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ОФІЦІЙНА ІНФОРМАЦІЯ  

Центральні органи влади 
 

23.01.2023 

Уповноважений Верховної Ради з прав людини 

https://ombudsman.gov.ua/news_details/ponovleno-pravo-46-gromadyan-

z-chisla-vpo-na-priznachennya-groshovoyi-dopomogi-na-prozhivannya 

 Поновлено право 46 громадян з числа ВПО на призначення грошової 

допомоги на проживання 

До Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини надійшло 

декілька звернень від мешканців Київського пансіонату ветеранів праці з 

числа внутрішньо переміщених осіб, що розташований за адресою вул. 

Кубанської України, 2, Київ, стосовно неотримання грошової допомоги на 

проживання ВПО. 

Так, представники Департаменту моніторингу додержання прав 

громадян, які постраждали внаслідок збройної агресії проти України, провели 

низку комунікацій з органами влади (Міністерством соціальної політики 

України, Національною соціальною сервісною службою України, Київською 

міською військовою адміністрацією, Управлінням соціального захисту 

населення Деснянського району Київської міської військової адміністрації). 

Було з’ясовано, що в пансіонаті проживають 46 осіб, які після 

переміщення із зони бойових дій, не отримують допомогу на проживання 

ВПО, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 20 березня 2022 

р. № 332 «Деякі питання виплати допомоги на проживання внутрішньо 

переміщеним особам». 

За результатом оперативних консультацій, встановлено, що нормами 

Постанови не передбачено обмеження щодо отримання грошової допомоги 

для осіб, які перебувають на повному державному утриманні. 

Також Секретаріат Уповноваженого надіслав запит щодо сприяння 

мешканцям пансіонату з числа внутрішньо переміщених у наступному: 

- здійснити оперативний та централізований збір заяв; 

- опрацювати можливість надання допомоги за період, коли такі особи 

мали право на допомогу; 

- призначити грошову допомогу на проживання внутрішньо 

переміщеним особам та внести її в найближчий виплатний період. 

Таким чином, було поновлено права 46 осіб з числа ВПО на призначення 

грошової допомоги на проживання. 

Нагадуємо, що у разі порушення прав, Ви можете звернутися до 

Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини: 

📌 за адресою: вул. Інститутська, 21/8, м. Київ, 01008; 
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📌на електронну пошту: hotline@ombudsman.gov.ua ; 

📌 на гарячу лінію: 0800501720; 

 

📌 за тел. 044-299-74-08  

 

*** 

 

25.01.2023 

Уповноважений Верховної Ради з прав людини 

https://ombudsman.gov.ua/news_details/ukrayincyam-za-kordonom-bude-

sproshcheno-dostup-do-poslug-u-sferi-derzhavnoyi-reyestraciyi-aktiv-civilnogo-

stanu 

Українцям за кордоном буде спрощено доступ до послуг у сфері 

державної реєстрації актів цивільного стану 

Кабінетом Міністрів України прийнято постанову від 24.01.2023 «Про 

забезпечення здійснення закордонними дипломатичними установами України 

повноважень у сфері державної реєстрації актів цивільного стану в умовах 

воєнного стану». 

Прийняте рішення набуде чинності через 10 днів після його 

опублікування. 

Зазначеною постановою установлено, що визначені Міністерством 

закордонних справ України закордонні дипломатичні установи України 

можуть: 

проводити державну реєстрацію актів цивільного стану; 

вносити зміни до актових записів цивільного стану; 

поновлювати та анульовувати їх; 

повторно видавати свідоцтва про державну реєстрацію актів цивільного 

стану та видавати витяги з Державного реєстру актів цивільного стану 

громадян. 

Документи видаватимуться незалежно від місця зберігання паперового 

носія. 

В свою чергу, перелік відповідних закордонних дипломатичних установ 

України буде окремо визначено Міністерством закордонних справ України. 

Таким чином, відтепер українцям за кордоном буде спрощено доступ до 

послуг у сфері державної реєстрації актів цивільного стану і скорочено строки 

їх отримання в закордонних дипломатичних установах України. 

 

*** 

 

25.01.2025 

Урядовий портал 

https://www.kmu.gov.ua/news/uriad-vdoskonalyv-prohramu-vyplaty-

kompensatsii-robotodavtsiam-za-pratsevlashtuvannia-vpo 
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Уряд вдосконалив програму виплати компенсації роботодавцям за 

працевлаштування ВПО 

Урядовий портал досконалено програму виплати компенсації 

роботодавцям за працевлаштування внутрішньо переміщених осіб. Відповідне 

рішення було прийняте на засіданні Кабінету Міністрів України 24 січня 2022 

року. 

«Загалом ми маємо сім мільйонів внутрішньо переміщених осіб, для 

яких питання пошуку нового робочого місця є надзвичайно актуальним. Тому 

програма стимулювання працевлаштування ВПО для Уряду залишається 

однією з пріоритетних в 2023 році. І цього року ми збільшили в 1,5 раза 

фінансування програм сприяння працевлаштування внутрішніх 

переселенців», - пояснила Перший віце-прем’єр-міністр - Міністр економіки 

України Юлія Свириденко. 

