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ОФІЦІЙНА ІНФОРМАЦІЯ  

Центральні органи влади 
 

17.01.2023 

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини 

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

zdijsnyuvati-parlamentskij-kontrol-za-dotrimannyam-prav-vpo 

Уповноважений продовжує здійснювати парламентський контроль за 

дотриманням прав ВПО 

До Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини звертається 

низка громадян з числа ВПО з Бучанського району Київської області щодо 

неотримання ними та членами їх родин грошової допомоги на проживання 

ВПО протягом тривалого проміжку часу (від 2 до 6 місяців). 

Так, протягом останніх двох тижнів до Уповноваженого надійшло 43 

звернення щодо порушення прав 73 громадян на соціальний захист. 

Більшість осіб, які зверталися, проживають в наступних населених 

пунктах: с. Софіївська Борщагівка (18 звернень), м. Вишневе (16 звернень), с. 

Петропавлівська Борщагівка (2 звернення), м. Буча (1 звернення), с. Чайки (1 

звернення). 

Зазначена ситуація призводить до зростання соціальної напруги серед 

населення. Реагуючи на чисельні звернення ВПО, у Секретаріаті 

Уповноваженого 12 січня поточного року проведено нараду щодо проблем з 

виплатою грошової допомоги на проживання ВПО на території Бучанського 

району Київської області. 

Нарада проведена за участі Керівника Секретаріату Уповноваженого 

Романа Романюка під головуванням представника Уповноваженого з прав 

громадян, постраждалих внаслідок збройної агресії проти України Ольги 

Алтуніної. 

Участь у нараді також взяв заступник Міністра соціальної політики 

України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації 

Костянтин Кошеленко та представники ДП «Інформаційно обчислювальний 

центр Мінсоцполітики», Київської обласної військової адміністрації, 

Бучанської районної державної адміністрації та територіальних громад 

Бучанського району. 

Під час наради встановлено, що причинами затримки виплати грошової 

допомоги, зокрема, стали: 

-знищення окупантом матеріально технічного обладнання управління 

соціального захисту населення Бучанської райдержадміністрації Київської 

області; 

-численне звільнення працівників внаслідок введення воєнного стану та 

плинність кадрів; 

-впровадження Єдиної інформаційної системи соціальної сфери та 

численні збої в роботі нової програми; 
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-неналагоджена взаємодія з територіальними громадами: низька якість 

опрацювання документів, численні помилки при введенні даних в програмний 

комплекс «Соціальна Громада» (внаслідок цього справи внутрішньо 

переміщених осіб при міграції не верифікуються і повертаються на повторне 

доопрацювання та перепризначення); 

-відключення електрики та нестабільний інтернет зв’язок в управліннях 

Київської області. 

У ході обговорення, зважаючи на те, що для більшості ВПО зазначена 

допомога є єдиним джерелом доходу, учасники визначили шляхи щодо 

необхідності оперативного вирішення окреслених проблемних питань, з 

метою якнайшвидшого нарахування та виплати грошової допомоги на 

проживання відповідним особам. 

Нагадуємо, що у разі порушення прав ВПО, Вони можуть звернутися до 

Уповноваженого за адресою: 

вул. Інститутська, 21/8, м. Київ, 01008,  

електронною поштою: hotline@ombudsman.gov.ua 

телефонуйте на гарячу лінію: 0800501720. 

 

*** 

 

17.01.2023 

Міністерство з реінтеграції тимчасово окупованих територій 

https://minre.gov.ua/news/tymchasovyy-zahyst-ukrayinciv-u-chehiyi-yak-

yogo-oformyty 

Тимчасовий захист українців у Чехії: як його оформити 

Опубліковано 17 Січня 2023 року, о 1016 Українці, які тікають від війни, 

можуть подати заяву на тимчасовий захист у Чеській Республіці. Як це 

зробити - у нашому роз'ясненні. 

Право на тимчасовий захист мають громадяни України, які проживали в 

Україні до 24 лютого 2022 року, згодом виїхали з України та прибули до Чехії 

після 24 лютого 2022 року. 

Заяву на тимчасовий захист можна подати, звернувшись особисто до 

Крайових центрів допомоги Україні або Міністерства внутрішніх справ. 

Потрібні такі документи 

- формуляр: 

- дійсний закордонний біометричний паспорт (за наявності); 

- документи, що засвідчують виїзд з України після 24 лютого 2022 року: 

штамп у паспорті, підтвердження про гуманітарний перетин кордону або 

документи, видані на ваше ім'я, які б підтверджували перебування в Україні: 

- документ про надання житла (якщо житло не забезпечене антикризовим 

комітетом) 

1) житло, яке надає фізична особа, 

2) житло, яке надає юридична особа:  

- фотографія формату АБх35 мм. 
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Важливо. Якщо разом із заявою не буде наданий паспорт або інший 

проїзний документ, процедура оформлення тимчасового захисту може 

затягнутися. 

 

*** 

 

18.01.2023 

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини 

 https://ombudsman.gov.ua/news_details/prezentovano-specialnu-dopovid-

upovnovazhenogo-miscevim-organam-vladi-harkivshchini 

 Презентовано Спеціальну доповідь Уповноваженого місцевим органам 

влади на Харківщині 

З метою інформування широкого кола осіб про системні порушення прав 

людини, внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України, а 

також інформування про підготовлені рекомендації, працівники Офісу 

Уповноваженого Андрій Бохвалов та Руфат Омаров презентували 

представникам об’єднаних територіальних громад Харківської області 

Спеціальну доповідь Уповноваженого ВРУ з прав людини щодо додержання 

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

Учасників заходу ознайомлено зі стислим змістом і основними тезами 

Спеціальної доповіді Уповноваженого, поінформовано, що Спецдоповідь 

ґрунтується на матеріалах діяльності Секретаріату Уповноваженого ВРУ з 

прав людини, аналітичних матеріалах, підготовлених експертами Проєкту 

Ради Європи «Внутрішнє переміщення в Україні: розробка тривалих рішень. 

Фаза ІІ», а також на інформації, зібраній в міністерствах, інших органах влади, 

державних підприємствах та національних і міжнародних неурядових 

правозахисних організаціях. Має п’ять розділів, які стосуються прав ВПО, 

людей, які живуть в тимчасовій окупації, а також тих громадян, які знайшли 

прихисток в інших країнах. 

Було наголошено на тому, що з моменту повномасштабного вторгнення 

РФ на територію України, внутрішнє переміщення набуло величезних 

масштабів. Перед державою постали нові завдання, які потребують аналізу та 

нових підходів до їх вирішення. 

Також, окреслено рекомендації Уповноваженого міністерствам, іншим 

центральним та місцевим органам виконавчої влади, які необхідно 

опрацювати та виконати з метою подальшого забезпечення дотримання прав і 

свобод людини і громадянина в Україні. 

З повним змістом Доповіді можна ознайомитись за посиланням 

https://bit.ly/3GMlHy1 

 

*** 

 

 

18.01.2023 

https://bit.ly/3GMlHy1
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Уповноважений Верховної Ради України з прав людини 

https://ombudsman.gov.ua/news_details/prezentovano-specialnu-dopovid-

upovnovazhenogo-pracivnikam-kremenchuckoyi-miskoyi-radi-ta-

kremenchuckoyi-rva-na-poltavshchini 

Презентовано Спеціальну доповідь Уповноваженого працівникам 

Кременчуцької міської ради та Кременчуцької РВА на Полтавщині 

Працівник Секретаріату Уповноваженого Владислав Носенко та 

регіональний координатор взаємодії з громадськістю Уповноваженого в 

Полтавській області Віра Яковенко презентували спеціальну доповідь 

Уповноваженого щодо додержання прав осіб, які постраждали внаслідок 

збройної агресії Росії проти України (за період 24 лютого – 31 жовтня 2022 

року) для працівників Кременчуцької міської ради та Кременчуцької районної 

військової адміністрації. 

Участь у заході взяли 67 представників органів місцевого самоврядування 

та виконавчої влади міста Кременчук та Кременчуцького району. 

Під час презентації було зазначено, що Спеціальна доповідь ґрунтується 

на матеріалах діяльності Секретаріату Уповноваженого Верховної Ради 

України з прав людини, аналітиці експертів Ради Європи, а також на 

інформації, зібраній в міністерствах, інших органах влади, державних 

підприємствах та національних і міжнародних неурядових правозахисних 

організаціях. 

Владислав Носенко та Віра Яковенко акцентували увагу на масових 

порушеннях міжнародного гуманітарного права, спричинені 

повномасштабною збройною агресією Росії, порушення прав людини і інші 

проблемні питання, з якими найчастіше доводиться стикатися внутрішньо 

переміщеним особам, людям, які живуть в тимчасовій окупації, а також тим 

громадянам, які знайшли прихисток у інших країнах. 

Крім того, під час обговорення були розібрані окремі кейси з якими 

працювали учасники за час воєнного стану під час виконання функціональних 

обов’язків: 

житлові права ВПО; 

питання розміщення осіб, які вимушено покинули свої місця проживання 

внаслідок збройної агресії РФ; 

відновлення втрачених документів; 

виплат пенсій та соціальних допомог; 

забезпечення права на охорону здоров’я. 

Владислав Носенко та Віра Яковенко наголосили на необхідності 

ґрунтовного опрацювання викладених у Спеціальній доповіді рекомендацій та 

забезпечення їх виконання. 

Учасники заходу висловили зацікавленість у проведенні інформаційних 

заходів з правової тематики та спільної координації дій з недопущення 

порушень прав людини в регіоні. 

 

*** 
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 18.01.2023 

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини 

https://ombudsman.gov.ua/news_details/prezentaciya-specialnoyi-dopovidi-

upovnovazhenogo-miscevim-organam-vladi-na-sumshchini 

Презентовано Спеціальну доповідь Уповноваженого місцевим органам 

влади на Сумщині 

Працівник Секретаріату Уповноваженого Олександр Бурка та 

регіональний координатор взаємодії з громадськістю Уповноваженого у 

Сумській області Марина Єжкун за сприяння керівництва апарату Сумської 

обласної військової адміністрації у приміщенні конгрес-центру Сумського 

державного університету презентували для місцевих органів влади Спеціальну 

доповідь Уповноваженого щодо додержання прав осіб, які постраждали 

внаслідок збройної агресії Росії проти України. 

Участь у заході взяли керівник Сумської обласної військової 

адміністрації Дмитро Живицький, його заступники та керівники профільних 

структурних підрозділів Сумської ОВА. 

До презентації в онлайн режимі доєдналися керівники районних 

військових адміністрацій області, міський голова обласного центру та голови 

міст області. 

Під час презентації було зазначено, що Спецдоповідь ґрунтується на 

матеріалах діяльності Секретаріату Уповноваженого Верховної Ради України 

з прав людини, аналітиці експертів Ради Європи, а також на інформації, 

зібраній в міністерствах, інших органах влади, державних підприємствах та 

національних і міжнародних неурядових правозахисних організаціях. 

Учасники зібрання ознайомились зі стислим змістом і основними тезами 

Спеціальної доповіді Уповноваженого. 

Було висвітлено масові порушення норм міжнародного гуманітарного 

права, спричинені повномасштабною збройною агресією Росії, порушення 

прав людини і інші проблемні питання, з якими найчастіше доводиться 

стикатися внутрішньо переміщеним особам, людям, які живуть в тимчасовій 

окупації, а також тим громадянам, 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 щодо вжиття організаційних і практичних заходів, 

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

постраждалих від збройної агресії Росії. 

Учасники заходу виявили зацікавленість у представленій інформації, 

взяли участь у її обговоренні та висловили свої пропозиції щодо 

систематизації та масштабування позитивного досвіду регіонів у вирішенні 

проблемних питань захисту прав постраждалих осіб, а також у розробленні 

подібних рекомендацій Уповноваженого для місцевих органів влади з 

урахуванням специфіки кожного регіону. 
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*** 

 

18.01.2023 

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини 

https://ombudsman.gov.ua/news_details/viyiznij-prijom-dlya-vpo-v-

berestechkivskij-teritorialnij-gromadi-volinskoyi-oblasti 

Виїзний прийом для ВПО в Берестечківській територіальній громаді 

Волинської області 

Регіональний координатор взаємодії з громадськістю Уповноваженого 

Верховної Ради України з прав людини у Волинській області Віталій Єлов 

здійснив виїзний прийом внутрішньо переміщених осіб у Берестечківській 

територіальній громаді на Волині в місцях компактного проживання ВПО, 

зокрема, в гуртожитку професійно-технічного училища та стаціонарному 

відділенні Центру надання соціальних послуг Берестечківської міської ради. 

До виїзного прийому долучилися юристи та психологи БФ «Рокада» Волинь» 

та ГО «Волинський інститут права». 

Віталій Єлов розповів переселенцям про роль Омбудсмана в захисті прав 

людини, зокрема він поінформував про зміст Спеціальної доповіді 

Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини щодо додержання 

прав осіб, які постраждали внаслідок збройної агресії Російської Федерації 

проти України, та акцентував увагу на рекомендаціях Омбудсмана, 

скерованих до Верховної Ради України , Кабінету Міністрів України та 

Міністерства освіти та науки України з метою усунення та недопущення 

порушень прав людини. 

Крім того, регіональний координатор розповів і про інші інституції, які 

забезпечують відновлення порушених прав внутрішньо переміщених осіб, 

зокрема, місцеві центри з надання безоплатної вторинної правової допомоги, 

які діють у Володимирі, Ковелі та Луцьку. А також про Пункт з надання 

безоплатної правової допомоги та інформаційної підтримки, що діє на базі 

юридичної клініки «Ad Astra» ВНУ імені Лесі Українки. Його діяльність 

відбувається в межах проекту «Посилення демократичного врядування в 

Центральній та Північній Україні», який реалізує Всеукраїнська коаліція з 

надання правової допомоги за підтримки National Endowment for Democracy. 

Після цього Віталій Єлов провів особистий прийом ВПО, під час якого до 

нього звернулося шестеро осіб щодо затримки соціальних виплат, 

працевлаштування, розшук зниклих, відшкодування збитків, спричинених 

російською збройною агресією, та інших проблемних питань. ВПО надали 

відповідні роз’яснення. 

 

*** 

 

18.01.2023 

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини 
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https://ombudsman.gov.ua/news_details/na-rivnenshchini-prezentovano-

specialnu-dopovid-upovnovazhenogo 

Презентовано Спеціальну доповідь Уповноваженого на Рівненщині 

Представник Уповноваженого у Рівненській області Василь Курилас, 

працівник Секретаріату Уповноваженого Олександр Сєрих та регіональний 

координатор взаємодії з громадськістю в Рівненській області презентували 

Спеціальну доповідь Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини 

щодо додержання прав осіб, які постраждали внаслідок збройної агресії 

Російської Федерації проти України за період 24 лютого - 31 жовтня 2022 року. 

Презентація відбулась під час засідання Рівненського регіонального 

відділення Асоціації міст України з темою «Розвиток громад Рівненщини під 

час війни та після перемоги», за участі керівництва 64 громад Рівненської 

області та представників Рівненської обласної ради. 

Інформація та рекомендації, висвітлені у Спецдоповіді, узагальнені за 

експертної підтримки Ради Європи і ґрунтуються, зокрема, на матеріалах  

діяльності Секретаріату Уповноваженого, доповідях міжнародних та 

громадських організацій та інформації, наданій міністерствами, іншими 

центральними органами виконавчої влади та органами місцевого 

самоврядування. 

Василь Курилас зазначив що тематика Спеціальної доповіді присвячена 

ситуації з дотримання прав цивільних осіб, які постраждали внаслідок 

збройної агресії РФ проти України, внутрішньо переміщених осіб, людей, які 

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

інших країнах. Також зупинився на питаннях депортації та примусового 

переміщенням українців до РФ та тимчасово окупованих територій, а також 

інших порушенням міжнародного гуманітарного права і міжнародного права 

з прав людини під час бойових дій на території України. 

Увагу учасників заходу було акцентовано на тому, що внутрішнє 

переміщення та міграція мешканців України набули загрозливого для держави 

явища, у зв’язку з чим перед органами державної влади та місцевого 

самоврядування постали нові виклики, які потребують аналізу та системного 

підходу до їх вирішення. 

Представник Уповноваженого у Рівненській області наголосив на 

необхідності опрацювання та забезпечення виконання в межах компетенції 

конкретних практичних рекомендацій Уповноваженого, викладених у 

Спецдоповіді, Верховній Раді України, Кабінету Міністрів України, 

міністерствам, іншим центральним та місцевим органам виконавчої влади та 

органам місцевого самоврядування, з метою покращення стану дотримання 

прав і свобод постраждалих від збройної агресії осіб. 

 

*** 

19.01.2023 

Східне міжрегіональне управління Державної служби України з питань 

праці 
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https://smu.dsp.gov.ua/news/inspektor-pratsi-konsultuie-vnutrishno-

peremishchenykh-osib-z-luhanskoi-oblasti-3/ 

Інспектор праці консультує внутрішньо переміщених осіб з Луганської 

області 

 Головний державний інспектор відділу контролю з питань праці східного 

напрямку управління інспекційної діяльності у Луганській області продовжує 

надавати консультації тимчасово переміщеним особам з Луганщини щодо 

особливостей дії законодавства про працю 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». 

Була надана допомога в роз’ясненні положень щодо того, чи може 

роботодавець вимагати, щоб під час простою працівники виконували свою 

роботу дистанційно. 

Інспектор праці пояснив, що під час простою працівники не виконують 

свої обов’язки, передбачені трудовим договором. 

Відповідно до статті 34 Кодексу законів про працю України простій – це 

зупинення роботи, викликане відсутністю організаційних або технічних умов, 

необхідних для виконання роботи, невідворотною силою або іншими 

обставинами. У разі простою працівники можуть бути переведені за їх згодою 

з урахуванням спеціальності і кваліфікації на іншу роботу на тому ж 

підприємстві, в установі, організації на весь час простою або на інше 

підприємство, в установу, організацію, але в тій самій місцевості на строк до 

одного місяця. Час простою не з вини працівника оплачується з розрахунку не 

нижче від двох третин тарифної ставки встановленого працівникові розряду 

(окладу). У разі, якщо працівник продовжує виконувати свої трудові 

обов’язки, це вважається роботою (надомною або дистанційною) і підлягає 

оплаті відповідно до встановлених умов оплати праці. 

Також тимчасово переміщеним громадянам Луганщини були надані 

інформаційні буклети з фаховими дієвими порадами щодо дій в умовах 

воєнного стану в Україні та номерами телефонів гарячих ліній необхідних 

організацій та установ. 

В ході спілкування інспектор праці розповів 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/. 

 

*** 

 

19.01.2023  

https://pratsia.in.ua/
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ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРДАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

https://www.if.gov.ua/news/liudmyla-sirko-obhovoryla-z-predstavnykamy-

blahodiinoi-orhanizatsii-sos-dytiachi-mistechka-ukraina-realizatsiiu-proiektiv-

pidtrymky-vpo-na-prykarpatti 

Людмила Сірко обговорила з представниками благодійної організації 

«СОС Дитячі містечка «Україна» реалізацію проєктів підтримки ВПО на 

Прикарпатті 

Заступниця голови обласної державної адміністрації Людмила Сірко, 

директор Івано-Франківського обласного центру соціальних служб Ростислав 

Микитюк зустрілися із представниками благодійної організації «СОС Дитячі 

містечка «Україна». Під час зустрічі йшлося про соціальний захист, підтримку 

внутрішньо переміщених людей, дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського 

піклування, діток, які виховуються у прийомних сім’ях, та напрацювання 

важливих аспектів подальшої реалізації проєктів, які реалізовуються 

благодійною організацією «СОС Дитячі містечка «Україна» на Прикарпатті. 

Людмила Сірко подякувала представникам організації за допомогу у 

наданні гуманітарної допомоги для переселенців.   

«Обласна військова адміністрація налагодила співпрацю з благодійними 

організаціями задля забезпечення переселенців усім необхідним. Працюючи із 

благодійниками, ми щодня вивчаємо потреби ВПО, які проживають у кожній 

територіальній громаді. Наші гуманітарні партнери реалізовують важливі 

проєкти їх підтримки на Прикарпатті», - зауважила посадовиця. 

Йшлося про здійснення гуманітарного супроводу «СОС Дитячі містечка 

«Україна» внутрішньо переміщених сімей, сімей, які виховують прийомних 

дітей, надання допомоги щодо оплати оренди житла для дитячих будинків 

сімейного типу, забезпечення побутовою технікою, приладдям для навчання 

онлайн та надання спальних наборів, засобів гігієни тощо. Додамо, що ця 

організація також спрямувала зусилля на облаштування сенсорних кімнат в 

Івано-Франківській дитячій клінічній лікарні та центрі «Дивосвіт», здійснила 

ремонт центру матері й дитини у селі Березівка Івано-Франківського району 

та долучилася до забезпечення соціальних закладів області генераторами, 

створення дитячих ігрових кімнат, харчоблоків, ресурсних просторів та 

санвузлів у прихистках для ВПО. 

