законодавстві. Потрібно вже сьогодні думати про залучення 

трудових мігрантів з інших країн, які допоможуть відбудовувати Україну. Бо 

ми можемо опинитися в ситуації, в якій опинилися країни Балтії. Коли до них 

заходили доволі великі кошти з боку європейської спільноти, а їм нічим було 

ці гроші відпрацьовувати. Не було будівельників. Для України і це великий 

виклик. Бо я впевнений, що гроші будуть, будуть великі інфраструктурні 

проєкти. Найпростіший з них  – це енергоефективність наших житлових 

приміщень, їх утеплення, щоб зменшити тепловтрати.  І якщо щось робити, то 

вже потрібно це робити. Бо війна закінчиться, гроші зайдуть, і потрібно буде 

відбудовувати країну. 

*** 

 

13.01.2023 

Рупор Житомира 

http://ruporzt.com.ua/vlada/182283-u-zhitomir-prezentuvali-yuridichniy-

dovdnik-dlya-vpo.html 

У Житомирі презентували юридичний довідник для ВПО 

Для внутрішньо переміщених осіб та фахівців, які працюють з ВПО, 

команда програми «Єднання заради дії» розробила посібник, що містить 

розширену інформацію про послуги та механізми надання допомоги – 

«Методичні матеріали щодо забезпечення прав і свобод внутрішньо 

переміщених осіб та цивільного населення, які постраждали від військової 

агресії РФ проти України». 

«Збірка включає розширену інформацію про послуги та механізми 

надання допомоги в контексті сьогодення, а саме в умовах карантину та 

воєнного стану. Це і питання призначення соціальних виплат, надання 

публічних послуг, надання спеціальних статусів, права дітей, виплати 

пенсіонерам, питання житла та інші», — зазначає регіональна координаторка 

Програми «Єднання заради дії» у Житомирській області Світлана Прокоф’єва. 

Регіональний юрист Денис Нагорний розповідає, що укладанню цього 

збірника передувала значна інформаційна, консультаційна і моніторингова 

http://ruporzt.com.ua/vlada/182283-u-zhitomir-prezentuvali-yuridichniy-dovdnik-dlya-vpo.html
http://ruporzt.com.ua/vlada/182283-u-zhitomir-prezentuvali-yuridichniy-dovdnik-dlya-vpo.html
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робота. «У рамках програми «Єднання заради дії» юристи проаналізували 

понад 80 нормативно-правових актів і на їхній основі склали методичні 

рекомендації, що простою мовою трактують складні державні послуги для 

переселенців і процедури їхнього отримання»,— наголосив Денис Нагорний. 

Методичні матеріали містять 12 розділів: 

Довідка про взяття на облік внутрішньо переміщених осіб. 

Допомога на проживання внутрішньо переміщеним особам. 

Механізм отримання державних допомог та пільг цивільним населенням 

під час воєнного стану. 

Питання забезпечення прав дітей, зокрема з числа внутрішньо 

переміщених осіб. 

Молодь (питання освіти, працевлаштування). 

Право ВПО на отримання публічних послуг не за місцем 

зареєстрованого/задекларованого місця проживання. 

Забезпечення житлом внутрішньо переміщених осіб. 

Процедура подання інформаційного повідомлення про пошкоджене та 

знищене нерухоме майно внаслідок бойових дій, терористичних актів, 

диверсій, спричинених військовою агресією РФ проти України. 

Соціальний захист осіб з інвалідністю. 

Питання державних виплат пенсіонерам та особам, які досягли 

пенсійного віку. 

Реєстрація актів цивільного стану. 

Встановлення фактів, що мають юридичне значення 

Безкоштовні юридичні консультації можна отримати у межах програми 

«Єднання заради дії», що реалізовується організацією IREX в Україні та 

Благодійним Фондом «Стабілізейшен суппорт сервісез» за підтримки 

Державного департаменту США. 

Контакти для зв’язку: 

dnahornyy@radnyk.org, +38 (096) 147 82 79, регіональний юрист Денис 

Нагорний, 

sprokofyeva@radnyk.org, +38 (096)448 94 71, регіональна координаторка 

Світлана Прокоф’єва. 

 

МІЖНАРОДНІ ТА ВІТЧИЗНЯНІ НЕДЕРЖАВНІ 
ОРГАНІЗАЦІЇ 

 

12.01.2023  

Карпатський об’єктив  

В Ужгороді видають комплекти зимового одягу для дітей ВПО від 

Мінреінтеграції та ЮНІСЕФ 

Діти із родин внутрішньо переміщених осіб в Ужгороді отримують 

комплекти зимового одягу. Одежу забезпечило Міністерство з питань 
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реінтеграції тимчасово окупованих територій України спільно з ЮНІСЕФ. 

Першочергово зимові набори отримують багатодітні родини ВПО. 

Видачу одягу розпочали сьогодні працівники міського Центру соціальних 

служб департаменту соціальної політики міської ради. Як розповів керівник 

Центру Іван Фленько, комплекти дитячого одягу для холодної пори року 

уніфіковані – підходять як дівчаткам, так і хлопчикам. У наборах – куртка, 

светр або світшот, термобілизна, штани, шкарпетки, чоботи, шапка, шарф та 

рукавички. 

Загалом для Ужгорода передали 220 коробок з одягом для дітей від 2 до 9 

років. 

Про це повідомляє відділ інформаційної роботи Ужгородської міської 

ради. 

 

*** 

13.01.2023 

Львівська обласна державна адміністрація 

https://loda.gov.ua/news/52273 

Агенція ООН у справах біженців передала для ВПО Львівщини теплі речі 

та термоковдри 

Допомогу отримуватимуть люди після прибуття на Головний залізничний 

вокзал Львова.  

З перших днів повномасштабної війни Львівський залізничний вокзал 

став прихистком для сотень тисяч людей. Саме для їхньої підтримки за 

ініціативи начальника Львівської ОВА Максима Козицького на вокзалі 

запрацювала медико-психологічна допомога. Відтоді волонтери щодня 

зустрічають евакуаційні потяги, якими прибувають люди з різних регіонів 

України.  

Щоб допомогти людям залишатися в теплі Агенція ООН у справах 

біженців та партнери передали волонтерам медико-психологічної допомоги 

теплі речі для ВПО.  Йдеться про 50 комплектів термоковдр, 400 светрів та 342 

пари зимового взуття.  

Агенція ООН у справах біженців однією з перших відгукнулась 

допомагати внутрішньо переміщеним українцям. Ще на початку березня 

начальник Львівської ОВА Максим Козицький зустрівся з представницею 

Агенції  Кароліною Ліндхольм Біллінг. Тоді ж сторони домовились про 

співпрацю, яка досі триває.  

Сама організація надає різні види допомоги переселенцям. Разом з 

партнерами вони контролюють ситуацію безпосередньо на місці та 

відстежують порушення прав людини й загрози, з якими стикаються ВПО. 

 