За її підтримки обласним центром соціальних служб проводяться 

навчальні семінари з питань розвитку сімейних форм виховання, соціальної 

роботи та раннього втручання. 

Людмила Сірко подякувала представникам благодійної організації «СОС 

Дитячі містечка Україна» за ініціативи щодо допомоги  ВПО, зокрема й дітям 

переселенців, зауваживши, що завдяки цій допомозі створюються всі умови 

для ефективної допомоги усім потребуючим.  

До слова, благодійна організація «СОС Дитячі містечка «Україна» 

розпочала свою діяльність у 2003 році. Її головною місією є запобігання 

сирітству в Україні, розвиток сімейних форм виховання для дітей, 

позбавлених батьківського піклування та підтримка молоді, яка виходить з-під 
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опіки. Ця організація є членом міжнародної федерації SOS 

Children’sVillagesInternational (SOS Kinderdorf) і працює відповідно до 

Конвенції ООН про права дитини. 

 

*** 

19.01.2023 

Луганська обласна державна адміністрація 

http://loga.gov.ua/oda/press/news/ponad_430_pereselencyam_z_luganshchini

_nadano_dopomogu_na_minulomu_tizhni_v_vinnici 

Понад 430 переселенцям з Луганщини надано допомогу на минулому 

тижні в Вінниці 

За минулий тиждень у гуманітарному штабі Рубіжанської громади в 

Вінниці видано 439 продуктових наборів. 

Пільгові категорії внутрішньо переміщених осіб Луганщини отримали 17 

упаковок підгузників, 115 осіб проконсультовано телефоном із загальних 

питань роботи гуманітарного штабу та щодо надання допомоги. 

Юристом БФ «Право на захист» надані консультації з правових питань. 

Представником Луганського обласного центру зайнятості проведені 

відповідні консультації. 

Гуманітарний штаб продовжує працювати за адресою: м. Вінниця, вул. 

Максимовича, 43-Б. 

 

*** 

 

19.01.2023 

Урядовий портал  

https://www.kmu.gov.ua/news/iryna-vereshchuk-vidvidala-tsentr-sotsialno-

psykholohichnoi-reabilitatsii-ditei 

Ірина Верещук відвідала центр соціально-психологічної реабілітації дітей 

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

окупованих територій Ірина Верещук відвідала Київський обласний центр 

соціально-психологічної реабілітації дітей «Отчий дім». Влітку минулого року 

заклад почав приймати внутрішньо переміщених осіб. 

Нині «Отчий дім» є тимчасовим прихистком для сімей з Донеччини, 

Харківщини, Запоріжжя та зі звільненого Херсона. Наразі у центрі 

перебувають 58 переселенців, 29 з яких – діти. 

У закладі знайшли прихисток багатодітні родини, а також сім’ї, де лише 

мати чи батько виховують діток. Також тут проживають сім’ї, яким допомогло 

Мінреінтеграції у співпраці з Київською обласною військовою адміністрацією. 

«Я знаю, вам важко. Більшість із вас втратили житло, хтось тікав із 

найгарячіших точок, зокрема, тут є родини з-під Бахмута. Ми з командою тут, 

щоб почути ваші потреби й допомогти розпочати життя спочатку. Сьогодні я 

дізналася, що серед вас є ті, які активно допомагають ЗСУ: плетуть сітки, 
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збирають гуманітарну допомогу та відправляють на фронт. З такими людьми 

ми неодмінно переможемо, бо з нами Бог!» – наголосила Ірина Верещук. 

Деякі переселенці, яких раніше прихистив заклад, вже знайшли роботу й 

тепер мають змогу самостійно винаймати житло. Робота – це те, що допомагає 

соціалізуватися, переконана очільниця Мінреінтеграції. 

Діти отримали подарунки – комплекти зимового одягу від ЮНІСЕФ. 

Також мешканці центру одержали допомогу від Уряду Польщі та посольства 

Китаю. 

 

 

Місцеве самоврядування 
 

16.01.2023 

ЛУГАНСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

ОБЛАСНА ВІЙСЬКОВО-ЦИВІЛЬНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

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

grami_viplat_kompensaciyi_robotodavcyam_za 

Збільшено суму та продовжено дію програми виплат компенсації 

роботодавцям за працевлаштування внутрішніх переселенців у 2023 році 

Урядова програма щодо виплати компенсації роботодавцям за 

працевлаштування внутрішньо переміщених осіб продовжить діяти у 2023 

році. 

Рішення Уряду передбачає доповнення механізмів фінансування 

програми, зокрема, за рахунок коштів Фонду загальнообов’язкового 

державного соціального страхування України на випадок безробіття (в межах 

фінансових можливостей) та інших джерел, не заборонених законодавством. 

Минулого року програмою скористалися понад 10 тисяч підприємців. 

Вони отримали від держави компенсацію на загальну суму 200 млн гривень за 

те, що взяли на роботу майже 16,5 тисяч внутрішніх переселенців. 

Прогнозні витрати Фонду на 2023 рік складають 308 млн гривень при 

прогнозному працевлаштуванні 23 тис. осіб. 

Нагадаємо, Уряд запровадив програму стимулювання підприємців брати 

на роботу внутрішніх переселенців в квітні 2022 року. Мета програми - 

пришвидшити адаптацію людей, що змушені були переїхати з небезпечних 

регіонів, та підвищити рівень зайнятості серед населення. 

За кожного працевлаштованого з числа внутрішньо переміщених осіб 

держава виплачує роботодавцю компенсацію у розмірі мінімальної заробітної 

плати (6700 грн) впродовж 2 місяців. 

 

*** 

 

16.01.2023  

ЛУГАНСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

ОБЛАСНА ВІЙСЬКОВО-ЦИВІЛЬНА АДМІНІСТРАЦІЯ 
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http://loga.gov.ua/oda/press/news/bezpechne_pracevlashtuvannya_u_polshchi

_shcho_treba_pamyatati_shukacham_pritulku_z 

Безпечне працевлаштування у Польщі: що треба памʼятати 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 ePraca 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. 

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. 

 

*** 

 

16.01.2023  

Волинська обласна державна адміністрація 

https://voladm.gov.ua/new/za-vihidni-na-volini-znayshli-prihistok-bilshe-20-

ti-vnutrishnih-pereselenciv/ 

На вихідні на Волині знайшли прихисток більше 20-ти внутрішніх 

переселенців 

З початку повномасштабного російського вторгнення в Україну наша 

область прийняла 76 048 вимушено евакуйованих осіб. З них 22 – за вихідні. 

Усі забезпечені необхідними речами та продуктами харчування. 

Наразі на Волині проживають та мають статус ВПО 57 764 людини. Це 

становить 41 026 родин, у яких 17 233 дитини. 

Серед внутрішньо переміщених осіб: 

2 274 людей з інвалідністю, 

7 652 пенсіонера, 

63 багатодітних сімей, 

8 сімей батьків-одинаків. 

 

*** 
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16.01.2023  

Черкаська обласна державна адміністрація 

https://ck-oda.gov.ua/novyny-cherkaskoyi-oblasti/dlya-ukrayinciv-yaki-buli 

vimusheni-viyixati-za-kordon-stvorili-zastosunok-podiya/ 

Для українців, які виїхали за кордон, створили застосунок «Подія» 

Для українців, які були вимушені виїхати за кордон, створили застосунок 

«Подія». Через нього можна отримати психологічну та юридичну допомогу, 

дізнатися про гуртки для дітей, проведення зустрічей, конференцій тощо. 

Долучитися може будь-хто охочий, а далі або шукати допомогу, або ж 

пропонувати послуги як волонтер. 

У додатку також відбуваються онлайн-заходи. Їх можна відвідати з будь-

якої точки світу. 

Наразі онлайн-події доступні лише для українців у Німеччині, але згодом 

така можливість з’явиться і в інших країнах. 

Завантажити застосунок можна на Android та на iOS. 

За інформацією Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих 

територій України 

 

*** 

 

16.01.2023  

Івано-Франківська обласна державна адміністрація 

https://www.if.gov.ua/news/u-dubovetskii-terytorialnii-hromadi-oblashtuvaly-

shelter-dlia-vnutrishno-peremishchenykh-liudei 

У Дубовецькій територіальній громаді облаштували шелтер для 

внутрішньо переміщених людей 

Через військові дії на Прикарпаття продовжують прибувати внутрішньо 

переміщені люди. У зв’язку із цим у с.  Маріямпіль Дубовецької 

територіальної громади облаштовали прихисток для  внутрішньо переміщених 

людей. У будівлі зможуть тимчасово проживати 40 осіб. 

Сьогодні заступниця голови обласної державної адміністрації Людмила 

Сірко взяла участь в урочистому відкритті новооблаштованого шелтеру. 

Митрополит Івано-Франківської УГКЦ Кир Володимир Війтишин освятив це 

приміщення та подякував усім, хто долучився до такої важливої справи. 

«Зараз цілий світ захоплений відвагою та героїчністю українців, які 

самовіддано відвойовують рідну землю. Івано-Франківщина – тилова область, 

яка прийняла понад 148 тисяч переселенців. Задля створення комфортних 

умов для проживання внутрішньо переміщених людей Благодійний фонд 

«Карітас Івано-Франківської УГКЦ», Дубовецька територіальна громада за 

підтримки БФ «Рокада» та інших громадських організацій і волонтерів 

облаштували шелтер у Маріямполі. Люди, які втратили своє житло у зв’язку 

із військовою агресією росії проти України проживатимуть тут до можливості 

повернення у свої оселі. Обласна військова адміністрація, територіальні 

громади, міжнародні донори зосереджують усі можливості задля надання їм 

https://ck-oda.gov.ua/novyny-cherkaskoyi-oblasti/dlya-ukrayinciv-yaki-buli
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найнеобхіднішої допомоги», - наголосила Людмила Сірко. Важливо, що 

приміщення в якому розміщено шелтер, – це колишня Маріямпільська лікарня. 

У 2019 році заклад був переданий Галицькою районною радою у власність 

релігійної громади (парафії) Воздвиження Чесного Хреста УГКЦ села 

Маріямпіль, як парафіяльний будинок багатофункціонального призначення 

для соціального служіння. В прихистку для  внутрішньо переміщених людей, 

який розміщений на першому поверсі цієї будівлі, загальною площею 311 кв. 

метрів,  облаштовано електричне опалення та десять кімнат, - а це кухні, 

їдальні, побутові, душові кімнати та  санвузли. Функціонування  

адмініструватиметься. Благодійним фондом «Карітас Івано-Франківської 

УГКЦ». Перебуваючи із робочим візитом у с. Маріямпіль Дубовецької 

територіальної громади, Людмила Сірко відвідала Маріямпільську філію 

Дубовецького ліцею, де відкрито навчальну групу відокремленого 

структурного підрозділу «Бурштинський енергетичний фаховий коледж  

ІФНТУНГ» (спеціальність «Геодезія та землеустрій»). Десятеро студентів 

коледжу, які є жителями сіл цієї громади,  навчаються у  фаховій групі  у трьох 

відповідно облаштованих навчальних кабінетах. Також тут планується 

організувати навчання студентів за спеціальністю «Екологія». 

Додамо, що у Маріямпільській філії Дубовецького ліцею також виділено 

та облаштовано приміщення для дошкільної групи, створено всі необхідні 

умови для навчання й виховання 18 дошкільнят 

 

*** 

 

16.01.20223 

Житомирська обласна державна адміністрація 

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

35-6-tysyach-rodyn-iz-chysla-vpo/ 

На Житомирщині знайшли прихисток більше 35,6 тисяч родин із числа 

ВПО 

На території областей, які знаходяться біля лінії фронту, постійно існує 

ризик потрапити під обстріли, тому люди вимушені покидати свої домівки та 

шукати прихисток в інших, більш безпечних областях України. 

Так, станом на 16 січня у Житомирській області перебуває 35 693 родини 

з числа внутрішньо переміщених осіб, в тому числі 515 багатодітних сімей. 

Про це повідомляє Департамент соціального захисту населення 

Житомирської ОВА. 

З початку повномасштабного вторгнення росії до України Житомирська 

область прийняла майже 112 тисяч внутрішньо переміщених осіб. 

Також на базі Житомирської обласної військової адміністрації продовжує 

працювати Кол-центр з питань тимчасово евакуйованих осіб, що постраждали 

через російську агресію. 

Контактний телефон Кол-центру: +380 (67) 399-62-72 та +380 (67) 499-29-

16. 
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*** 

 

16.01.2023 

Львівська обласна державна адміністрація 

https://loda.gov.ua/news/52384 

Меценати музею з Німеччини передали гуманітарну допомогу освітянам 

Львівщини Частину вантажу склала гуманітарна допомога для дітей зі сходу 

України. 

Асоціація «Друзі та меценати музею просто неба у м. Ліндлар регіону 

Бергішес Ланд» надала освітянам Львівщини гуманітарну 

допомогу.Наприкінці минулого року Себастян Колєнда - член Асоціації 

доставив з Німеччини гуманітарний вантаж з технічною допомогою, яка вкрай 

необхідна освітянам для організації якісного навчального процесу та 

продовження безперебійної роботи в умовах блекауту. 

Завдяки підтримці німецьких друзів технічне оснащення департаменту 

освіти і науки поповнили комп’ютерне обладнання та комплектуючі, 

генератор, мікроавтобус «Opel Movano». 

Обладнання встановлене та вже використовується у роботі. 

Гуманітарну допомогу від німецьких партнерів отримала також 

Українська дистанційна ш –обладнання для організації дистанційного 

навчання українських дітей. 

Частину вантажу склала гуманітарна допомога для дітей зі сходу України, 

яка вже прямує до своїх адресатів. Це, зокрема, спальні мішки, аптечки, 

гігієнічні засоби, медичне приладдя. 

Під час свого візиту на Львівщину Себастян Колєнда відвідав низку 

навчальних закладів області та поспілкувався з керівниками Львівського 

вищого професійного училища комп'ютерних технологій та будівництва, 

Львівського професійного коледжу готельно-туристичного та ресторанного 

сервісу, коледжу ДНЗ «Львівське вище професійне художнє училище», 

Української дистанційної школи, зустрівся з керівником відділу освіти 

Сокальської громади Лесею Ковалишин та з директором Центру первинної 

медико-санітарної допомоги Андрієм Бобаком. 

Відбулася нарада з директором ДОН ЛОВА Олегом Паскою, на якій 

обговорили виклики які виникли в Україні після 24 Лютого та передали 

Подяки членам Асоціації «Друзі та меценати музею просто неба у м. Ліндлар 

регіону Бергішес Ланд». 

Департамент освіти і науки висловлює щиру подяку Асоціації «Друзі та 

меценати музею просто неба у м. Ліндлар регіону Бергішес Ланд» та особисто: 

Клеменсу КРІГЕРУ, голові Асоціації; 

Вернеру ХЮТТУ, керуючому директору Асоціації; 

Крісті ЙООСТ, координатору кампанії з надання допомоги «ПОЖЕРТВА 

ДЛЯ ДІТЕЙ УКРАЇНИ»; 
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Себастяну КОЛЄНДІ, координатору проєкту «Знання – сила. ІТ-

обладнання для Української дистанційної школи Ліндлар – Львів»; 

Міхаелю КАМПУ, директору Музею під відкритим небом Крайового 

об’єднання Рейнланд у м. Ліндлар. 

 

*** 

 

Харківська обласна військова адміністрація 

https://kharkivoda.gov.ua/news/119231 

На Харківщині вже зареєстровано понад 450 тисяч переселенців 

Внутрішньо переміщених осіб забезпечують тимчасовим житлом і 

гуманітарною допомогою. 

Із 452,8 тисячі переселенців, які наразі перебувають на обліку в місцевих 

управліннях соціального захисту населення, 371 тисяча звернулися по довідки 

ВПО після 24 лютого 2022 року, повідомила заступниця начальника 

Харківської ОВА Віта Ковальська. 

«Здебільшого переселенців розміщуємо в гуртожитках закладів освіти, де 

наразі оселилося 2092 людини», – зазначила Віта Ковальська.  

Забезпечити потреби вимушених переселенців допомагають міжнародні 

організації. Зокрема, в цьому питанні ХОВА тісно співпрацює з керівником 

Офісу Європейської Комісії з питань гуманітарної допомоги та цивільного 

захисту населення в Україні, Представництвом ООН в України тощо. 

Також продовжується евакуація населення. З деокупованих територій 

області евакуйовано майже 25 тисяч осіб, зокрема 2640 дітей і 553 особи з 

інвалідністю. У Харківській області розміщено понад 14,2 тисячі осіб, в інші 

регіони виїхали більш ніж 10,6 тисячі жителів звільнених з російської окупації 

громад. 

 

*** 

 

17.01.2023 

Вінницька міська рада 

https://www.vmr.gov.ua/vinnytska-hromada-pryiniala-maizhe-46-tysiach-

pereselentsiv 

Вінницька громада прийняла майже 46 тисяч переселенців 

Вінницька громада прийняла майже 46 тисяч переселенців Вінницька 

міська територіальна громада станом на 13 січня поточного року прийняла 45 

804 внутрішньо переміщених осіб, серед яких 11 943 – діти. Усі вони взяті на 

облік департаментом соціальної політики міської ради. Найбільша кількість 

переселенців прибула до Вінниці із Донецької області – 11 202, у тому числі з 

Маріуполя – 2 074. 

Харківська область – 10 784, 

м. Київ – 5 219, 

Херсонська обл – 3 844, 
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Луганська обл – 2 976, 

Київська обл – 2 752, 

Миколаївська обл – 2 604, 

Запорізька обл – 2 274, 

Чернігівська обл – 1 933, 

Дніпропетровська обл – 792, 

Сумська обл – 681, 

Одеська обл – 443, 

Житомирська обл – 248, 

АР Крим – 35, 

м. Севастополь – 17. 

Нагадаємо, що з 1 січня 2023 року було продовжено автоматичне 

нарахування допомоги на проживання для внутрішньо переміщених осіб. 

“Для отримання допомоги внутрішнім переселенцям не треба 

підтверджувати матеріальний стан. Адже допомога на проживання не 

залежить від отриманого доходу та є безстроковою”, – зауважує директорка 

департаменту соціальної політики міської ради Валентина Войткова. 

За її словами, за січень 2023 року нараховано державну допомогу на 

проживання ВПО 24 669 родинам на суму 75,4 млн грн. 

Вінницьким міським центром надання гуманітарної допомоги 

забезпечено 23 077 родин (40 157 осіб) продуктами харчування, засобами 

гігієни, одягом та взуттям. 

У разі виникнення запитань, внутрішньо переміщені особи можуть 

звертатися до: 

Управління соціального захисту населення “Правобережне”, м. Вінниця, 

про. Космонавтів, 30, тел.: 50-83-88; 50-83-96; 097-101-58-40 та 063-856-62-72; 

Управління соціального захисту населення “Лівобережне”, м. Вінниця, 

вул. Замостянська, 7, тел.: 50-86-70; 50-86-72; 097-101-45-18 та 093-190-83-

93.Також у Вінниці працює Гуманітарний центр речей, який знаходиться за 

адресою: вул. 600-річчя, 17 в ТЦ “Мегамол”. Щоб отримати допомогу, 

переселенцям необхідно пред’явити довідку про взяття на облік ВПО або 

документ, що посвідчує особу (паспорт або через застосунок “Дія”). 

Звернутися по допомогу також можна до Вінницького міського Центру 

надання благодійної допомоги переміщеним особам по вул. Соборна, 68 

(колишній кінотеатр імені М. Коцюбинського). 

 

***  

 

18.01.2023 

Львівська обласна державна адміністрація 

https://loda.gov.ua/news/52593 

Програмою компенсації за працевлаштування ВПО на Львівщині 

скористалися 530 працедавців 
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Від початку повномасштабного вторгнення російських військ на 

територію України до Львівської обласної служби зайнятості з метою пошуку 

роботи звернулися 4,5 тис. осіб, які приїхали з районів ведення активних 

бойових дій або тимчасово окупованих територій. 

З них 3,3 тис. були визнані безробітними через відсутність прийнятних 

пропозицій роботи. 

Як інформують у Львівському обласному центрі зайнятості місцем праці 

забезпечили 1108 переселенців, у тому числі 748 безробітних. 

«Більшість тих, хто потребував допомоги в пошуку роботи, прибули з 

Донецької, Харківської, Херсонської, Луганської та Запорізької областей. А 

працевлаштувалися переселенці в основному на підприємства переробної 

промисловості, у заклади сфери торгівлі та послуг (по 23,2 %), а також в 

освітянські установи (8,8%)», – розповів керівник Львівського обласного 

центру зайнятості Василь Барилюк. 

Так, станом на 1 січня цього року соціальні послуги служби зайнятості у 

сфері працевлаштування отримували 545 осіб зі статусом ВПО, а це 10,6% усіх 

безробітних, зареєстрованих у ЛОЦЗ. 

Також програмою компенсації за працевлаштування внутрішньо 

переміщених осіб у 2022 році на Львівщині скористалися 530 суб’єктів 

господарської діяльності, які прийняли на роботу 1372 особи. 

На відшкодування їм витрат з оплати праці ВПО із Фонду 

загальнообов’язкового державного соціального страхування України на 

випадок безробіття використали понад 16,8 млн грн. 

За видами економічної діяльності лідерами з працевлаштування 

переселенців із виплатою компенсації стали такі галузі як оптова та роздрібна 

торгівля, переробна промисловість, тимчасове розміщування й організація 

харчування, транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська 

діяльність, охорона здоров’я та надання соціальної допомоги, а також сільське 

та лісове господарство. 

 

*** 

 

18.01.2023 

Львівська обласна державна адміністрація 

https://www.rv.gov.ua/news/vnutrishno-peremishcheni-osoby-pidsylyly-

medytsynu-rivnenshchyny 

Внутрішньо переміщені особи підсилили медицину Рівненщини 

Із початку війни до медзакладів області працевлаштували майже півтори 

сотні переселенців. Про це розповів начальник Рівненської ОВА Віталій 

Коваль та додав, що найбільше ВПО працюють в обласній клінічній та дитячій 

лікарнях, а також в Центральній міській лікарні Рівного. 

«Ми продовжуємо інтегрувати переселенців у життя області, аби вони 

відчули, що Рівненщина – це їх другий дім. Взаємопідтримка – це одна з 

кращих якостей українців. Разом ми зможемо більше», - сказав Віталій Коваль. 
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Таким чином область підсилили 65 лікарів (в тому числі 25 лікарів-

інтернів з тимчасово непідконтрольних територій), 45 медичних сестер, 25 

технічних працівників. 

Очільник області також додав, що наразі є відкриті вакансії для лікарів у 

різних районах нашого регіону. Зокрема, потрібні кардіолог, нарколог, 

невропатолог тощо. Але найбільше фахівців зараз потребує первинна медико-

санітарна ланка. Мова йде про лікарів загальної практики - сімейної медицини, 

терапевтів та педіатрів. 

 

*** 

 

18.01.2023 

Сумська обласна державна адміністрація 

http://sm.gov.ua/uk/arkhiv1/30554-narazi-na-sumshchyni-narakhovuyetsya-

mayzhe-80-tysyach-vpo.html 

НАРАЗІ НА СУМЩИНІ НАРАХОВУЄТЬСЯ МАЙЖЕ 80 ТИСЯЧ ВПО 

Голова обласної військової адміністрації Дмитро ЖИВИЦЬКИЙ разом із 

керівниками структурних підрозділів взяв участь у презентації Спеціальної 

доповіді Уповноваженого ВРУ з прав людини 

За його словами, ключовий меседж зустрічі – створення конкретних 

цільових програм на рівні держави, областей, громад щодо забезпечення прав 

ВПО. 

Це стосується і житла, і освіти, і компенсацій за знищене, або пошкоджене 

ворогом майно. 

Акцентували увагу на врахуванні регіональної специфіки. 

Наразі на Сумщині нараховується майже 80 тисяч ВПО, з них понад 20 

тисяч – діти. Переважна більшість – це мешканці нашої області. 

«Робимо все, аби люди були забезпечені найнеобхіднішим і могли 

налагодити нормальне життя, наскільки це можливо у сьогоднішніх умовах», 

– зазначив голова ОВА. 

Докладно з доповіддю можна ознайомитись за посиланням: 

http://surl.li/ebeht. 

 

*** 

 

18.01.2023 

ТСН 

https://tsn.ua/svit/u-polschi-nadayut-novu-finansovu-dopomogu-

ukrayincyam-aktualna-informaciya-pro-viplati-bizhencyam-2246467.html 

 У Польщі надають нову фінансову допомогу українцям: актуальна 

інформація про виплати біженцям Хто може отримати 18 тис гривень. 

У Польщі оголосили про нові виплати біженцям із України. Так, 

громадяни нашої держави у Польщі до 20 січня можуть зареєструватись на 

http://surl.li/ebeht
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отримання допомоги в 710 злотих (6 тис гривень) протягом трьох місяців. 

Загалом можна отримати 18 тис. гривень. 

Про фінансову допомогу повідомили у Fundacja Ukraina та Mercy Corps. 

Там зазначили, що для отримання фінансової допомоги українцям 

важливо знати про наступні умови: 

одержувачі мають проживати в Нижньосілезькому воєводстві; 

допомога надається українцям, які раніше не отримували виплат від ООН 

та інших міжнародних організацій. 

На допомогу претендують найменш соціально захищені категорії. Так, 

виплату можуть отримати: 

вагітні та матері з дітьми до 1 року; 

багатодітні матері, які мають 3 і більше дітей і які перебувають у Польщі 

без чоловіка; 

люди з інвалідністю 1 та 2 груп; 

літні українські біженці віком понад 60 років. 

Щоб подати заявку на допомогу, потрібно заповнити анкету. Зробити це 

пропонують онлайн за посиланням. 

Водночас одержувачу потрібно буде двічі особисто приїхати до Вроцлава 

у разі затвердження анкети. Вперше необхідно привезти документи, а вдруге 

– отримати картку, на яку перераховуватимуть гроші. 

Раніше повідомлялося, скільки платять українським біженцям у різних 

країнах. Так, наприклад, Німеччина підвищує виплати для біженців. А Канада 

надає 3 тис канадських доларів одноразово. 

Додамо, що біженців з України в Польщі стало менше. ТСН повідомляв, 

скільки громадян досі не повернулися додому. 

 

***  

 

19.01.2023 

Житомирська обласна державна адміністрація 

https://oda.zht.gov.ua/news/ponad-10-tysyach-osib-z-chysla-vpo-znajshly-

pryhystok-u-m-zhytomyr-pochynayuchy-z-24-lyutogo/ 

Понад 10 тисяч осіб з числа ВПО знайшли прихисток у м. Житомир 

Майже рік росія веде широкомасштабну війну проти України. Багато 

людей, які проживали в тих областях, де ведуться бойові дії, змушені були 

покидати свої домівки та тікати від збройної агресії окупантів у більш безпечні 

міста України. 

Так, у Житомирській області найбільше осіб з числа внутрішньо 

переміщених осіб прийняв Житомирський район — 32 178 осіб. 

Крім цього, 10 466 осіб з числа ВПО знайшли прихисток у Житомирі, а це 

найбільший показник серед міст області. 

 

*** 
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20.01.2023 

Львівська обласна державна адміністрація 

https://loda.gov.ua/news/52692 

Загроза ракетного удару та евакуація ВПО: головне за добу на Львівщині 

Сирени один раз сповіщали про повітряну тривогу – 19 січня о 10:15. Була 

загроза ракетних ударів з літаків МІГ-31 та А-50У з території білорусі. 

Небезпека не справдилась, у нашій області все спокійно. Про це 

повідомив очільник Львівської ОВА Максим Козицький.  

Сьогодні, 20 січня, у Львівській області застосовують графік погодинних 

відключень електроенергії. Зважаючи на  ліміти, які довів нашій області 

диспетчерський центр «Укренерго», слід бути готовими до відключень у 

години, позначені білими клітинками у графіку. 

19 січня, близько 22:30, у Львові на складі побутової хімії виникла 

масштабна пожежа. Її гасили 90 рятувальників, залучили 15 одиниць техніки. 

Ліквідація пожежі тривала 3 години. Загиблих чи травмованих нема.  

За останню добу двома евакуаційними потягами у нашу область прибули 

107 вимушено переміщених осіб. До Перемишля зі Львівщини трьома 

поїздами вирушили 565 людей.  

Через пункти пропуску у Львівській області до України повернулися 10 

тисяч 192 громадяни нашої держави. Виїхали – 14 тисяч 186 людей.  

На Львівщині розпочали реалізацію Комплексної програми підтримки та 

розвитку сільського господарства. З обласного бюджету на це виділили понад 

 

 

*** 

20.01.2023 

Волинська державна обласна адміністрація 

https://voladm.gov.ua/new/vnutrishnih-pereselenciv-u-lucku-navchali-

cifroviy-gramotnosti/ 

Внутрішніх переселенців у Луцьку навчали цифровій грамотності 

19 січня в рамках проєкту «Офіс впроваджень цифрових рішень Digital 

Volyn» відбувся інформаційно-просвітницькій захід для внутрішньо-

переміщених осіб (ВПО 40+) з питань цифрової грамотності. 

Під час заходу учасники отримали інформацію щодо цифрового розвитку 

міста Луцька та Волинського регіону в цілому. Також, громадяни зі статусом 

внутрішньо-переміщених осіб були проінформовані про основні напрямки 

цифровізації регіону, котрі діють зараз, зокрема: 

- ознайомлення з порталом Дія; 

- цифрова освіта,можливості Дія.Цифрова освіта; 

- можливості порталу Дія.Бізнес; 

- «розумні» зупинки громадського транспорту та електронні табло у 

м.Луцьку; 

- швидкісний інтернет; 

- електронні послуги ЦНАП; 
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- послуги центру зайнятості; 

- базові електронні послуги; 

- рівний та швидкий доступ до електронних послуг для мешканців ВПО 

Волинської області» у сфері цифровізації. 

Спікерами зустрічі з питань цифрової грамотності виступили керівник 

проєктного офісу Петро Гоцалюк, доктор економічних наук, професор ЛНТУ 

Тарас Божидарник та заступниця начальника управління інформаційно-

комунікаційних технологій, начальника відділу інформаційних технологій 

Наталія Хмель із детальною презентацією «Цифрові сервіси у Луцькій 

громаді». 

Мета заходу допомога ВПО, що перебувають у місті Луцьку у доступі до 

цифрових сервісів на базі проєктного офісу. 

Захід організований в рамках проекту «Офіс впровадження цифрових 

рішень «Digital Volyn», що реалізується ВОГО «Асоціація регіонального 

розвитку» у партнерстві з Волинська обласна державна адміністрація Цифрова 

Волинь за підтримки Міністерство цифрової трансформації України та 

підтримки Програма EGAP, що впроваджується Фонд Східна Європа за 

підтримки Швейцарії. 

 

 

ОГЛЯД ПУБЛІКАЦІЙ ЗМІ 

Центральні 
 

16.01.2023 

Вечірній Київ 

https://vechirniy.kyiv.ua/news/77368/ 

Професія за три місяці: у Києві для переселенців доступні безкоштовні 

курси 

Короткострокові курси для внутрішньо переміщених осіб проходять у 

столичних закладах професійної (професійно-технічної) освіти. 

 

Воєнний стан має масштабний вплив на освіту та ринок праці в Україні. 

Чимало людей змушені лишати свої оселі, роботу та переїджати в нові міста. 

У них не завжди є змогу знайти роботу за спеціальністю. 

Саме тому у закладах професійної (професійно-технічної) освіти столиці 

розпочали безкоштовне навчання для переселенців у рамках проєкту Deutsche 

Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) «EU4Skills Професійна 

інтеграція внутрішньо переміщених осіб в Україні». 

Серед запропонованих професій — кухар, зварник, швачка, слюсар, 

електрик, електромонтажник. 

Як зазначають у Департаменті освіти та науки КМДА, до перших 

навчальних груп увійшли мешканці різних регіонів — з Цюрупинська 



24 
 

(Херсонська область), Сум, Енергодара (Запорізька область), 

Красногвардійського (Крим) тощо. 

 

*** 

 

16.01.2023 

Шпальта 

https://shpalta.media/2023/01/16/u-chexii-polshhi-ta-velikobritanii-kudi-

zvertatisya-bizhencyam-za-psixologichnoyu-dopomogoyu/ 

У Чехії, Польщі та Великобританії: куди звертатися біженцям за 

психологічною допомогою 

Підтримку можна отримати щоденно з 10:00 до 20:00. 

У Чехії, Польщі та Великобританії: куди звертатися біженцям за 

психологічною допомогою 

Українці, які перебувають у Польщі, Чехії та Великій Британії, можуть 

отримати психологічну допомогу. Для цього можна звернутися на гарячі лінії, 

повідомляє Мінреінтеграції. 

«Українці, які через війну опинилися в країнах Європи, можуть отримати 

фахову психологічну допомогу на спеціалізованих гарячих лініях 

Міжнародної організації з міграції», – йдеться у повідомленні. 

Контакти для тих, хто потребує психологічної допомоги: 

− Чехія: +420 800 050 770; 

− Польща: +48 800 088 091; 

− Велика Британія: +44 808 164 8668. 

Отримати допомогу можна щоденно з 10:00 до 20:00. 

Раніше ми писали, що в Чернівцях створили інформаційну платформу для 

підтримки ВПО, волонтерів та працівників шелтерів.  

 

*** 

 

16.01.2023 

Uamedia 

https://uamedia.eu/society/u-dublini-zaplanuvali-akciyi-na-pidtrimku-

bizenciv-3223 

В Ірландії розглядають варіант надання громадянства українцям 

Для десятків тисяч українців має бути відкритий шлях до постійного 

перебування. Влада Ірландії замислюється про те, як залишити українців у 

країні після закінчення війни та полегшити їм отримання посвідки на 

проживання та громадянства. 

Також уряд готується до подвоєння числа біженців з України та до того, 

що багато хто захоче залишитися в Ірландії жити, пише The Irish Times. 

Новий міністр з питань інтеграції Ірландії Джо О'Брайєн заявив, що для 

десятків тисяч українців має бути відкритий шлях до постійного перебування, 
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щоб вони могли подати заяву на отримання громадянства чи посвідки на 

проживання. 

"Міністерство юстиції розглядає варіанти надання українцям статусу на 

строк до п'яти років, після чого вони можуть подати заяву на набуття 

громадянства. Я очікую, що нам потрібно відкрити шлях до цього, просто з 

метою інтеграції", – повідомив він. 

Українські біженці в Ірландії класифікуються як отримувачі тимчасового 

захисту з правом жити, працювати та отримувати пільги у рамках директиви 

ЄС. Цей статус продовжили до кінця березня 2024 року. 

На думку міністра, значна частина українців в Ірландії вирішать 

залишитись там надовго. 

"Будуть діти, які проведуть свої роки у школі тут, вони почнуть бачити 

тут дім, і сім'ї почнуть бачити тут дім. Хоча серця багатьох українців 

залишаються в їхній рідній країні, зрештою відгук, який люди відчують у 

громадах по всій Ірландії, означатиме, що ми побачимо, як значна частина 

українців вирішить, що тут краще місце для них", – сказав новий міністр. 

Чиновник зазначив, що урядові відомства мають планувати таку саму 

кількість людей з України, як і 2022 року. 

"Кожен округ повинен буде розмістити модульні будинки на рівні, 

набагато більшому за ті 700 об'єктів, які заплановані на даний час на 

національному рівні", – зазначив він. 

Державі доведеться придбати багато об'єктів нерухомості, щоб у 

найближчі місяці розмістити людей, які шукають захисту, та зменшити 

залежність їхнього розміщення готелів. 

 

*** 

 

16.01.2023 

Uamedia 

https://uamedia.eu/society/ukrayinec-vipav-z-vikna-gotelyu-u-polshhi-3296 

Де у Польщі знайти пункти допомоги біженцям з України 

Інтерактивна мапа по воєводствах. 

Фонд Справедливості (Fundusz Sprawiedliwości) в Польщі надає 

невідкладну та безкоштовну допомогу постраждалим від війни в Україні. 

Як повідомляє Yavp.pl, у пунктах допомоги можна безкоштовно отримати 

юридичну, психологічну, правову та незворотну фінансову допомогу. Вона 

покриває витрати на лікування, реабілітацію, фармацевтичні засоби, 

харчування (талони на харчування), придбання одягу, взуття, засобів 

побутової хімії й особистої гігієни. 

Всього Фонд Справедливості розгорнув 320 пунктів допомоги в Польщі. 

Усі їх можна знайти на окремій мапі. 

Крім того, повний перелік таких пунктів доступний за посиланням. 

Також біженці з України можуть звертатися на цілодобову лінію 

допомоги за номером +48 222 309 900. Вона працює 7 днів на тиждень та 
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обслуговує англійською, російською та українською мовами. Допомогу також 

можна отримати, звернувшись електронною поштою info@infosos.pl. 

 

*** 

 

16.01.2023 

Uamedia 

Нові правила надання виплат та розміщення українців у Нідерландах 

Найближчим часом набудуть чинності нові правила допомоги для 

біженців. 

У Нідерландах запроваджують нові правила для українських біженців, які 

перебралися туди після початку повномасштабної війни. Видання 

visitukraine.today розповіло, що змінилося та як це вплине на розміщення та 

соціальну допомогу українців. 

Нові правила в країні запроваджують у два етапи: перший – 1 грудня 2022 

року, другий – 1 лютого 2023 року. 

Як змінилися правила для українців у Нідерландах із грудня 2022 року? 

• у нових правилах тепер пояснено деякі поняття. Зокрема, що таке “сім'я” 

(сім'єю не вважаються бабусі та дідусі), переміщені особи, муніципальні 

притулки, приватні приймальні притулки та допомога при втраті заробітної 

плати (детально з новими роз'ясненнями можна ознайомитись тут); 

• муніципалітет швидше та зрозуміліше зможе повідомляти про такі 

питання, як реєстрація та зняття з обліку в муніципалітеті, правила поведінки 

у муніципальних приймальних (притулках) та юридичну допомогу із заявою 

про тимчасовий захист; 

• біженці, які потребують тривалого догляду, наприклад, у клініці чи 

шпиталі, також отримають соціальну допомогу на одяг та особисті витрати. 

Вона становитиме 56,12 євро; 

• за добровільну (волонтерську) роботу в муніципальному притулку та 

навколо нього громадяни зможуть отримувати плату у розмірі 14 євро на 

тиждень. Це ніяк не вплине на суму соцдопомоги. 

• якщо біженці не з'являються у притулку понад 28 днів, муніципалітет 

може позбавити їх місця проживання та соціальних виплат. 

Які зміни очікуються для біженців з України у Нідерландах із лютого? 

Так, з 1 лютого 2023 року для українських біженців у Нідерландах 

зміниться соціальна допомога на харчування, одяг та доплату для сімей, які 

приймають. Таким чином, виплати покращаться для тих, хто шукає притулок, 

власників статусу біженця та людей, які отримують допомогу із соціального 

забезпечення. 

Нові виплати будуть наступними: 

• виплати на продукти (раніше було 205 євро на особу) залежатимуть від 

розміру сім'ї. Чим більше людей, тим менша сума на одну особу: 

1. якщо ваша сім'я складається з 1 або 2 осіб, ви отримуватимете 215,06 

євро на дорослого та 178,36 євро на місяць на неповнолітнього; 

mailto:info@infosos.pl
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2. якщо сім'я складається з трьох осіб, ви отримуватимете 171,99 євро на 

місяць на дорослого та 142,57 євро на місяць на неповнолітнього; 

3. якщо сім'я складається з чотирьох або більше осіб, вам сплачуватимуть 

150,45 євро на місяць на дорослого та 124,97 євро на місяць на 

неповнолітнього;4. якщо у муніципалітетному притулку вам видають їжу, то 

виплати на ці витрати не передбачено. 

• сума на одяг та особисті витрати (раніше 55 євро на особу) буде 

збільшена  

до 56,12 євро на місяць на особу; 

• якщо ж біженці проживають у приватних осіб, то вони також отримають 

допомогу на проживання (раніше 215 євро на дорослого та 55 євро на 

неповнолітнього) у розмірі 93 євро на особу на місяць. 

Крім того, з 1 лютого зміняться правила виплат біженцям, які працюють. 

Якщо людина віком 18 років і старша ходить на роботу, тоді виплати на 

проживання всієї родини буде зупинено. Це також станеться, якщо хтось із 

сім'ї отримує допомогу від уряду Нідерландів, наприклад, через безробіття чи 

інвалідність. 

 

*** 

 

17.01.2023 

РБК-Україна 

https://www.rbc.ua/rus/travel/prihistok-vpo-k-pereselentsyam-otrimati-

kompensatsiyu-1673879720.html 

 Що таке програма "Прихисток" і чи можуть виселити із орендованого 

житла – детальніше у матеріалі. 

Через військову агресію Росії мільйони українців змушені були змінити 

місце проживання – всередині країни або переїхати за кордон. Ті, які переїхали 

в інше місто в межах України, орендують житло або самі за власний кошт, або 

частково гроші за проживання компенсує держава. Також багато українців 

знайшли житло за програмою "Прихисток" або іншими благодійними 

ініціативами. 

TRAVEL РБК-Україна розповідає, як оформити компенсацію за житло 

для ВПО, чи можуть виселити із такого житла і що робити у такому випадку. 

Як і кому держава компенсує кошти за житло для ВПО 

З самого початку широкомасштабного вторгнення РФ в Україні активно 

пропонують житло переселенцям – як приватні власники, так і держава. Але 

все ж часто буває, що знайти таке житло непросто. 

Поки в Україні розробляються програми побудови житла для 

переселенців (за планом, договір на безкоштовне проживання укладатиметься 

на рік), держава може компенсувати вартість оренди для ВПО хоча б частково. 

Хто може отримати компенсацію: 

Особи, які перемістилися з тимчасово окупованих територій і громад у 

зоні бойових дій; 
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Житло яких було зруйноване або виявилося непридатним до проживання 

через пошкодження, викликане збройною агресією РФ проти України. 

Таку допомогу можуть надавати: 

фізособам – громадянам України, 

власникам житла або їх представникам, орендарям, спадкоємцям, які 

прийняли у спадщину житло; 

людям, які безкоштовно розміщували у себе ВПО. 

Зверніть увагу. Компенсація надається для покриття витрат, пов'язаних з 

безоплатним розміщенням ВПО. Таку компенсацію надають лише у тому 

випадку, якщо у власника житла немає заборгованості по оплаті за житлово-

комунальні послуги. 

Детальніше про те, як отримати компенсацію і як подати заявку на 

отримання виплат власнику житла, описано в інфографіці: 

З 1 жовтня 2022 року Кабмін розширив можливості розселення ВПО. 

Серед змін затвердили збільшення удвічі компенсації тим, хто надає своє 

житло переселенцям в межах дії програми "Прихисток". 

"Власники житла, що розмістили у себе ВПО, отримуватимуть 900 

гривень замість 450 за кожну таку особу на місяць. Це стало можливим завдяки 

оновленому Меморандуму про співпрацю, який від імені уряду уклав 

Мінрегіон із Товариством Червоного Хреста України", – йшлося у 

повідомленні Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих 

територій. 

Крім того, тепер при нарахуванні субсидій згадана компенсація не буде 

обчислюватися як отриманий дохід. У міністерстві сподіваються, що це стане 

ще одним хорошим стимулом для тих, хто приймає у себе вимушених утікачів 

від війни. 

Щоб дізнатися деталі про реєстрацію, або якщо у вас є інші питання по 

соціальному проекту "Прихисток", переселенці можуть звертатися: 

лінію допомоги БФ "Право на захист", яка працює щодня з 8:00 до 21:00: 

(068) 507-50-90; (099) 507-50-90; (093) 507-50-90. 

на телеграм канал юридичної допомоги "Право на захист"; 

на Урядову "гарячу лінію" за номером 1545. 

Чи можуть виселити переселенців з орендованого житла 

Підстава для компенсації витрат за тимчасове розміщення внутрішньо 

переміщених осіб – це заява власника житла, який саме і прихистив 

переселенців. 

Такі відносини регулюються Порядком компенсації витрат за тимчасове 

розміщення (перебування) внутрішньо переміщених осіб, затвердженого 

постановою Кабінету Міністрів України від 19 березня 2022 р. № 333, нагадує 

у коментарі РБК-Україна Станіслав Рябов, консультант з юридичних питань 
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БФ "Право на захист".
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*** 

 

17.01.2023 

Арміяinform 

6,8% ветеранів війни є ВПО: Мінветеранів і Мінсоцполітики провели 

спільну інтеграцію реєстрів 

https://armyinform.com.ua/2023/01/17/68-veteraniv-vijny-ye-vpo-

minveteraniv-i-minsoczpolityky-provely-spilnu-integracziyu-reyestriv/ 
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 Після спільної інтеграції реєстрів Міністерства у справах ветеранів 

України та Міністерства соціальної політики України було визначено, що з 

усіх даних реєстру Мінветеранів, чиї дані містяться в Єдиному державному 

реєстрі ветеранів війни, 6,8% з захисників і захисниць є внутрішньо 

переміщеними особами. 

Про це повідомляє Урядовий портал. 

«Завдяки співпраці реєстрів Мінветеранів пропрацьовує потребу в 

послугах. Ця інформація дозволить проводити більш ефективну державну 

політику у сфері підтримки ветеранів з числа ВПО. Зокрема забезпечення 

житлом, грошовими виплатами від держави та міжнародних організацій, 

реабілітацією», – прокоментувала заступник міністра у справах ветеранів 

України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації 

Тетяна Калита. 

Так, серед внутрішньо-переміщених осіб: 

Учасники бойових дій – 9,56% 

Учасники війни – 2,07% 

Члени сім’ї загиблого (померлого) – 2,78% 

Особи з інвалідністю І групи – 4,09% 

Особи з інвалідністю ІІІ групи – 4,44% 

Особи з інвалідністю ІІІ групи – 2,38% 

Постраждалі учасники Революції Гідності – 3,56% 

Особи, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною – 4,84 % 

 

*** 

 

18.01.2023 

Евакуація City 

https://evacuation.city/articles/260726/u-chotiroh-mistah-polschi-pidgotuvali-

miscya-dlya-pereselenciv-skilki-lyudej-tam-zmozhut-prihistiti 

У чотирьох містах Польщі підготували місця для переселенців: скільки 

людей там зможуть жити? 

Прихистки для переселенців у Польщі 

Нові прихистки облаштували у:  

Перемишлі;  

Медиці;  

Радимно;  

Красно.  

 Зокрема, у Перемишлі нове відремонтоване приміщення розташоване на 

вул.Bilana 2 й пристосоване до прийому та розміщення близько 120 осіб.  

Приміщення мають функціонувати щонайменше протягом одного року. 

Перебувати там можна буде протягом двох тижнів. У цих кімнатах:  

провели термомодернізацію; 

встановили двері із термоізоляцію;  

замінили та ущільнили ПВХ вікна;  
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встановили фотоелектричні установки;  

виконали зовнішню та внутрішню ізоляцію даху; 

а також відремонтували або замінили системи опалення.  

 "Забезпечення теплого місця для українських переселенців взимку є 

першочерговим завданням. Польська влада та місцеві громади виявили 

надзвичайну солідарність, щоб досягти цього – також у приймальних центрах, 

куди вперше прибувають українці. Ми раді підтримати ці зусилля", – каже 

представник УВКБ ООН у Польщі Кевін Аллен. 

 

*** 

 

18.01.2023 

Евакуація City 

https://evacuation.city/articles/260713/vivchati-inozemni-movi-ta-zberigati-

zvyazok-z-ukrainoyu-navchalna-ekosistema-dlya-ditej-pereselenciv 

Освітня компанія Odilo допоможе українським дітям вивчити мову та 

культуру країни, куди їм довелося переїхати. 

Про це повідомляють на сайті компанії. 

Платформа для вивчення іноземної мови для дітей-переселенців 

Компанія Odilo створила ініціативу #OdiloStandsWithUkraine. У її межах 

українські діти та їхні родини можуть вивчити культуру країни перебування і 

спілкуватися з іншими учнями на платформі. 

На сайті можна скористатися  

цільовою сторінкою, де можна зареєструватися та запитати про додаткову 

інформацію;  

мобільним застосунком, щоб користуватися платформою з різних 

гаджетів.  

 Крім того, за посиланням можна обрати книжки для вивчення. Вони 

стануть доступними після реєстрації. 

Є такі теми, які можна вивчати разом з Odilo:  

"Історія Європи", 

"Покращуймо англійську", 

"Відкриваємо STEAM". 

 

***  

 

19.01.2023 

Uamedia.eu 

https://uamedia.eu/politics/v-oon-nazvali-kilkist-ukrayinskix-bizenciv-yaki-

pribuli-do-jevropi-3351 

В ООН назвали кількість українських біженців, які прибули до Європи. 

Тільки за останній тиждень їхня кількість збільшилася на 10,5 тисяч. 

Майже вісім мільйонів біженців з України прибули до європейських країн 

після початку війни, свідчать дані Управління верховного комісара ООН у 
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справах біженців (УВКБ). Тільки за останній тиждень їхня кількість 

збільшилася на 10,5 тисяч. 

На першому місці стала Росія, куди перебралися або були вивезені 2,8 млн 

осіб. Далі йдуть Польща (1,5 млн.), Німеччина (1 млн.), Чехія (482 тисячі), 

Італія (167 тисяч). 

Також серед українців користуються популярністю Іспанія, 

Великобританія, Болгарія, Франція, Словаччина, Румунія та Молдова. 

 

*** 

 

19.01.2023 

Uamedia.eu 

https://uamedia.eu/official/bizencyam-z-ukrayini-avtomaticno-prodovzat-

dozvil-na-perebuvannya-u-finlyandiyi-3363 

Біженцям з України автоматично продовжать дозвіл на перебування у 

Фінляндії 

Дозволи будуть продовжені до березня 2024 року. Міграційна служба 

Фінляндії ухвалила рішення автоматично продовжити статус тимчасового 

захисту для українців до 4 березня 2024 року. Це означає, що українцям не 

доведеться самим подавати документи на продовження тимчасового захисту, 

пише yle.fi. 

Інформацію про автоматичне продовження дозволу надішлють листом і 

СМС. 

З 25 січня 2023 через онлайн-портал Enter Finland можна буде замовити 

картку з новими датами, але, як зазначають у відомстві, стара картка також 

залишається дійсною. 

Надалі всі дозволи на перебування на основі тимчасового захисту 

видаватимуть до 4 березня 2024 року. 

Міграційна служба також нагадує, що з 1 березня біженці, які прожили 

один рік у Фінляндії, матимуть змогу отримати постійну прописку у 

муніципалітеті проживання. У такому разі вони отримають ті ж права, послуги 

та обов'язки, як і постійні жителі Фінляндії, проте втратять право на послуги 

приймальних центрів. 

 

*** 

 

19.01.2023 

Uamedia.eu 

https://uamedia.eu/official/ukrayinci-u-litvi-otrimayut-cifrovi-posvidki-na-

prozivannya-3357  

Українці у Литві отримають цифрові посвідки на проживання 

Насамперед такі документи будуть надані українцям, які прибули до 

Литви наприкінці минулого чи на початку цього року. Деякі українські 

військові біженці, які перебувають у Литві, вже наприкінці цього тижня у своїх 

https://uamedia.eu/official/bizencyam-z-ukrayini-avtomaticno-prodovzat-dozvil-na-perebuvannya-u-finlyandiyi-3363
https://uamedia.eu/official/bizencyam-z-ukrayini-avtomaticno-prodovzat-dozvil-na-perebuvannya-u-finlyandiyi-3363
https://uamedia.eu/official/ukrayinci-u-litvi-otrimayut-cifrovi-posvidki-na-prozivannya-3357
https://uamedia.eu/official/ukrayinci-u-litvi-otrimayut-cifrovi-posvidki-na-prozivannya-3357
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облікових записах у міграційній інформаційній системі MIGRIS знайдуть 

цифрові тимчасові посвідки на проживання в Литві. Для перевірки їх 

справжності достатньо відсканувати спеціальний QR-код, повідомляє 

Департамент міграції. 

Насамперед такі документи будуть надані українцям, які прибули до 

Литви наприкінці минулого чи на початку цього року, і правильно заповнили 

та подали заяви на видачу посвідок на проживання. 

Цифрові посвідки на проживання в Литві на підставі тимчасового захисту 

українські військові біженці можуть роздрукувати або зберегти їх на своїх 

смарт-пристроях у форматі PDF. 

Процес верифікації в обох випадках однаковий: на справжність 

сканується QR-код, і інформація відразу виводиться на екран пристрою. 

За даними Департаменту міграції, наразі заявки на видачу нових або 

заміну тимчасових посвідок на проживання в Литві вже подали понад 25 тис. 

українських військових біженців. У тих військових біженців, які вже 

зареєстровані у Департаменті міграції та перебувають у Литві з першого 

півріччя 2022 р., все ще є тимчасові посвідки на проживання, видані у вигляді 

пластикових карток. Ці документи дійсні до 4 березня 2023 р., зазначають у 

повідомленні. 

 

*** 

 

19.01.2023 

Uamedia.eu 

https://uamedia.eu/politics/zavdyaki-ukrayincyam-naselennya-nimeccini-

viroslo-do-rekordnogo-rivnya-3356  

Завдяки українцям населення Німеччини виросло до рекордного рівня 

Населення Німеччини на кінець 2022 року зросло на 1,1 млн осіб і 

становило загалом 84,3 млн осіб. 

Завдяки притоку українських біженців міграція у Німеччині досягла свого 

історичного максимуму, а населення країни – рекордного показника із 

середини минулого століття, пише 19 січня Financial Times. 

За 2022 рік до Німеччини прибуло на 1,4 млн осіб більше, ніж виїхало з 

неї, що більш ніж у чотири рази перевищує показники попереднього року, та 

й взагалі всі показники з початку ведення спостережень у 1950 році, як 

випливає з повідомлення Управління національної статистики ФРН Destatis. 

Більшість нових мігрантів склали біженці з України. 

У результаті населення Німеччини на кінець 2022 року зросло на 1,1 млн 

осіб і становило загалом 84,3 млн осіб, тоді як 1950 року воно налічувало 68,7 

млн осіб. 

Міграція допомогла найбільшій економіці єврозони запобігти 

депопуляції та боротися зі скороченням частки населення працездатного віку, 

що створює навантаження на економіку та державні фінанси та перешкоджає 
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зростанню, як це спостерігається в інших країнах, таких як Італія та країни 

Східної Європи. 

Управління також зазначило, що без мігрантів населення Німеччини 

скорочувалося б з 1972 року, оскільки в країні відтоді щороку вмирало більше 

людей, аніж народжувалося. 

У 2022 році кількість народжених скоротилася приблизно на 7% і склала 

близько 745 тисяч осіб. Число померлих, навпаки, зросло на 4% і склало 

близько 1,06 млн осіб. 

 

*** 

 

20.01.2023 

Uamedia.eu 

 https://uamedia.eu/society/u-ceskomu-yablonci-nad-nisou-vidkriyut-novii-

integraciinii-centr-dlya-ukrayinciv-3379 

У чеському Яблонці над Нісою відкриють новий інтеграційний центр для 

українців 

Його виникнення підтримали депутати міської ради. Керуватиме ним 

організація "Tatrhy". 

У місті Яблонець над Нісою Ліберецького краю буде створено новий 

інтеграційний центр для допомоги українцям, які рятуються у Чехії від війни. 

Центр «Краянка» продовжуватиме надавати послуги Громадського центру 

інтеграції «Соколка», який був створений навесні минулого року, одразу після 

початку широкомасштабного російського вторгнення. Новим центром 

«Краянка» керуватиме громадська організація «Tatrhy». Місто підтримає 

діяльність центру дотацією у сумі 250 тисяч чеських крон для перших місяців 

діяльності. Дотацію схвалили депутати міськради Яблонця. 

«Метою є перш за все інтеграція українських біженців у повсякденне 

життя в Яблонці над Нісою. Ми погодили дотацію для того, щоб запобігти 

соціальним проблемам у громаді на території міста», – сказала заступниця 

мера із соціальних питань Яна Гамплова. 

 

*** 

 

20.01.2023  

Uamedia.eu 

 https://uamedia.eu/society/timcasovii-zaxist-u-belgii-yak-prodovziti-termin-

dii-ta-otrimati-finansovu-dopomogu-3380 

Тимчасовий захист у Бельгії: як продовжити термін дії та отримати 

фінансову допомогу 

Біженці з України, які приїхали до Бельгії повинні оформити Карту А - 

дозвіл на проживання. 

Тимчасовий захист у Бельгії: як продовжити термін дії та отримати 

фінансову допомогу 
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Біженці з України, які приїхали до Бельгії повинні оформити Карту А - 

дозвіл на проживання. Біженці з України, які приїхали до Бельгії повинні 

оформити Карту А - дозвіл на проживання. Про те, як продовжити документ 

та подати заявку на отримання фінансової допомоги у країні, пише visitukraine. 

Карта А в Бельгії – це дозвіл для проживання, який надається іноземцям 

з країн, що не є членами ЄС, сюди ж відносяться й українці, що мають статус 

тимчасового захисту у цій країні. Українці, що прибули в Бельгію після 24 

лютого 2022 року, отримували картку А терміном дії до 4 березня 2023.  

Як українцям продовжити термін дії дозволу на проживання у Бельгії? 

З 4 січня 2023 року українці, що мають статус тимчасового захисту в 

Бельгії, можуть звернутися до муніципалітету за місцем проживання і 

продовжити термін дії карти А до 4 березня 2024 року. 

Подати заявку на продовження карти А можна онлайн на порталі або за 

телефоном 02 279 22 11.  

Необхідні документи та умови оформлення 

Для продовження дозволу на проживання в Бельгії вам потрібно надати 

паспорт, вже наявну у вас карту А, термін дії якої спливає, та фото на білому 

тлі.  

Карту А можна отримати як у стандартні терміни – від 2 до 3 тижнів, так 

і терміново – наступного дня. Стандартна заявка коштує 25 євро, а термінова 

150 євро. Нову картку ви отримаєте у муніципалітеті за місцем вашого 

проживання.  

Фінансова допомога українцям в Бельгії 

Українці, що мають статус тимчасового захисту в Бельгії, можуть 

оформити одноразову та щомісячну виплату. Якщо людина живе сама, вона 

може отримувати 1100 євро, дорослі члени однієї родини можуть отримувати 

по 750 євро, на дітей виплачують по 100-200 євро, але загальна максимальна 

сума виплат на родину не може перевищувати 1560 євро.  

Для того, щоб отримувати грошову допомогу, потрібно обов’язково 

виконувати дві вимоги: 

• не залишати країну більше, ніж на 28 днів протягом року;  

• про кожну поїздку за межі Бельгії попереджати свого соціального 

інспектора. 

Для оформлення заявки на фінансову допомогу потрібно звернутися до 

найближчого центру соціального забезпечення OCMW/CPAS з паспортом та 

карткою А. 

 

*** 

 

20.01.2023  

Uamedia.eu 

https://uamedia.eu/society/u-nimeccini-navcayutsya-ponad-200-tisyac-

ukrayinskix-ditei-3377 

У Німеччині навчаються понад 200 тисяч українських дітей 
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У деяких федеральних землях діти біженців не відвідують школу через 

нестачу місць. 

Від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну у школах 

Німеччини розпочали навчання понад 200 тис. українських учнів-біженців. 

Найбільше дітей і підлітків – у школах Північного Рейн-Вестфалії (38 000), 

Баварії (29 000) і Баден-Вюртемберга (28 000). Такі дані наводить Mediendienst 

Integration. 

Дослідження також показали, що у деяких федеральних землях діти 

біженців не відвідують школу через нестачу місць. У Північному Рейні-

Вестфалії таких дітей близько тисячі, а у Берліні, за повідомленнями ЗМІ – 1 

600. 

Вчителів теж не вистачає. Наприкінці травня Інститут німецької 

економіки (IW) повідомив про дефіцит 13 400 викладачів. У зв’язку із цим усі 

федеральні землі запросили на роботу навіть учителів-пенсіонерів. Згідно з 

результатами опитування Medienservice, у німецьких школах 

працевлаштували близько 3 тис. українських педагогів. 

 

***  

 

20.01.2023  

РБК-Україна 

https://www.rbc.ua/rus/travel/vzhe-iz-kvitnya-polshchi-gotuyut-vazhlivi-

1674228215.html 

Вже із квітня. У Польщі готують важливі зміни у легалізації українських 

біженців 

Найближчим часом влада Польщі готується ухвалити зміни до закону про 

допомогу громадянам України у зв'язку з війною. Рішення може бути ухвалене 

25-26 січня. 

Які важливі зміни чекають на українців у Польщі у 2023 році, РБК-

Україна розповів юрист Микола Семеняка, який допомагає нашим громадянам 

із легалізацією в цій країні. 

Основні зміни для українських біженців 

Сенат вніс 30 поправок до закону про допомогу громадянам України, 

зараз їх розглядає Сейм, а підписання може відбутися 25-26 січня, повідомляє 

спеціаліст. 

"Але ми вже можемо говорити про ці зміни, тому що на 99% вони будуть 

прийняті", – каже Микола Семеняка. 

Він перераховує основні правила, які можуть запровадити для українців 

із тимчасовим захистом у Польщі: 

ZUS (Управління соціального страхування) приєднається до Straży 

Granicznej (Прикордонної служби) для відстеження перебування українців у 

Польщі та матиме контроль над виплатами "500+" та іншими. Це дозволить 

ZUS переглядати виїзди більш ніж на місяць. 
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30-денний термін отримання PESEL від дати прибуття до Польщі. 

Поправка має рекомендаційний характер, але на практиці може виявитися, що 

після 30 днів відмовлять у реєстрації. 

Через 120 днів від першого в'їзду до Польщі громадянин України повинен 

буде оплачувати 50% вартості проживання та харчування у колективних 

центрах, але не більше 40 злотих на добу. А після 180 днів – вже 75% вартості 

(не більше 60 злотих). 

 

*** 

 

20.01.2023 

 Німеччина виділить 7 млн євро на підтримку українських біженців у 

Молдові 

https://www.eurointegration.com.ua/news/2023/01/20/7154523/ 

Німеччина збільшує свою підтримку для прийому українських біженців у 

сусідній республіці Молдова. 

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

Міністерство розвитку надасть додаткові сім мільйонів євро, заявила 

міністр Свенья Шульце під час візиту до прикордонного міста Штефан-Воде. 

До цього часу Німеччина допомогла біженцям у цьому регіоні на суму 

близько 600 тис. євро. Серед іншого, було оплачено лабораторне обладнання, 

автомобілі та психосоціальні тренінги для працівників медичного центру та 

соціального управління. 

Молдова прийняла більше біженців з України відносно свого населення, 

ніж будь-яка інша країна. 

За даними прикордонників, з 24 лютого 2022 року до кінця того ж року в 

Молдову з України в'їхали 739 680 іноземців, з яких 664 059 — громадяни 

України, включаючи 198 652 неповнолітніх. 

Станом на 1 січня 2023 року на території Молдови все ще перебували 89 

593 іноземці, з яких 83 441 - громадяни України. 

 

*** 

20.01.2023  

Перший Криворізький 

https://1kr.ua/ua/news-77635.html 

ДНІПРОПЕТРОВЩИНА ПОСІДАЄ ПЕРШЕ МІСЦЕ ЗА КІЛЬКІСТЮ 

ВІЛЬНИХ МІСЦЬ ДЛЯ ПЕРЕСЕЛЕНЦІВ 

На Дніпропетровщині в рамках соціального проєкту «Прихисток», є 

вільні місця для більш ніж 3500 внутрішньо переміщених людей. 

Про це повідомляється на сторінці Дніпровської обласної ради у 

соцмережі. 

Наразі в Дніпропетровській області власники житла готові безкоштовно 

надати вимушеним переселенцям 3552 місця як у маленьких селах, так і у 

великих містах області. Регіон посідає перше місце за кількістю вільних місць. 
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За даними Мінрегіону, в межах соціальної програми «Прихисток» в 

опалювальний період сума відшкодування власникам житла становить 

близько 900 гривень щомісяця за кожну особу. 

Відповідне рішення щодо розміру компенсації було ухвалено Кабінетом 

Міністрів України наприкінці минулого року. 

Станом на сьогоднішній день на Дніпропетровщині проживає майже 384 

тисячі внутрішньо переміщених осіб. Найбільше – у Дніпрі (152,2 тисяч 

чоловік) та Кривому Розі (69,3 тисяч чоловік). 

 

 

Регіональні 
 

16.01.2023   

Апостроф  

https://apostrophe.ua/ua/news/society/2023-01-16/problemyi-s-vyiplatami-

pereselentsam-kakie-nujnyi-dokumentyi-i-chto-delat-pri-otkaze/288390 

 

 Проблеми з виплатами переселенцям: які потрібні документи та що 

робити, якщо відмовили 

Українці, чиє житло зруйноване повністю або частково пошкоджене, 

мають право на виплату щомісячної допомоги від держави нарівні з ВПО, що 

перемістилися з тимчасово окупованих територій чи зони бойових дій. 

Про це повідомили в Мінреінтеграції. 

У відомстві зазначили: громадяни часто скаржаться на відмови у 

виплатах від органів соцзахисту, які не призначають державну допомогу, 

посилаючись на те, що житло заявників 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", - наголосили в Мінреінтеграції. 

Щоб отримувати державні виплати, потрібно подати документальне 

підтвердження від органів місцевого самоврядування факту пошкодження або 

знищення нерухомого майна в результаті бойових дій, терактів, диверсій, 

спричинених повномасштабним вторгненням країни-терористки Росії. 

Такі умови передбачені Порядком надання допомоги на проживання 

внутрішньо переміщеним особам, який затвердили в постанові Уряду від 20 

березня 2022 року № 332. 

"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", - додали у відомстві. 

Якщо ж вам в органах соцзахисту відмовляють у призначенні виплат, то 

про це слід повідомити на гарячу лінію Мінреінтеграції, номер - 1548. 
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Раніше "Апостроф" повідомляв, що деякі види соціальної допомоги 

українцям не нараховуватимуть автоматично. 

 

*** 

16.01.2023 

Варіанти 

https://varianty.lviv.ua/92662-na-lvivshchyni-za-dobu-pryinialy-ponad-60-

pereselentsiv 

На Львівщині за добу прийняли понад 60 переселенців 

Вчора евакуаційними поїздами до області прибули 66 переселенців. 

Про це повідомив начальник Львівської ОВА Максим Козицький на своїй 

сторінці у Фейсбуці. 

За останню добу до Львівської області двома евакуаційними поїздами 

прибули 66 вимушених переселенців. 

"Сповіщень про повітряну тривогу не було. Станом на зараз у Львівській 

області, відповідно до доведених лімітів споживання, застосовують графік 

погодинних відключень електроенергії. 

За останню добу двома евакуаційними потягами у Львів прибули 66 

вимушено переміщених осіб. До Перемишля зі Львівщини трьома поїздами 

вирушили 575 людей" – написав Козицький. 

За його словами, пункти пропуску на виїзд у Львівській області перетнули 

20 тисяч 670 людей. Натомість повернулися – 20 тисяч 96 осіб. 

Зазначимо, станом на 5 грудня 2022 року на території Львівської області 

офіційно зареєстрували 257 тисяч внутрішньо переміщених українців, проте, 

як заявив Козицький, реальна кількість переселенців, які проживають на 

території області більша приблизно удвічі через те, що багато людей 

поселилися у приватному секторі і не реєструвалися як ВПО. Нагадаємо, на 

підтримку переселенців у Львівській області передбачили 78 мільйонів 

гривень. ГО та установам Львівщини виплачують 30 гривень за розміщення 

переселенців впродовж одного дня. 

Станом на кінець червня 2022 року, з початку повномасштабного 

вторгнення РФ понад 12 мільйонів українців стали вимушеними 

переселенцями. 

 

*** 

 

16.01.2023 

АСС 

Чернівецька синагога прихистила понад 2 тисячі переселенців 

https://acc.cv.ua/news/chernivtsi/chernivecka-sinagoga-prihistila-ponad-2-

tisyachi-pereselenciv-91070 

Тепер тут залишились до пів сотні людей, чиї міста окуповані або 

обстрілюються російськими військовими. Вони втратили на війні друзів, 

змушені були рятувати дітей і вже майже рік не бачили рідних і дому. 
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Прихистком для таких людей вже десять місяців є чернівецька синагога, де від 

початку повномасштабного вторгнення перебували кілька тисяч українців з 

різних областей, пише Медіа агентство АСС.   Швачка Світлана з Нової 

Каховки разом із дітьми кілька місяців прожила в окупації. Пригадує, як 

російські військові заїхали до її рідного міста. Отримуйте новини в Telegram 

«Наше життя закінчилось 24 лютого. Ми припинили працювати, перестали 

вільно пересуватись. На очах у нас все відбувалось. Будинок виходить на трасу 

і моментально тисячі ворожих броньовиків почали їздити, техніка обліплена 

військовими, солдатами. Наше завдання було сидіти вдома, нікуди не 

висуватись зовсім, навіть з двору. Бачили, що прочісують вулиці, і намагались 

навіть у двір не виходити, це небезпечно», - пригадує Світлана, переселенка з 

Нової Каховки. А далі – як у фільмі жахів. Нестача продуктів, черги і високі 

ціни. А найголовніше – страх покинути дім через численні розстріли 

російськими окупантами мирних мешканців.  Синагога відчинена для всіх Вже 

понад пів року Світлана з дітьми живе у садгірській синагозі в Чернівцях. Так 

само у цій відновленій історичній споруді допомагали людям під час Першої 

Світової війни, розгорнувши шпиталь для поранених у головній залі. Не могли 

залишитись осторонь тепер. «Ми відчинили наші двері практично у перший 

день війни. І через наш прихисток пройшло, я думаю, це вже більше, як дві 

тисячі людей. Тут готують кошерну їжу для всіх, незалежно від віросповідань. 

Маємо тут місця для нічлігу, для психологічного розвантаження», - каже 

Михайло Крайс, представник Садгірського ребе в Україні. Арт-терапія Ксенія 

Яковенко разом із чоловіком у Запоріжжі створювали колекції одягу, 

розмальованого власноруч. Це родинне ремесло їм вдається продовжувати, 

доповнюючи новими патріотичними мотивами. Найбільше Ксенії, якій 

довелось виїхати з двома маленькими синами, болить розлука із батьками. 

«Для мене завжди дуже важлива була родина разом, у досяжності хоча б. Це 

якісь сімейні традиції, збиратися разом. Це для мене дуже важливо і ось в мене 

відібрали це найголовніше. І зовсім неможливо змиритись із втратами. 

Подруга моя – Юлія Чайка загинула у серпні під час обстрілів Запорізького 

аеропорту. В неї дитина, Нікіта, 8 років. І вона спочатку відправила його з 

батьками до Польщі. І  пам’ятаю, як розмовляла з нею і запитувала: Юля, ти 

сама, чому ти не поїхала. А вона: я не можу поїхати. Потім був приліт в 

аеропорт Запорізький, і сказали, що три поранених, одна людина загинула», - 

розповіла Ксенія Яковенко, переселенка із Запоріжжя. Жорстокі 

бомбардування рідного Харкова пережив і Валерій. Чоловік, який ремонтує 

великі двигуни і електромашини, має цікаве хоббі – кермує яхтами і 

займається віндсерфінгом. Чоловік мріє повернутися до улюбленого яхт-клубу 

у Харкові та скоріше взятись за відбудову країни. 

 

*** 

 16.01.2023 

7 днів 



42 
 

https://7dniv.rv.ua/suspilstvo/rivnenska-sluzhba-zayniatosti-u-2022-rotsi-

pratsevlashtuvala-750-pereselentsiv/  

Рівненська служба зайнятості у 2022 році видала направлення на роботу 

750 переселенцям. 

Послуги Рівненської обласної служби зайнятості у 2022 році отримували 

2,5 тис. внутрішньо переміщених осіб, які отримали довідку про взяття на 

облік. З них 1,6 тис. осіб мали статус безробітного, отримували допомогу по 

безробіттю 1,5 тис.осіб. 750 осіб з числа переселенців були працевлаштовані, 

131 безробітна особа проходили професійне навчання та 27 осіб брали участь 

у громадських та інших роботах тимчасового характеру. 

«Станом на 1 січня 2023 року послуги служби зайнятості продовжували 

отримувати 349 безробітних із числа внутрішньо переміщених осіб, які мають 

відповідну довідку» – зазначив директор обласного центру зайнятості Іван 

Ткачук. 

Рівненська служба зайнятості у 2022 році видала направлення на роботу 

750 переселенцям. 

Послуги Рівненської обласної служби зайнятості у 2022 році отримували 

2,5 тис. внутрішньо переміщених осіб, які отримали довідку про взяття на 

облік. З них 1,6 тис. осіб мали статус безробітного, отримували допомогу по 

безробіттю 1,5 тис.осіб. 750 осіб з числа переселенців були працевлаштовані, 

131 безробітна особа проходили професійне навчання та 27 осіб брали участь 

у громадських та інших роботах тимчасового характеру. 

«Станом на 1 січня 2023 року послуги служби зайнятості продовжували 

отримувати 349 безробітних із числа внутрішньо переміщених осіб, які мають 

відповідну довідку» – зазначив директор обласного центру зайнятості Іван 

Ткачук. 

 

*** 

16.01.2023 

DOZOR. 

https://dozor.kr.ua/post/kirovogradshhina-gotova-priinyati-shhe-5-tisyac-

pereselenciv-z-xersonshhini-ova-21969.html 

Кіровоградщина готова прийняти ще 5 тисяч переселенців з Херсонщини. 

Про це повідомив голова ОВА Андрій Райкович, інформує медіапортал 

DOZOR. 

"Це обговорили на першій в цьому році апаратній нараді. Місця є. Досвід 

- також. Адже за минулий рік наша область зустріла понад 173 тисячі людей, 

які тікали з охоплених війною міст та сіл. Майже 90 тисяч - тепер живуть в 

наших громадах. Зокрема – 8 тисяч з Херсонщини, понад тисячу приїхали 

після деокупації. Наша область стала пілотною в проекті обов‘язкової 

евакуації населення з Донеччини. Зустріли 34 потяга! Усіх розмістили", - 

йдеться у повідомленні.   

*** 

 

https://dozor.kr.ua/post/kirovogradshhina-gotova-priinyati-shhe-5-tisyac-pereselenciv-z-xersonshhini-ova-21969.html
https://dozor.kr.ua/post/kirovogradshhina-gotova-priinyati-shhe-5-tisyac-pereselenciv-z-xersonshhini-ova-21969.html
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16.01.2023 

Ого 

https://ogo.ua/articles/view/2023-01-16/129522.html 

На Рівнещині надали роботу більше як 700 переселенцям 

Про це інформують у пресслужбі Рівненського обласного центру 

зайнятості. 

Загалом послугами служби зайнятості у минулому році користувалися 2,5 

тис. переселенців, яким надали довідку про взяття на облік. 

За словами директора обласного центру зайнятості Івана Ткачука, станом 

на 1 січня 2023 року послуги служби зайнятості продовжували отримувати 349 

безробітних із числа ВПО, що мають відповідну довідку. 

 

*** 

 

17.01.2023 

Budport.com.ua 

https://budport.com.ua/news/25888-u-lvovi-vidkrito-timchasoviy-

bezkoshtovniy-prihistok-dlya-pereselenciv-yak-vin-viglyadaye-foto 

У Львові відкрито тимчасовий безкоштовний прихисток для 

переселенців: як він виглядає 

Прихисток «Безпечне Місце» 

У Львові відкрили безкоштовний прихисток «Безпечне Місце» для 

вимушених переселенців. Заклад працює у форматі хостелу, пише місцеве 

видання Galinfo. 

Для внутрішньо переміщених осіб є усі зручності, зокрема, безкоштовні 

юридичні, психологічні та медичні консультації. Для дітей влаштовують 

різноманітні майстеркласи та інтерактиви. Зараз тривають переговори щодо 

безкоштовного харчування для людей. Всередині може проживати 21 особа. 

Забронювати місце можна за допомогою форми. Крім того, чоловікам 

потрібно мати з собою документ про військовий облік. Прихисток 

розташований за адресою вулиця Соломії Крушельницької, 3. Житло 

розраховане на переселенців, яким потрібне тимчасове житло. Термін 

проживання тут становить від 1 до 14 діб. 

Заселитись можуть усі потребуючі, однак перш за все центр орієнтується 

на тих, хто переїжджає із зони бойових дій. Проєкт планують розширити та 

створити ще декілька таких пунктів у Львові та області. 

 

*** 

 

17.01.2023 

Точка доступу 

https://dostyp.com.ua/novini/kirovogradshina-gotova-prijnyati-she-5-tisyach-

pereselenciv-z-hersonshini/ 

Кіровоградщина готова прийняти ще 5 тисяч переселенців з Херсонщини 
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У Кірoвoградській oбласті гoтoві прийняти ще 5 тисяч переселенців із 

Херсoнщини. 

Прo це пoвідoмив начальник Кірoвoградськoї oблвійськадміністрації 

Андрій Райкoвич, передає Тoчка дoступу. 

Місця є. Дoсвід – такoж. Адже за минулий рік наша oбласть зустріла 

пoнад 173 тисячі людей, які тікали з oхoплених війнoю міст та сіл. Майже 90 

тисяч – тепер живуть в наших грoмадах. Зoкрема – 8 тисяч з Херсoнщини, 

пoнад тисячу приїхали після деoкупації, – зазначив Андрій Райкoвич. 

Він дoдав, щo oбласть стала пілoтнoю в прoєкті oбoв‘язкoвoї евакуації 

населення з Дoнеччини, в рамках якoгo зустріли 34 пoтяги. 

 

*** 

17.01.2023 

Сєвєродонецьк онлайн 

https://sd.ua/news/17447 

 Понад 250 родинам переселенців з Луганщини надали допомогу у Львові 

минулого тижня. 

Про це повідомила Луганська ОВА. 

Продуктові набори отримали 252 людини. 

Необхідні речі у хабі знайшли для себе близько 20 відвідувачів-ВПО. 

У рамках співпраці з міжнародними партнерами до гуманітарного хабу 

«Луганщина моя» у Львові благодійною організацією «БФ «Рокада» передані 

гігєнічні засоби, зокрема памперси для дорослих. 

В наявності розміри M, L, XL. 

Памперси для дорослих отримали шестеро людей, засоби гігієни – 142 

жінки. 

Ті з переселенців Луганщини, хто потребує даних медико-гігієнічних 

пристосувань, можуть отримати їх, звернувшись за адресою хабу: вулиця 

Рудненська, 10. 

Графік роботи: з 10:00 до 14:00 (крім вихідних та годин повітряної 

тривоги). 

Також в наявності є памперси для малюків (1 та 2 розміри). 

Крім продуктових наборів, у гумштабі ВПО у Львові можна отримати 

послуги спеціалістів служби зайнятості, лікаря-терапевта, психолога, юриста, 

які працюють за відповідними графіками.  

Гуманітарний хаб у Львові працює у будні дні з 10.00 до 14.00 (крім годин 

повітряної тривоги) за адресою: вулиця Рудненська, 10.Перевірити 

інформацію щодо отримання гуманітарної допомоги можна по телефону – 

099-009-21-49. 

 

*** 

 

17.01.2023 

Моє місто 
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https://moemisto.org.ua/2023/01/17/na-kirovohradshchyni-kompensatsiiu-na-

oplatu-pratsi-za-vlashtovanykh-pereselentsiv-otrymaly-342-robotodavtsia/ 

На Кіровоградщині компенсацію на оплату праці за влаштованих 

переселенців отримали 342 роботодавця 

На Кіровоградщині у 2022-му році компенсацію на оплату праці за 

влаштованих переселенців отримали 342 роботодавця. З роботою – 753 

внутрішньо переміщених особи. 

Про це під час апаратної наради у Кіровоградській ОВА повідомила 

директор обласного центру зайнятості Лілія Колесник. 

З резервного фонду державного бюджету перераховано майже 9,3 млн. 

грн. відповідної компенсації. Кошторисні призначення використані в повному 

обсязі. 

 

*** 

  

17.01.2023 

Кременчук оперативний 

https://kop.net.ua/u-kremenchutsi-ofitsijno-zareyestrovano-majzhe-34-

tysyachi-pereselentsiv/ 

У Кременчуці офіційно зареєстровано майже 34 тисячі переселенців 

Станом на 1 грудня 2022 року у Кременчуці офіційно зареєстровано 33 

тисячі 823 внутрішньо переміщені особи. За даними департаменту соціального 

захисту населення, на обліку в Автозаводському районі перебуває 22 тисячі 

607 осіб, в Крюківському — 11 тисяч 216 осіб. 

 

 

*** 

17.01.2023 

Сватове City 

https://svatove.city/articles/260575/yak-pereselencyam-z-luganschini-

vidnoviti-dokumenti-pro-osvitu-hto-vidaye-dublikati-atestatu-j-diplomu 

Як переселенцям з Луганщини відновити документи про освіту. Хто 

видає дублікати атестату та диплому 

Під час війни, покидаючи свої домівки на окупованих територіях та 

переїжджаючи до більш безпечних населених пунктів, люди беруть з собою 

найважливіші з документів: паспорти, свідоцтва про народження, документи 

на квартири чи будинки. В таких непередбачуваних екстремальних ситуаціях, 

люди часто забувають про не менш важливі документи, зокрема — дипломи 

про освіту. Редакція Сватове.City розбиралася: як відновити втрачений під час 

війни атестат, диплом? 

Куди звертатися при втраті диплому про вищу освіту? 

Для відновлення документа про вищу освіту (диплом) та/або додатку до 

нього потрібно звернутися до вищого навчального закладу (ВНЗ), який 

видавав цей документ. Якщо такий виш було реорганізовано, то слід 
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звертатися до його правонаступника. Однак, людині може бути невідомо чи 

здійснює цей ВНЗ нині свою освітню діяльність або куди саме релоковано виш 

з тимчасово окупованої території. В таких випадках для поновлення 

документу необхідно звернутися до Міністерства освіти і науки України 

(МОН) за адресою: 01135, м.Київ, пр.Перемоги, буд.10 або на скриньку: 

ez@mon.gov.ua.  При зверненні до МОН бажано додати копію/фотокопію 

втраченого диплома та додатка до нього (за наявності). Міністерство 

визначить вищий навчальний заклад, який буде займатися відновленням 

втраченого диплома. Які документи потрібно надати вишу для відновлення 

диплому? 

Коли громадянин визначився з вищим навчальним закладом, до якого 

треба звертатися, слід подати до цього вишу заяву про видачу диплома або 

додатку до нього. Разом із заявою навчальний заклад може запросити: згоду 

на обробку персональних даних; копію паспорта громадянина України; копію 

закордонного паспорта (за наявності) — для транслітерації прізвища та імені 

в дипломі англійською мовою; копію ідентифікаційного коду; копію свідоцтва 

про шлюб (за наявності). Яку інформацію буде містити дублікат диплома? 

В дублікаті документа про освіту буде відтворено інформацію на основі 

тих даних, що містяться в Єдиній державній електронній базі з питань освіти 

(ЄДЕБО). Її було сформовано з 2000 року. Відповідно, якщо диплом було 

видано раніше або якщо виявилося, що інформації про факт видачі диплома 

немає в ЄДЕБО, то вищий навчальний заклад може використати для 

підтвердження цього архівні дані: копії документа; архівну довідку про 

навчання; виписку з журналу видачі документів про вищу освіту; акт 

знищення первинного документа про вищу освіту. Що робити, якщо даних про 

диплом немає в ЄДЕБО і архіві? 

Якщо інформації про факт видачі диплома немає в Єдиній державній 

електронній базі з питань освіти, а також недоступні архіви — у цьому випадку 

для поновлення втраченого диплома необхідно звернутися до суду. Він має 

встановити юридичний факт здобуття відповідного ступеня чи рівня вищої 

освіти. На підставі копії рішення суду, Міністерство освіти і науки України 

визначить вищий навчальний заклад, який має видати дублікат документа про 

вищу освіту. Як відновити атестат про загальну середню освіту? 

Для отримання дублікату шкільного атестата випускники шкіл з 

тимчасово окупованих територій України можуть звертатися (подати 

письмову заяву) до будь-якого закладу загальної середньої освіти відповідного 

ступеня (школа, гімназія, ліцей) за місцем свого тимчасового проживання. 

Якщо особа володіє інформацією про серію та номер власного атестату, вона 

може оформити електронний запит в Єдиній державній електронній базі з 

питань освіти за посиланням. Звідти на зазначену вами електронну пошту 

надійде інформація з реєстру документів про освіту: виписка з 

кваліфікованими електронними підписом і печаткою технічного 

адміністратора ЄДЕБО. 
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*** 

 

17.01.2023 

ILikeNews.com.ua 

https://ilikenews.com/news/rehiony/novyny-

vinnychchyny/suspilstvo/vinnychchyna-pryynyala-mayzhe-46-tysyach-

pereselentsiv 

Вінниччинa прийнялa мaйже 46 тисяч переселенців 

Від почaтку повномaсштaбного вторгнення Вінниччинa прийнялa 45 804 

переселенців, з них 11 943 – діти. Нaйбільшa кількість переселенців прибулa 

до Вінниці із Донецької облaсті - 11 202, у тому числі з Мaріуполя - 2 074, 

окрім того: 

Хaрківськa облaсть - 10 784, 

Київ - 5 219, 

Херсонськa облaсть - 3 844, 

Лугaнськa облaсть - 2 976, 

Київськa облaсть - 2 752, 

Миколaївськa облaсть - 2 604, 

Зaпорізькa облaсть - 2 274, 

Чернігівськa облaсть - 1 933, 

Дніпропетровськa облaсть - 792, 

Сумськa облaсть - 681, 

Одеськa облaсть - 443, 

Житомирськa облaсть - 248, 

AР Крим - 35, 

Севaстополь - 17. 

Нaгaдaємо, з 1 січня 2023 року було продовжено aвтомaтичне 

нaрaхувaння допомоги нa проживaння для внутрішньо переміщених осіб. Для 

отримaння допомоги внутрішнім переселенцям не требa підтверджувaти 

мaтеріaльний стaн. Aдже допомогa нa проживaння не зaлежить від отримaного 

доходу тa є безстроковою. 

 

*** 

 

17.01.2023 

Мост 

https://most.ks.ua/news/url/kirovogradschina-znajshla-mistsja-dlja-sche-5-

tisjach-pereselentsiv-z-hersonskoji-oblasti/ 

Кіровоградщина знайшла місця для ще 5 тисяч переселенців з 

Херсонської області 

Кіровоградська область готова прийняти ще 5 тисяч переселенців з 

Херсонщини. Про це у Telegram повідомив голова Кіровоградщини Андрій 

Райкович. 
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У Кіровоградській області живуть вже 8 тисяч переселенців з 

Херсонщини. Понад 1000 з них приїхала після звільнення правобережної 

частини Херсонської області. 

Раніше повідомлялось про те, що СБУ завершує розслідування щодо 

“голови пенсійного фонду” Херсонщини. 

 

*** 

 

17.01.2023 

Патріот Донбасу 

https://donpatriot.news/article/u-latviyi-kozhen-drugiy-zhitel-robiv-pozhertvi-

dlya-ukrayinskih-bizhenciv-abo-ukrayini 

У Латвії кожен другий житель робив пожертви для українських біженців 

або України 

56% жителів Латвії заявляють, що з 24 лютого робили пожертви для 

України або українських біженців. 

Про це пише LSM з посиланням на опитування дослідницького центру 

SKDS, яке проводили на замовлення латвійського державного Фонду 

інтеграції суспільства. 

Серед людей, які допомагали Україні, 41% стверджують, що 

перераховували гроші, а 31% — що жертвували товари, одяг, харчові продукти 

та інші матеріальні цінності. 

У порівнянні з квітнем кількість латвійців, які допомагали Україні, зросла 

на 11%. 

 

*** 

 

17.01.2023 

Шnshe.tv 

https://inshe.tv/suspilstvo/2023-01-17/734277/ 

Ірландія розглядає варіанти перебування українських біженців у країні 

після закінчення війни та полегшення їм отримання дозволу на проживання та 

громадянства. 

Про це повідомляє The Irish Times, передає «Судово-юридична газета». 

Також уряд готується до подвоєння числа біженців з України та до того, 

що багато хто захоче залишитися в Ірландії жити. 

Міністр з питань інтеграції Ірландії Джо О’Брайєн заявив, що для десятків 

тисяч українців має бути відкритий шлях до постійного перебування, щоб 

вони могли подати заяву на отримання громадянства чи посвідки на 

проживання. 

«Міністерство юстиції розглядає варіанти надання українцям статусу на 

строк до п’яти років, після чого вони можуть подати заяву на набуття 

громадянства. Я очікую, що нам потрібно відкрити шлях до цього, просто з 

метою інтеграції», – повідомив він. 
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Українські біженці в Ірландії класифікуються як отримувачі тимчасового 

захисту з правом жити, працювати та отримувати пільги у рамках директиви 

ЄС. Цей статус продовжили до кінця березня 2024 року. 

На думку міністра, значна частина українців в Ірландії вирішать 

залишитись там надовго. 

«Будуть діти, які проведуть свої роки у школі тут, вони почнуть бачити 

тут дім, і сім’ї почнуть бачити тут дім. Хоча серця багатьох українців 

залишаються в їхній рідній країні, зрештою відгук, який люди відчують у 

громадах по всій Ірландії, означатиме, що ми побачимо, як значна частина 

українців вирішить, що тут краще місце для них», – сказав новий міністр. 

Чиновник зазначив, що урядові відомства мають планувати таку саму 

кількість людей з України, як і 2022 року. 

«Кожен округ у штаті повинен буде розмістити модульні будинки на 

рівні, набагато більшому за ті 700 об’єктів, які заплановані на даний час на 

національному рівні», – зазначив він. 

Державі доведеться придбати багато об’єктів нерухомості, щоб у 

найближчі місяці розмістити людей, які шукають захисту, та зменшити 

залежність їхнього розміщення готелів. 

В Ірландії розглядають варіанти, як залишити українських біженців в 

країні і після закінчення війни 

 

***  

 

17.01.2023 

Сміла City 

https://smila.city/articles/260582/dopomoga-vpo-smilyanska-gromada-

pidpisala-memorandum-pro-spivpracyu-iz-blagodijnoyu-organizaciyeyu- 

Смілянська громада підписала меморандум про співпрацю із благодійною 

організацією"БФ "Стабілізейшен Суппорт Сервісез".  

Хто повідомляє: міський голова Сергій Ананко.  

У чому суть?  

Наразі знову є можливість отримати багатоцільову грошову допомогу 

ВПО, що мешкають в м. Сміла і с. Ірдинівка. Наша Смілянська громада 

підписала меморандум про співпрацю із благодійною організацією"БФ 

"Стабілізейшен Суппорт Сервісез".  

Виплати передбачені тим внутрішньо переміщеним особам, які не 

отримували грошову міжнародну допомогу (6660 за три місяці) від жовтня 

включно.  

Потрібно зареєструватися у формі за посиланням, після чого з вами 

зв’яжуться і домовляться про зустріч для оформлення виплати.  

Реєструватися потрібно лише одному представнику з сім’ї, яка проживає 

разом. 

А що було раніше? 
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Сміла.City повідомляли, що зараз на Черкащині мешкає більше 60 тисяч 

внутрішньо переміщених громадян. Їх кількість буде зростати ще, адже з 

районів, де нині йдуть бойові дії евакуюватимуть людей. 

«Кількість внутрішньо переміщених осіб у районі станом на 16 січня 

становить – 60 127 осіб, з них: місто Черкаси – 27 331 осіб, місто Сміла – 7 034, 

місто Канів – 4 192»,— повідомила Валерія Бандурко про кількість ВПО, які 

мешкають на Черкащині на щотижневій нараді з керівниками структурних 

підрозділів Черкаської РВА.  

 

*** 

 

18.01.2023 

ОбласТь 

https://oblast-te.com.ua/volontery-rozrobyly-posibnyk-dlya-pereselencziv-

yaki-zhyvut-na-ternopilshhyni-foto/ 

 ВОЛОНТЕРИ РОЗРОБИЛИ ПОСІБНИК ДЛЯ ПЕРЕСЕЛЕНЦІВ, ЯКІ 

ЖИВУТЬ НА ТЕРНОПІЛЬЩИНІ (ФОТО)  

ГО “Східноукраїнський центр розвитку місцевої демократії» розробила 

«Короткий довідник для ВПО”. Він буде корисним як для тих переселенців, 

які вже раніше приїхали до Тернопільської області, так і для новоприбулих. 

Про це пише “Громадський простір”. 

«В нашій брошурі зібрані контакти організацій, які надають соціальну, 

юридичну, психологічну та гуманітарну допомогу. Це урядові та неурядові 

організації Тернополя. Ми намагаємося координувати роботу організацій, які 

займаються такою допомогою для ВПО. Посібник є частиною нашої великої 

роботи, яка направлена на задоволення потреб переселенців. Таким чином, ми 

допомагаємо їм швидше адаптуватися та інтегруватися у громади 

Тернопільської області», – зазначив Максим Данильченко, представник 

організації. 

“Я нещодавно переїхала до Тернополя з Донеччини. В мене було багато 

питань щодо оформлення документів або отримання допомоги у вигляді 

продуктових наборів. Я отримала юридичну консультацію та змогла знайти 

контакти різних організацій, які мені зараз потрібні у посібнику. Дуже 

важливо свої права та обов’язки. Завдяки цьому можна бути більш 

захищеним», – Оксана, переселенка з Донецької області. 

Зміст брошури: 

Поняття “внутрішньо переміщена особа” 

Яку державну допомогу може отримати ВПО 

Права та обов’язки ВПО 

Нормативно-правова база 

Довідник контактів (всеукраїнські організації, місцеві органи 

самоврядування, урядові та інші органи влади, неурядові організації) Посібник 

складається з 16 сторінок. 
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В брошурі розміщено QR коди-посилання на інформаційні ресурси на 

різні організацій, їх адреси та телефони. 

Переглянути та завантажити посібник можна за посиланням. 

Брошура підготовлена в рамках проєкту “Нові мешканці Тернополя” – 

шлях від міграції до стабільного розвитку, який впроваджується ГО 

Східноукраїнський центр розвитку місцевої демократії за підтримки 

Goverment of Canada та Black Sea Trust for Regional Cooperation, a Project of the 

The German Marshall Fund of the United States. Думки, висловлені в цій 

брошурі, не обов’язково відображають точку зору Black Sea Trust чи його 

партнерів. 

 

 

 
 

 

*** 

18.01.2023 

Uzhgorod.net. 

https://uzhgorod.net.ua/news/173702 

На Закарпатті благодійники придбали для прийомних сімей вимушених 

переселенців 17 генераторів 

На Закарпатті благодійники придбали для прийомних сімей вимушених 

переселенців 17 генераторів 17 генераторів для прийомних сімей та для 

будинків сімейного типу на Закарпатті, в яких проживають вимушені 

переселенці, придбала міжнародна благодійна організація “Сос Дитячі 
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Містечка Україна”. Про це Суспільному повідомила менеджерка гуманітарної 

сфери міжнародної організації Наталія Криворучко. 

 Генератор привезли для прийомної родини у село Чабанівка 

Ужгородського району. Тут виховують четверо дітей. Прийомна родина 

приїхала з Харківської області у березні, — розповіла прийомна мама Наталія 

Кутузова. “Тепер ми дуже раді, що в нас буде світло. Ми прийомна сім'я, в нас 

четверо діток, ми функціонуємо з 2015 року. Старша дівчинка в нас вже 

вийшла з родини, вона у самостійне життя пішла, вже студентка четвертого 

курсу. Друга — також студентка, виросла вже. Й маємо трьох малюків — 

перший, другий, четвертий клас. На початку війни ми переїхали на Закарпаття 

з Харківської області, за рекомендацією служби у справах дітей нас 

евакуювали”, — розповіла Наталія Кутузова. Суспільне Ужгород 

Генератор отримала й прийомна родина з Краматорська Донецької 

області. Вони зараз проживають в обласному благодійному фонді дітей, сиріт 

та інвалідів в Ужгороді. Батько Володимир Скок розповів: вони з дружиною 

виховують трьох доньок, дві з них — прийомні. 

“Придбали собі ліхтарики, через те що світло вмикають на чотири-п'ять 

годин, ще й нема інтернету. А дівчата займаються онлайн. Тому генератор нам 

стане у пригоді”, — сказав Володимир Скок. Суспільне Ужгород 

Менеджерка гуманітарної сфери міжнародної організації Наталія 

Криворучко розповіла Суспільному: “Для таких сімей ми закупили 17 

генераторів. Ще 6 генераторів ми будемо продавати у громади Закарпаття, у 

яких ми створили ігрові кімнати, ігрові простори для дітей місцевої, 

приймаючої громади і для ВПО. Також три генератори будуть передані 

державним партнерам, якимось комунальним установам, які також розмістили 

у собі внутрішніх переселенців, і саме допомога їм буде надаватися у вигляді 

генераторів”. 

За словами Наталії Криворучко, загалом на придбання 26 генераторів, 

вогнегасників та датчиків газу для прийомних родин, дитячих кімнат та 

комунальних установ, де проживають вимушені переселенці, витратили 

близько мільйона гривень. 

 

*** 

  

18.01.2023 

Новини  Полтавщини 

https://np.pl.ua/2023/01/u-kobeliatskiy-hromadi-provely-reiestratsiiu-

pereselentsiv-na-otrymannia-dopomohy-vid-blahodiynykh-fondiv/ 

У Кобеляцькій громаді провели реєстрацію переселенців на отримання 

допомоги від благодійних фондів 

У рамках меморандуму про співпрацю між Кобеляцькою міською радою 

та БО «БФ Карітас Полтава» 17 січня соціальні працівники фонду «Карітас 

Полтава» проводили реєстрацію на оформлення фінансової допомоги для 

внутрішньо переміщених осіб, які проживають на території Кобеляцької 
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громади. Про це повідомила Кобеляцька міська рада. “Одноразова грошова 

допомога надається вразливим категоріям населення, а саме: людям з 

інвалідністю, важкохворим, багатодітним родинам. Також кошти можуть 

отримати вагітні жінки, одинокі матері, батьки чи опікуни, люди, яким понад 

60 років тощо”, – йдеться у повідомленні. Виплати в розмірі 6600 грн (2200 в 

місяць) передбачені для тих, хто не отримував раніше виплат від міжнародних 

організацій не пізніше 31 жовтня 2022 року. 

За день представники фонду опрацювали 50 анкет та прийняли близько 

100 внутрішньо переміщених осіб, які звернулися до них за допомогою. 

 

*** 

18.01.2023 

Шо Там 

https://shotam.info/u-hromadi-na-frankivshchyni-kolyshniu-likarniu-

peretvoryly-na-prykhystok-dlia-pereselentsiv/ 

У Дубовецькій громаді Івано-Франківської області колишню лікарню 

перетворили на прихисток для переселенців. 

Про це повідомили у пресслужбі Івано-Франківської ОВА. 

Зазначається, що до 2019 року у приміщенні, в якому відкрили шелтер, 

функціонувала Маріямпільська лікарня. Згодом будівлю передали у власність 

місцевої релігійної громади Воздвиження Чесного Хреста УГКЦ. Відтоді 

приміщення виконувало роль парафіяльного будинку. 

Прихисток для українців, які були змушені покинути домівки через 

російське вторгнення, облаштували на першому поверсі колишньої лікарні. 

Загальна площа – 311 квадратних метрів. Шелтер складається з десяти кімнат, 

зокрема, кухні, їдальні, душових та житлових приміщень. Нагадаємо, 

Катерина Тарасенко, яка переїхала на Львівщину у 2014 році з Алчевська та 

відкрила там ферму, під час повномасштабного вторгнення облаштувала 

прихисток для переселенців та допомогла їм з роботою. 

Крім того, у Переяславі на Київщині переселенець Дмитро Леонов бізнес, 

що втратив через війну. 

 

*** 

 

18.01.2023 

Зміст 

https://zmist.pl.ua/news/pereselencziv-poltavskoyi-gromady-hochut-

vklyuchyty-do-programy-soczzahystu-turbota 

Полтавської громади хочуть включити до програми соцзахисту 

«Турбота» 

«Турбота» – це проєкт соціального забезпечення й захисту для допомоги 

мешканцям Полтавської громади. До програми хочуть включити категорію 

переселенців, щоб вони могли отримувати допомогу в кризових ситуаціях. 
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Про це 17 січня на презентації  бюджету громади на 2023 рік у 

Полтавській міській раді повідомила начальниця Управління соціального 

розвитку Наталія Бондар. 

Нині за програмою «Турбота» отримати допомогу можуть тільки 

зареєстровані мешканці громади. 

«Навіть якщо переселенці мають довідку про фактичне місце 

проживання, їм допомога не передбачена. У програмі це чітко прописано», – 

говорить Наталія Бондар. 

Зараз на території громади живуть переселенці другої і третьої хвилі, що 

приїхали пізніше. Частина людей першої хвилі, які приїхали на початку війни, 

вже виїхали за межі громади. 

Для допомоги у кризових ситуаціях окремим категоріям переселенців, 

полтавська влада підготує спеціальні списки, які підпадають під ці категорії. 

Нагадаємо, що понад 200 переселенців здобувають робітничі професії на 

Полтавщині: найбільше учнів приїхали з Харківщини. Окрім переселенців, в 

училищах та ліцеях Полтавщини навчаються 336 учнів з особливо 

небезпечних територій. 

 

***  

18.01.2023 

Дом 

https://kanaldom.tv/ukrayinczi-v-turechchyni-yak-znajty-robotu-

pereselenczyam-2/ 

Українці в Туреччині: як знайти роботу переселенцям 

Українці знайшли прихисток від війни у різних куточках світу. 40 тисяч 

наших переселенців від 24 лютого 2022 року прийняла Туреччина. Для 

біженців країна пропонує оформити міжнародний захист. Щоправда, перші 

пів року із ним заборонено працювати, тому більшість українців отримують 

посвідку на проживання, йдеться в матеріалі "Ранку Вдома". 

Працевлаштуватися у Туреччині непросто. Інколи заявку потрібно подавати 

ще з України. Українцям, які шукають там роботу допомагають численні 

асоціації чи волонтери. До них часто звертаються місцеві роботодавці, які 

хочуть найняти переселенців. Місцеві жителі також охоче допомагають 

українцям. 

"Роботу уже часто знаходять через когось. Тобто це приватні зв'язки або 

рекомендації. Роботодавці часто звертаються до профільних асоціацій, який у 

Туреччині понад два десятки. Як компанії звертаються, так і самі шукачі 

роботи", — розповіла голова громадської організації "Українська спілка в 

Анкарі" Юлія Білецька. 

На узбережжі працевлаштуватися простіше влітку, або взимку. Місцеві 

компанії охоче наймають українців. 

"Сфера туризму популярна серед українців, але тут є великий мінус. Бо 

українці повинні розуміти, що працюватимуть з росіянами", — додала Юлія 

Білецька. 
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У великих містах є потреба у висококваліфікованих кадрах. Зокрема, 

бракує інженерів та інших фахівців у технічній сфері. Є чимало вакансій для 

українських вчителів. 

"Навіть, якщо немає профільної педагогічно освіти, українець може бути 

корисним, як нейтів спікер. Тобто ви, як носій мови можете вести розмовні 

клуби, працювати паралельно з педагогами. Також можна працювати у сфері 

послуг. Фотографи, майстри манікюру, перукарі завжди знаходять роботу", — 

резюмувала Юлія Білецька.  

Знайти високооплачувану роботу можуть знавці турецької та англійської 

мов. Втім, перед тим, як йти на роботу варто перевірити компанію. 

Обов'язково поцікавтесь чи роботодавець зробив дозвіл на працю. Адже без 

цього документи можуть бути проблеми із законом. 

 

*** 

18.01.2023 

Овідіопольські новини 

https://ovd.today/news/8215-v-odesi-pereselencjam-nadajut-sprijannja-u-

pracevlashtuvanni-miskrada.html 

В Одесі переселенцям надають сприяння у працевлаштуванні - міськрада 

З початку війни в Одесі знайшли прихисток понад 60,7 тис. внутрішньо 

переміщених осіб. Саме тому пріоритетним напрямком у політиці соціального 

захисту цієї категорії громадян є забезпечення їх роботою. Про це повідомляє 

сайт Одеської мерії. 

З метою сприяння якнайшвидшої інтеграції переселенців до місцевої 

громади, адаптації до нового місця проживання та підвищення якості їх життя, 

у нашому місті з 3 червня 2022 року розпочав свою роботу Муніципальний 

центр сприяння працевлаштуванню внутрішньо переміщених осіб під гаслом: 

«Одеський ринок праці – Заякорись в Одесі». 

Функціонування Центру здійснюється шляхом: 

- надання на постійній основі інформаційно-консультаційних послуг про 

наявність вільних робочих місць (вакантних посад) для ознайомлення шукачів 

роботи з числа внутрішньо переміщених осіб із вакансіями комунальної сфери 

та підприємств різних видів економічної діяльності міста; 

- надання допомоги у складанні резюме; 

- формування та оновлення бази вакансій підприємств, установ та 

організацій комунальної власності територіальної громади м. Одеси, інших 

суб’єктів господарювання для подальшого працевлаштування внутрішньо 

переміщених осіб. 

У середньому у банку вакансій налічується понад 800 одиниць. 

Протягом червня-грудня 2022 року до Центру та його філій звернулися 

1705 осіб, працевлаштовані – 538, з яких на підприємства, установи та заклади 

комунальної власності територіальної громади міста Одеси - 303 особи, до 

інших суб’єктів господарювання – 235. 



56 
 

Найбільше працевлаштованих у сферах промисловості, транспорту, 

будівництва, зв’язку та водопостачання - 120 осіб, медичних установах – 99, 

закладах освіти – 92, житлово-комунальних сервісах та комунальних 

підприємствах – 90, торгівлі – 71. 

Значна кількість переселенців була працевлаштована до закладів 

Департаменту освіти та науки Одеської міської ради – 92 особи, Департаменту 

охорони здоров’я Одеської міської ради – 87, Комунальних підприємств 

житлового господарства: «ЖКС «Вузівський» - 18, «ЖКС «Порто-

Франківський» - 6, інших Комунальних підприємств міста: 

"Одесміськелектротранс" - 30, «Міські дороги» - 10, «Спеціалізоване 

підприємство комунально-побутового обслуговування» - 5 тощо. 

До інших суб’єктів господарювання працевлаштовані 235 переселенців, 

зокрема, на міські підприємства: філія «Інфоксводоканал» - 25, ПРАТ 

"Стальканат"- 21, Одеська філія АТ «Укртелеком» - 13, СП "Вітмарк-Україна"-

14, АТ "Одеська ТЕЦ"- 4, а також до торгових мереж: «Копійка» - 9, «АТБ» та 

«Сільпо» по 5 осіб тощо. 

Серед працевлаштованих осіб, які проживали на адміністративно-

територіальних одиницях України, де ведуться бойові дії, переважають 

мешканці з трьох регіонів: Херсонської обл. - 177 осіб, Донецької обл. -151 та 

Миколаївської обл. -135. 

Для якнайшвидшого отримання роботи шукачами та можливості 

співбесіди безпосередньо з роботодавцем щодо умов праці в комунальній 

сфері у Центрі за адресою: вул. Косовська, 2Д забезпечена присутність 

представників виконавчих органів міської ради: Департаментів праці та 

соціальної політики, охорони здоров’я, міського господарства, освіти та науки, 

економічного розвитку. 

Найбільшим попитом у відвідувачів користувалися наступні професії та 

галузі економічної діяльності: сфери медицини, освіти, торгівлі та 

будівництва, кваліфіковані робітники з інструментом, робітники житлово-

комунального господарства, професії, які не потребують професійної 

підготовки тощо. 

Діяльність Центру забезпечує максимальне сприяння інтеграції 

внутрішньо переміщених осіб у місцевий ринок праці та забезпечує робочою 

силою підприємства міста. 

Департамент праці та соціальної політики Одеської міської ради 

 

*** 

 

18.01.2023 

Місто над Бугом 

http://mistonadbugom.com.ua/article/u-vinnici-mayzhe-4-5-tisyachi-pilgovih-

municipalnih-kartok-oformili-pereselenci 

У Вінниці майже 4,5 тисячі пільгових муніципальних карток оформили 

переселенці 
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Оформити пільгову картку вінничанина внутрішньопереміщені особи, які 

належать до пільгової категорії, можуть у прозорих офісах громади.  

У громадському транспорті Вінницької міської територіальної громади 

діє автоматизована система оплати проїзду. Розрахунок здійснюється за 

допомогою Муніципальної картки вінничанина, яка дає можливість 

здійснювати безоплатну пересадку впродовж 30 хвилин з моменту оплати 

проїзду на всі види громадського транспорту, окрім маршрутних таксі.  

Як розповіла Місту над Бугом директорка «Вінницякартсервіс» Катерина 

Бабіна, пільговою карткою користуються як вінничани, так і ВПО. Загалом 

йдеться про близько 90 тисяч пільгових карток, з яких майже 4500 оформили 

переселенці. 

Хочу нагадати, що всі внутрішньопереміщені особи, які мають пільгу 

відповідно до законодавства, можуть звертатись за оформленням 

муніципальної картки вінничанина. Там, де вони отримують довідку у 

прозорому офісі, можна оформити пільгову муніципальну картку. Загалом 

наразі з 90 тисяч пільгових карток у нашій громаді, саме ВПО оформили лише 

405 тисяч приблизно. Це не велика частка, - каже директорка 

«Вінницякартсервіс» Катерина Бабіна. 

Вінничанам також нагадують, що обслуговування в Прозорому офісі 

"Замостянський" (вул. Замостянська, 7) тимчасово не здійснюється. 

Оформлення і видача Муніципальних карт проводиться в ПО "Старе місто" на 

Брацлавській, 85 та "Вишенька" - проспект Космонавтів, 30. Також можна 

розрахуватись банківськими картками та смартфоном за наявності NFC, через 

QR-код ПриватБанку та СМС-повідомленням з мобільних операторів». На 

борту маршрутних таксі доступний розрахунок лише Муніципальною 

карткою вінничанина та готівкою. Довідка: пільгова муніципальна картка 

вінничанина - це персоніфікована картка, призначена для реєстрації проїзду 

пільговими категоріями громадян, які мають право на безоплатний проїзд у 

громадському транспорті. 

 

*** 

 

18.01.2023 

Патріот Донбасу 

https://donpatriot.news/article/u-slovachchini-na-30-skorotilas-kilkist-

bazhayuchih-nadati-zhitlo-ukrayinskim-bizhencyam-mvs 

У Словаччині на 30% скоротилась кількість бажаючих надати житло 

українським біженцям - МВС 

Жителі Словаччини вже менш охоче селять у себе українців. Кількість 

власників житла у Словаччині, які добровільно надавали житло українським 

біженцям, скоротилася на 30% порівняно з літом 2022 року. 

Про це повідомила 17 січня пресслужба МВС Словаччини, пише 

uamedia.eu. 
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У міністерстві повідомили, що в листопаді (останній місяць, для якого 

зібрано статистику) кількість власників житла, які оселили у себе українців, 

склала 7616 осіб. У їхніх житлових будинках розміщено 25,9 тис. біженців із 

України. 

Водночас кількість працевлаштованих біженців з України збільшилася 

вдвічі та скоротилася кількість одержувачів допомоги. 

Міністр внутрішніх справ Роман Микулець пояснив ці цифри 

акліматизацією українців до словацьких умов. 

Зазначимо, що з вересня 2022 року уряд Словаччини збільшив 

компенсації для власників житла, які заселили до себе українців. Допомогу за 

день розміщення біженця було збільшено з 7 до 10 євро, за день розміщення 

дитини - з 3,5 до 5 євро. 

 

*** 

 

18.01.2023 

inPoland 

 https://inpoland.net.pl/novosti/bizhenci-z-ukra%d1%97ni-zmozhut-podati-

na-kartu-pobitu-v-polshhi-vid-kvitnya-2023-roku/ 

Українським біженцям планують дозволити подавати документи на карту 

побиту з квітня 2023 року. 

 Причому до процедури внесені значні зміни, а податися зможуть не всі. 

Громадяни України, що в'їхали до Польщі з 24 лютого 2022 року зможуть 

подати документи на карту побиту від квітня цього року. Така можливість 

буде доступна тільки 3-ом категоріям: які працюють, мають власну  

фірму або є висококваліфікованим спеціалістом (Blue Card), про це 

розповів порталу inPoland.net.pl директор департаменту міграційного права 

UdSC Міхал Блешиньскі (Michał Bleszyński).  

Оновлення закону про допомогу громадянам України відкриває шлях для 

поступового початку прийому документів на карту побиту. Спочатку 

дозволять подаватися окремим категоріям громадян.  

Польщі буде єдина виплата? 

Важливий нюанс - такі особи йтимуть за іншою процедурою. Наприклад 

не буде обов'язку особисто з'являтися в установі. Відбитки пальців мають 

братися з реєстру PESEL UKR та додаватися до системи 

Pobut. Відповідно на початковому етапі таке рішення має прискорити 

розгляд справи. Якщо з якоїсь технічної 

причини відбитки пальців не вдасться переказати до телеінформаційної 

системи Pobut: іноземця мають викликати до воєводського управління. 

Не братиметься під увагу і термін в'їзду до Польщі тому, що поняття про 

славнозвісні "9 місяців після в'їзду" викреслено з закону. 

Як поінформував портал inPoland.net.pl керівник UdSC Ярослав Шайнер, 

ще цього року очікуються, що іноземці зможуть підписувати заявку на 

отримання дозволу на перебування за допомогою платформи Profil Zaufany. Є 

https://inpoland.net.pl/novosti/bizhenci-z-ukra%d1%97ni-zmozhut-podati-na-kartu-pobitu-v-polshhi-vid-kvitnya-2023-roku/
https://inpoland.net.pl/novosti/bizhenci-z-ukra%d1%97ni-zmozhut-podati-na-kartu-pobitu-v-polshhi-vid-kvitnya-2023-roku/
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сумніви щодо того, чи вдасться технічно реалізувати це до 1 квітня, хоч цим 

вже займається Міністерство цифровізації. Є багато технічних складнощів, і 

більша ймовірність, що це реалізується у 2-му кварталі  2023 року. 

Додамо, що українці, які не працюватимуть або займатимуться 

господарською діяльністю не муситимуть легалізувати своє перебування в 

Польщі. Як і раніше, вони легально перебуватимуть щонайменше до 23 серпня 

2023 року. А влада вже заявила, що далі продовжить цей термін незалежно чи 

завершиться війна в Україні, чи ні. Також вони можуть користуватися з 

додатку diia.pl. 

 

*** 

 

18.01.2023 

PRO Гроші 

https://progroshi.news/news/finansi/170-dolariv-na-kozhnu-ditinu-de-

ukrajinskim-bizhencyam-zbilshili-viplati-4022.html 

170 доларів на кожну дитину: де українським біженцям збільшили 

виплати 

Допомогу на кожну дитину отримають сім’ї, які приїхали в державу після 

1 лютого 2022 року 

Уряд Грузії призначив грошову допомогу українським біженцям, які 

приїхали на територію держави після 1 лютого 2022 року. Виплати 

розраховані на кожну дитину в складі сім'ї. 

Про це повідомляє грузинське видання Netgazeti. 

Зазначається, що надаватимуть забезпечення за підтримки Дитячого 

фонду ООН. Йдеться про 470 ларі (національна валюта Грузії), що 

рівноцінною близько 172 доларам. Українці, які мають статус біженців, 

можуть оформити допомогу, звернувшись у відділення Агентства соціального 

обслуговування за місцем проживання. Це потрібно зробити до 1 березня 2023 

року. 

"Для отримання матеріальної допомоги батько/законний представник 

дітей повинен до 1 березня поточного року звернутися до територіального та 

регіонального відділення Агентства соціальних послуг та принести свій 

паспорт і паспорт дитини/свідоцтво про народження. У разі виникнення 

запитань зацікавлені особи можуть зателефонувати до гарячої лінії 1505", – 

повідомляє видання. 

Зауважимо, що раніше грузинський уряд та безпосередньо Міністр 

охорони здоров'я Грузії Зураб Азарашвілі проінформували про подовження 

програми допомоги біженцям на півроку. Її реалізовують з 15 липня 2022-го, 

за що відповідає Агентство у справах переселенців. 

Як Грузія допомагає українським біженцям 

З перших днів повномасштабної війни держава дає прихисток нашим 

громадянам, пропонуючи різноманітні пільги та грошову допомогу. В'їхати на 

територію Грузії можна без візи, а перебувати дозволено протягом одного 
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календарного року. Щоб мати право на соціальну підтримку, варто отримати 

офіційний статус біженця. Для цього можна написати відповідну заяву на 

кордоні або звернутися у будь-який державний орган Грузії. Головний 

уповноважений орган, який займається оформлення статусу, це Департамент 

міграції. 

Щодо фінансової допомоги, то уряд виплачує 300 ларі або 105 

американських доларів одній сім'ї протягом трьох місяців. При цьому можна 

претендувати на безплатне житло, подавши звернення в Міністерство у 

справах внутрішньо переміщених осіб з окупованих територій, праці, охорони 

здоров'я та соціального захисту. 

Також українці, які перетнули кордон до 1 листопада 2022 року і постійно 

перебувають на території Грузії, можуть користуватися безоплатною 

медичною допомогою. Послуги, за які немає потреби платити, включають 

невідкладну медичну допомогу, лікування цукрового діабету, лікування 

рідкісних захворювань, в тому числі – коронавірусної інфекції (разом із 

тестуванням, вакцинацією та госпіталізацією), лікування туберкульозу та ВІЛ-

інфекцій, здійснення щеплень від інфекційних захворювань, підтримку 

психічного здоров'я, діаліз при нирковій недостатності та ін. 

 

*** 

 

19.01.2023 

Ліга Новини 

https://biz.liga.net/ua/all/fmcg/novosti/bejentsy-spasayut-polskie-torgovye-

tsentry-pochti-kajdyy-pyatyy-posetitel-iz-ukrainy 

Польські торговельно-розважальні центри фіксують збільшення 

відвідувачів завдяки біженцям з України, повідомила в четвер місцева газета 

Rzeczpospolita. 

За даними маркетингової фірми Selectivv Data Tank, поляки відвідують 

ТРЦ все рідше – у грудні 2022 року зниження становило 1,2%. Але завдяки 

іноземцям кількість відвідувачів торговельних центрів збільшилася на 18,9% 

у порівнянні з минулим роком. 

"У грудні відвідуваність ТЦ збільшилась, але це вплив виключно гостей 

з-за кордону. Поляки відвідують такі об'єкти все рідше", – йдеться в публікації. 

Частка українців серед відвідувачів польських ТРЦ збільшилася майже 

втричі та становить 18%. 

Для порівняння: частка поляків за рік скоротилася з 91,1% до 75,8%. 

"Приїзд українських біженців позначився на багатьох сферах, зокрема на 

економічному житті. У ритейлі це означає, наприклад, розворот негативної 

тенденції з кількості відвідувачів ТЦ", – заявив директор Selectivv Data Tank 

Марчін Августиняк. 

За даними Польського економічного інституту (PIE), за перші три 

квартали 2022 року в Польщі створили 3600 нових компаній з українським 
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капіталом і понад 10 000 українців отримали статус індивідуального 

підприємця. 

15 листопада 2022 року опитування показало, що більшість українців у 

Польщі живуть у квартирах та винаймають житло власним коштом. 

Андрій Водяний 

 

*** 

 

19.01.2023 

Ратуша 

https://www.ratusha.if.ua/v-ivano-frankivsku-litnikh-pereselentsiv-navchaiut-

komp-iuternoi-hramotnosti/ 

Навчити стареньких користуватися сучасними гаджетами. В Івано-

Франківську для людей літнього віку організували безкоштовні курси 

комп’ютерної грамотності. 

Відтак на перше заняття завітали близько 2 десятків пенсіонерів. І 

впевнено почали освоювати сучасні мобільні пристрої, інформує Ратуша. 

Переселенці впевнені, такі практичні навички нині вкрай необхідні всім. 

Деталі в сюжеті телерадіокомпанії Вежа. 

 

*** 

 

19.01.2023 

(ITV) 

https://itvmg.com/news/z-pochatku-viyni-do-medzakladiv-rivnenshchini-

pratsevlashtuvali-ponad-100-pereselentsiv-82512 

З початку війни до медзакладів Рівненщини працевлаштували понад 100 

переселенців 

Внутрішньо переміщені особи підсилили медицину Рівненщини. Так, із 

початку війни до медзакладів області працевлаштували майже півтори сотні 

переселенців. 

Про це розповів начальник Рівненської ОВА Віталій Коваль та додав, що 

найбільше ВПО працюють в обласній клінічній та дитячій лікарнях, а також в 

Центральній міській лікарні Рівного. 

«Ми продовжуємо інтегрувати переселенців у життя області, аби вони 

відчули, що Рівненщина – це їх другий дім. Взаємопідтримка – це одна з 

кращих якостей українців. Разом ми зможемо більше», - сказав Віталій Коваль. 

Таким чином область підсилили 65 лікарів (в тому числі 25 лікарів-

інтернів з тимчасово непідконтрольних територій), 45 медичних сестер, 25 

технічних працівників. 

Очільник області також додав, що наразі є відкриті вакансії для лікарів у 

різних районах нашого регіону. Зокрема, потрібні кардіолог, нарколог, 

невропатолог тощо. Але найбільше фахівців зараз потребує первинна медико-



62 
 

санітарна ланка. Мова йде про лікарів загальної практики - сімейної медицини, 

терапевтів та педіатрів. 

 

*** 

 

19.01.2023 

NV 

Допомога для ВПО. Чи зміняться терміни виплат у 2023 році 

https://biz.nv.ua/ukr/economics/viplati-vpo-2023-chomu-jih-mozhut-

zatrimuvati-novini-ukrajini-50298339.html 

Українці, які постраждали внаслідок військової агресії РФ та стали 

вимушеними переселенцями, отримують від держави щомісячну фінансову 

допомогу. 

З 1 січня 2023 року ВПО автоматично продовжують отримувати виплати 

від держави, заявила міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих 

територій Ірина Верещук. Вона також зазначила, що переселенцям не потрібно 

після 1 січня звертатися до органів соцзахисту чи ЦНАПу для поновлення 

виплат. Виплата ВПО бюджетних коштів здійснюється Мінсоцполітики 

щомісяця до третього, 13 і 23 числа, натомість раз на місяць відбувається 

виплата на підставі реєстру внутрішньо переміщених осіб для виплати 

допомоги. Відомство перераховує кошти банкам, які розподіляють фінансову 

допомогу на карти осіб, які раніше подали відповідну заявку. 

Коли українцям чекати нарахувань у 2023 році? У Новому році дати 

надходження виплат для ВПО поки що не змінюються. Про це розповіли у 

Міністерстві соціальної політики. У випадку, якщо будуть впроваджені нові 

терміни, про це обіцяють повідомити. 

«Інформації про зміну дат надходження виплат поки що немає, тому в 

2023 році усе залишається без змін», — повідомили на гарячій ліній відомства 

на питання видання Факти ICTV. 

Разом з тим, затримки у отриманні виплат можуть виникати. Це свідчить 

про проблеми технічного характеру, зазначили на гарячій лінії: «Якщо 

виникають затримки і виплати не надходять понад місяць — це технічні 

проблеми, які варто усувати якнайшвидше». 

Сума щомісячної допомоги на проживання від держави становить: 

3 тис. грн на кожну дитину та людину з інвалідністю; 

2 тис. грн на кожну людину старше 18 років. 

 

*** 

 

19.01.2023 

The Sumy Post 

https://sumypost.com/sumynews/suspilstvo/u-sumah-diye-koordynatsijnyj-

tsentr-dopomogy-vpo-luganshhyny/ 

У Сумах діє Координаційний центр допомоги ВПО Луганщини 
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У місті Суми діє Координаційний центр допомоги ВПО Луганщини в 

Сумській області. 

В Центрі можна отримати: 

– гуманітарну допомогу (для внутрішньо переміщених осіб, які 

проживають на території Сумської області, отримати гуманітарну допомогу 

можливо через відділення поштового зв’язку); 

– консультацію юристів та психологів. 

Графік роботи: понеділок – п’ятниця з 10:00 до 14:00 години 

Адреса: м. Суми, вул. Першотравнева, 29, кабінет 2 

Контактний телефон: 063-551-35-11 

 

*** 

 

19.01.2023 

Хроніки Обухова 

https://obukhiv.info/news/v-ukraintci-vidbudetsya-blagodiinii-auktcion-na-

pidtrimku-vpo/ 

В Українці відбудеться благодійний аукціон на підтримку дітей ВПО 

Київська область, Обухівський район, Українська тергромада. 

Найближчим часом в Українці відбудеться благодійний аукціон на підтримку 

ВПО. 

Про це повідомляють Хроніки Обухова з посиланням на місцевий палац 

культури. 

Ми проведемо аукціон "Золотий вік. Динамо Київ" в підтвердження того, 

що Україна краща в усьому! 

На аукціоні буде виставлена у 5 лотах - раритетна атрибутика 

футбольного клубу "Динамо Київ". 

Усі зібрані кошти підуть на підтримку та культурний розвиток дітей ВПО, 

що прибули з зони бойових дій, йдеться у повідомленні. 

 Де? ПК Енергетик 

Коли? 22 січня о 14.00 

Як? Особиста участь чи участь онлайн за посиланням: 

https://t.me/retrofest_ua (!!! у відеочаті 22.01.23 о 14:00). 

 

*** 

 

19.01.2023 

ILikeNews.com.ua 

https://ilikenews.com/news/rehiony/novyny-

vinnychchyny/ekonomika/suspilstvo/shveytsariya-peredast-mayzhe-50-milyoniv-

dlya 

Швейцaрія передасть мaйже 50 мільйонів для підтримки переселенців, які 

проживaють нa Вінниччині 
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Зaдля підтримки переселенців, які проживaють нa Вінниччині 

Швейцaрськa неурядовa оргaнізaція Solidar Suisse виділить 48 мільйонів 

гривень. Кошти передaдуть ГО «ВІСЬ», a проект реaлізовувaтимуть з січня по 

липень 2023 року нa територіях Орaтівської тa Погребищенських громaд 

Вінницької облaсті. Про це повідомили у пресслужбі Вінницької ОВA. 

Зa інформaцією Вінницької ОВA від почaтку повномaсштaбного 

вторгнення в Укрaїну нa Вінниччині поселилось 183 тисяч внутрішньо 

переміщених осіб. Стaном нa кінець січня в облaсті проживaє 176 тисяч 

переселенців, які потребують фінaнсової підтримки. В сільській місцевості 

людям вaжко знaйти роботу, тому виниклa потребa оргaнізувaти фінaнсову 

підтримку для них. 

Зaзнaчимо, в рaмкaх реaлізaції проекту гумaнітaрнa допомогa 

нaдaвaтиметься нaйбільш врaзливим верствaм нaселення з числa ВПО тa 

місцевим жителям. 

 

*** 

 

19.01.2023 

(18000.com.ua) 

https://18000.com.ua/strichka-novin/pereselenciv-u-cherkasax-zaproshuyut-

na-kurs-zanyat-iz-tango/ 

Переселенців у Черкасах запрошують на курс занять із танго 

 У Черкасах стартує безкоштовний курс занять “Танго свободи” для 

переселенців. 

Про це повідомили на фейсбук-сторінці Гуманітарного центру Черкас. 

Курс передбачає 24 занять. Вони триватимуть щопонеділка та щосереди 

з 19:00 години в будинку культури ім. І. І. Кулика за адресою Благовісна, 170. 

На навчання запрошують чоловіків, жінок, сімейні пари. 

Додаткова інформація за номером – 097 098 54 92. 

Нагадаємо, до Умані евакуювали людей старшого віку та осіб із 

інвалідністю. 

 

*** 

19.01.2023 

Українські національні новини 

https://www.unn.com.ua/uk/news/2012019-amerikantsi-zmozhut-

bezposeredno-sponsoruvati-bizhentsiv-u-ssha 

КИЇВ. 19 січня. УНН. Групи американців зможуть безпосередньо 

спонсорувати біженців для переселення в США в межах нової програми, яка 

буде запущена в четвер. Цей крок може збільшити прийом біженців і 

скоротити державні витрати. Про це повідомляє Reuters з посиланням на 

джерела, передає УНН. 

Деталі 

https://www.unn.com.ua/uk/news/2012019-amerikantsi-zmozhut-bezposeredno-sponsoruvati-bizhentsiv-u-ssha
https://www.unn.com.ua/uk/news/2012019-amerikantsi-zmozhut-bezposeredno-sponsoruvati-bizhentsiv-u-ssha
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«За словами одного з джерел, у межах пілотної програми, яка 

називатиметься Welcome Corps, очікується, що групи з щонайменше п'яти осіб 

зберуть щонайменше 2275 доларів на кожного біженця, призначеного їм 

урядом. Спонсорські групи також повинні будуть пройти перевірку 

біографічних даних і створити план підтримки», - ідеться в повідомленні. 

Повідомляється, що програма буде спрямована на пошук спонсорів у 

США для 5000 біженців у 2023 фінансовому році, який закінчується 30 

вересня. 

«Програма індивідуального спонсорства для біженців, аналогічна до 

моделі, що використовується в Канаді, є частиною ширших зусиль президента 

США Джо Байдена, демократа, щодо надання американцям можливості 

підтримувати іноземців, які шукають прихистку», - наголошується в 

повідомленні. 

Як зазначено, програма Welcome Corps залучатиме біженців через 

Програму розселення біженців (Refugee Resettlement Program). Байден 

встановив обмеження на прийом біженців у 125 000 осіб у цьому фінансовому 

році, що розпочався 1 жовтня 2022 року, але, згідно з даними програми, лише 

6 750 осіб прибули з жовтня по грудень. 

 Групи американців зможуть безпосередньо спонсорувати біженців для 

переселення в США в межах нової програми, яка буде запущена в четвер. Цей 

крок може збільшити прийом біженців і скоротити державні витрати. Про це 

повідомляє Reuters з посиланням на джерела, передає УНН. 

Деталі 

«За словами одного з джерел, у межах пілотної програми, яка 

називатиметься Welcome Corps, очікується, що групи з щонайменше п'яти осіб 

зберуть щонайменше 2275 доларів на кожного біженця, призначеного їм 

урядом. Спонсорські групи також повинні будуть пройти перевірку 

біографічних даних і створити план підтримки», - ідеться в повідомленні. 

Повідомляється, що програма буде спрямована на пошук спонсорів у 

США для 5000 біженців у 2023 фінансовому році, який закінчується 30 

вересня. 

 

«Програма індивідуального спонсорства для біженців, аналогічна до 

моделі, що використовується в Канаді, є частиною ширших зусиль президента 

США Джо Байдена, демократа, щодо надання американцям можливості 

підтримувати іноземців, які шукають прихистку», - наголошується в 

повідомленні. 

Як зазначено, програма Welcome Corps залучатиме біженців через 

Програму розселення біженців (Refugee Resettlement Program). Байден 

встановив обмеження на прийом біженців у 125 000 осіб у цьому фінансовому 

році, що розпочався 1 жовтня 2022 року, але, згідно з даними програми, лише 

6 750 осіб прибули з жовтня по грудень. 

Доповнення 
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У листопаді 2022 року повідомлялося, що 85 тисяч українців переїхали до 

США. 

 

*** 

 

19.01.2023 

Social.com.ua 

https://social.com.ua/vijna/vpo/u-sumah-znovu-vydayut-gumanitarku-dlya-

vnutrishnih-pereselencziv/ 

У Сумах знову видають гуманітарку для внутрішніх переселенців 

 Від сьогодні, 18 січня, внутрішньо переміщені особи в Сумах знову 

можуть отримувати гуманітарну допомогу. Як повідомили в Сумській 

міськраді, поновлення допомоги реалізують за підтримки міжнародної 

організації AVSI. 

Хто саме може отримати допомогу? 

Допомогою будуть забезпечуватися ті внутрішньо переміщені особи, які 

раніше її не отримували в департаменті соцзахисту Сумської міськради. 

Які документи необхідно пред’явити для отримання допомоги? 

– паспорт; 

– індивідуальний податковий номер (ІПН); 

– довідку ВПО.Для посвідчення особи також можуть використовуватись 

документи в застосунку «Дія». 

Де та коли можна отримати допомогу? 

Гуманітарку видаватимуть з понеділка по п’ятницю з 08:00 до 15:45 у 

громадській приймальні департаменту соцзахисту Сумської міськради (вул. 

Харківська, 35, робочі місця № 13 та № 14). 

 

*** 

 

20.01.2023  

ЛУГАНСЬКА ОБЛАСНА ВІЙСЬКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ 

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

ubsidiyu_na_oplatu_zhitlovo_komunalnih_poslug 

Внутрішні переселенці можуть оформити субсидію на оплату житлово-

комунальних послуг 

Куди звертатися?  

Для отримання субсидії ВПО можуть звернутися особисто до одного із 

зазначених органів: 

- уповноважена посадова особа виконавчого органу сільської, селищної, 

міської ради відповідної територіальної громади; 

- центр надання адміністративних послуг; 

- сервісний центр Пенсійного фонду України. 

Житлову субсидію також можна оформити в електронній формі, обравши 

один із сервісів:  
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• портал «Дія», 

• веб-портал електронних послуг ПФУ, 

• мобільний додаток Пенсійного фонду України. Завантажити його можна 

для Android та для IOS. 

Які документи потрібні для отримання субсидії? 

1. Заява про призначення субсидії (за встановленою формою). 

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

3. Дані про мешканців домогосподарства. 

4. Паспорт, реєстраційний номер облікової картки платника податків 

(РНОКПП). 

5. Довідка про статус ВПО. 

Увага!  

Субсидія надається за місцем фактичного проживання особи. При цьому 

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

домогосподарства зазначається заявником у декларації. 

Розмір допомоги залежить від вартості житлово-комунальних послуг, 

якими користується родина, і від рівня її доходів. При цьому допомога на 

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

призначенні житлової субсидії. 

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

скориставшись порталом subsidii.ioc.gov.ua. Пошук інформації у реєстрі 

здійснюється за адресою домогосподарства. Після заповнення необхідних 

даних з’явиться вся інформація про статус заяви на субсидію. 

 

*** 

 

20.01.2023  

ЛУГАНСЬКА ОБЛАСНА ВІЙСЬКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ 

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

ini_mozhut_otrimati_dopomogu_yurista 

Щовівторка у Полтаві ВПО з Луганщини можуть отримати допомогу 

юриста 

 У гуманітарному штабі Гірської міської військово-цивільної 

адміністрації у Полтаві можна отримати правову допомогу, юридичні 

консультації, а також підвищити рівень правових знань. Скористатися цими 

послугами може кожна внутрішньо переміщена особа. 

Прийом будуть здійснювати юристи благодійного фонду «Право на 

захист» щовівторка з 10:00 до 12:00. 

Нагадаємо, що гуманітарний хаб знаходиться у Полтаві, на вулиці Пилипа 

Орлика, 30 (на базі ліцею №14 «Здоров’я»). 

Графік роботи: з понеділка по п’ятницю з 10:00 до 13:00. 

У штабі можна також зареєструватися на отримання гуманітарної 

допомоги та отримати психологічну підтримку. 

+38 (050) 137 24 65 – телефон для консультацій. 
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*** 

20.01.2023 

ЛУГАНСЬКА ОБЛАСНА ВІЙСЬКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ 

http://loga.gov.ua/oda/press/news/iz_20_sichnya_u_hmelnickomu_vpo_z_lug

anshchini_zmozhut_otrimati_dopomogu_psihologa 

Із 20 січня у Хмельницькому ВПО з Луганщини зможуть отримати 

допомогу психолога 

Із 20 січня у гуманітарному координаційному центрі Луганської області у 

Хмельницькому розпочинають роботу з психологічної підтримки та 

психосоціальної адаптації внутрішно переміщених осіб кваліфіковані 

психологи, тренери Громадської організації «Світ у барвах» та Громадської 

організації «Ла Страда – Україна». 

Всі консультації індивідуальні та анонімні. 

Перший прийом відбудеться 20 січня з 10:00 до 12:00. 

Адреса: м. Хмельницький, вул. Кам'янецька, 122. 

 

 

МІЖНАРОДНІ ТА ВІТЧИЗНЯНІ НЕДЕРЖАВНІ 
ОРГАНІЗАЦІЇ 

 

16.01.2023 

Вісті Черкащини 

Французька гуманітарна організація підтримала переселенців, які живуть 

в гуртожитках ЧНУ 

 Вимушено переміщені особи, які знайшли прихисток у гуртожитках 

Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького, 

отримали допомогу від французької гуманітарної організації «Тріангль 

Женерасьон Юманітер» у межах проєкту: «Реагування на надзвичайні ситуації 

першочергових потреб населення, постраждалого внаслідок збройного 

конфлікту в Україні», що реалізується за фінансової підтримки Центру 

Кризових Ситуацій та Підтримки (CDCS). — Волонтери «Тріангль 

Женерасьон Юманітер» щотижня надають психологічні, соціальні та 

юридичні консультації переселенцям, які живуть в гуртожитках ЧНУ, — 

розповідає директорка студмістечка Тетяна Кожемяко. — 11 січня ми 

отримали від організації гуманітарну допомогу у вигляді побутової техніки. 

 

*** 

 

18.01.2023 

Вінницька обласна державна адміністрація 

http://loga.gov.ua/oda/press/news/iz_20_sichnya_u_hmelnickomu_vpo_z_luganshchini_zmozhut_otrimati_dopomogu_psihologa
http://loga.gov.ua/oda/press/news/iz_20_sichnya_u_hmelnickomu_vpo_z_luganshchini_zmozhut_otrimati_dopomogu_psihologa
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https://www.vin.gov.ua/news/ostanni-novyny/52292-na-vinnychchyni-z-

predstavnykamy-shveitsarskoi-neuriadovoi-orhanizatsii-solidar-suisse-obhovoryly-

realizatsiiu-prohramu-finansovoi-pidtrymky-dlia-vpo 

На Вінниччині з представниками Швейцарської неурядової організації 

Solidar Suisse обговорили реалізацію програму фінансової підтримки для ВПО 

Сьогодні Перший заступник Начальника обласної військової 

адміністрації Наталя Заболотна провела робочу зустріч із представниками 

Швейцарської неурядової організації Solidar Suisse щодо реалізації програми 

фінансової підтримки внутрішньо переміщених осіб. 

До обговорення долучилися заступник Начальника ОВА Андрій 

Кавунець, а також голова правління ГО «Інформаційно-просвітницький центр 

«ВІСЬ» Світлана Дубина. 

«З початку повномасштабного вторгнення Вінниччина стала домівкою 

для 183 тисяч внутрішньо переміщених осіб. Станом на сьогодні в області 

проживає 176 тисяч переселенців, які потребують фінансової підтримки», - 

зазначила Наталя Заболотна, звертаючись до присутніх. 

За словами Світлани Дубини в сільській місцевості людям важко знайти 

роботу, тому виникла потреба організувати фінансову підтримку для них. 

Загальна сума гранту для реалізації проекту -  48 млн. грн. 

З січня по липень 2023 року проєкт масштабується і буде втілений ГО 

«ВІСЬ» у партнерстві з Благодійним Фондом Solidar Suisse Україна. 

Гуманітарну допомогу нададуть найбільш вразливим верствам населення з 

числа ВПО та місцевим жителям на територіях Оратівської та 

Погребищенських громад Вінницької області. 

«Завтра вирушаємо у ці громади для зустрічі з місцевим керівництвом, 

щоб детально обговорити визначення цільової групи благоотримувачів та 

механізм надання цієї допомоги, яка має надійти саме тим, хто її найбільше 

потребує», - підкреслила Наталя Заболотна. 

Працюємо разом задля Перемоги! 

 

*** 

 

18.01.2023 

Вінницька обласна державна адміністрація 

https://www.vin.gov.ua/news/ostanni-novyny/52283-vinnychchyna-

prodovzhuie-spivpratsiu-z-uvkb-oon 

Вінниччина продовжує співпрацю з УВКБ ООН 

В обласній військовій адміністрації відбулась зустріч заступника 

Начальника ОВА Андрія Кавунця з головою саб-офісу УВКБ ООН / UNHCR 

у Вінниці 

Мішель Альфаро та старшим операційним менеджером УВКБ ООН 

Ердоганом Калканом. 

Учасники обговорили можливості співпраці щодо підтримки внутрішньо 

переміщених осіб, колективних центрів та Пунктів Незламності 
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Вінниччини.Зокрема, представники УВКБ ООН висловили готовність 

допомогти із забезпеченням ПН  твердопаливними печами-булер’янами та 

теплими речами. 

Дякуємо УВКБ ООН за підтримку та допомогу в складні воєнні часи! 

Разом до Перемоги! 

 

*** 

 

Харківська обласна державна адміністрація 

https://kharkivoda.gov.ua/news/119253 

Понад 57 тисяч жителів деокупованих громад отримали виплати від 

Червоного Хреста 

У звільнених від окупації громадах Харківщини продовжують видачу 

разової грошової допомоги в розмірі 1200 гривень. 

Перелік осіб, які можуть отримати виплати, складає відповідна 

територіальна громада. 

Як зазначила заступниця начальника ХОВА Віта Ковальська, через АТ 

«Укрпошта» по 1200 гривень отримали 57 364 людини.  

«Дякую партнерам за підтримку в цьому пілотному проєкті. За сприяння 

Мінреінтеграції, Товариства Червоного Хреста в Україні й «Укрпошти» нам 

вдалося здійснити виплати на загальну суму 68 мільйонів гривень», – сказала 

Віта Ковальська.  

Крім цього у межах укладеної угоди між ХОВА та Всесвітньою 

продовольчою програмою ООН передбачено надання жителям області 

грошової допомоги у розмірі 2220 гривень протягом 3 місяців.  

Заступниця начальника Харківської ОВА розповіла, що таку допомогу 

отримують сім’ї з дітьми, де є тільки один із батьків. Виплати здійснюють за 

допомогою токенів (персональних QR-кодів), які людина отримує при 

реєстрації. Згодом кошти надходять на банківську картку.  

«Наразі отримано 23104 токени на понад 75 мільйонів 488 тисяч гривень. 

Виплати отримали 15846 людей», – прокоментувала Віта Ковальська.  

Із питаннями щодо отримання допомоги необхідно звернутися до органу 

соціального захисту за місцем проживання. 

 