Зокрема, згідно з внесеними змінами, роботодавець отримує: 

компенсацію витрат на оплату праці (але не вище двох розмірів 

мінімальної заробітної плати, установленої законом) за працевлаштування 

зареєстрованих безробітних з числа ВПО на умовах строкових трудових 

договорів тривалістю не більше шести календарних місяців, за умови 

збереження гарантій зайнятості такої особи протягом періоду, що перевищує 

тривалість виплати у два рази; 

компенсацію витрат роботодавця на перепідготовку та підвищення 

кваліфікації осіб з числа безробітних ВПО, яких працевлаштовано строком не 

менше ніж на 12 календарних місяців. Розмір компенсації визначається 

Кабінетом Міністрів України в межах вартості навчання з перепідготовки та 

підвищення кваліфікації. 

Також встановлюється, що у разі звільнення працівника, за якого 

виплачувалася компенсація, до закінчення встановленого строку збереження 

гарантій зайнятості у разі звільнення працівника за власним бажанням, за 

угодою сторін, або за ініціативи роботодавця, сума виплачених коштів 

повертається у повному обсязі до бюджету Фонду загальнообов’язкового 

державного соціального страхування України на випадок безробіття або 

Фонду соціального захисту осіб з інвалідністю залежно від джерела 

фінансування компенсації. 

Єдине виключення з цього - коли на його робоче місце роботодавцем 

працевлаштовано іншого зареєстрованого безробітного за направленням 

територіального центру зайнятості до закінчення встановленого строку 

збереження гарантій зайнятості. 

У разі якщо на місце звільненого працівника працевлаштовано 

зареєстрованого безробітного з числа внутрішньо переміщених осіб, виплата 

компенсації продовжується до закінчення встановленого строку збереження 

гарантій зайнятості. 

 

*** 
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25.01.2023 

Міністрерство з реінтеграції тимчасово окупованих територій 

України 

https://minre.gov.ua/news/ne-prosto-dopomagaty-pereselencyam-

integruvaty-yih-u-gromady-vicepremyerka-iryna-vereshchuk 

«Не просто допомагати переселенцям, а інтегрувати їх у громади», - 

віцепрем'єрка Ірина Верещук 

Такий заклик висловила в ефірі єдиного телемарафону новин 

віцепрем'єрка трина Верешук. На/її переконання, приймаючі громади мають 

намагатись інтегрувати переселенців, перетворюючи їх на повноцінних членів 

громади. 

«В цьому плані важливим є фактор працевлаштування. Тобто, робота є 

не лише доходом, а й ключовим інструментом інтеграції», - зазначила 

посадовиця. За приклад вона навела Чернівеччину, де 9076 ВПО проживають 

не у прихистках, а в громадах, що дозволяє їм швидше інтегруватись та 

активно проявляти себе в нових умовах. Багато з них не обмежились 

допомогою від держави, а влаштувалися на роботу, навчають дітей, будують 

плани на майбутне. «Місцева влада має ставитися до переселенців не як до 

проблеми, а як до можливості. Це нові «мізки», нові робочі руки. Треба дати 

їм можливість проявити себе, стати продуктивними для громади», - 

резюмувала віцепрем'єрка. 

 

*** 

 

26.01.2026 

Міністрерство соціальної політики України 

https://www.msp.gov.ua/news/22544.html 

 Які послуги доступні для ВПО онлайн? 

Держава постійно працює над цифровою доступністю послуг для 

громадян, у тому числі для внутрішньо переміщених осіб (далі – ВПО). Станом 

на 24.01.2023 року на обліку ВПО перебуває майже 5 млн людей. 

Тож нагадуємо, що внутрішньо переміщені особи мають можливість 

скористатися наступними послугами онлайн в застосунку та на порталі Дія:  

отримати довідку ВПО та подати заяву на виплату грошової допомоги 

на проживання в застосунку Дія. Послугами скористалися понад 1,4 млн 

людей. 

змінити місце фактичного проживання ВПО в застосунку Дія. Послугою 

вже скористалося понад 45 тис. людей, зокрема в період із 01.01.23 по 24.01.23 

(включно) — 15,273 людей. 

скасувати довідку ВПО в застосунку Дія. Послугою вже скористалося 

близько 75 тис людей, зокрема в період із 01.01.23 по 24.01.23 (включно) — 

28,833 людей. 

Така можливість стала доступною завдяки електронним інформаційним 

обмінам між інформаційно-комунікаційними системами державних органів, у 
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тому числі Єдиної інформаційної системи соціальної сфери та порталом Дія. 

Що, в свою чергу, забезпечує швидку й автоматизовану верифікацію даних 

внутрішньо переміщених осіб.  

Також ВПО, які не володіють житловою площею на підконтрольній 

Україні території, можуть подати заяву на пільговий іпотечний кредит на 

порталі Дія.  

Цією послугою вже скористалося понад 32 тис. людей, зокрема в період 

із 01.01.23 по 24.01.23 (включно) — 621 людина. 

Довідково.  

Цифрові послуги створено Міністерством соціальної політики України, 

Міністерством цифрової трансформації України та Державним підприємством 

“Інформаційно-обчислювальний центр Мінсоцполітики” у співпраці з 

проєктом “Цифрові, інклюзивні, доступні: підтримка цифровізації державних 

послуг в Україні” (Проєкт підтримки Дія), що впроваджується Програмою 

розвитку ООН в Україні за фінансової підтримки Швеції. 

 

*** 

 

26.01.2026 

Урядовий квартал 

https://www.kmu.gov.ua/news/pid-holovuvanniam-iryny-vereshchuk-

vidbulasia-ukrainsko-polska-narada 

Під головуванням Ірини Верещук відбулася українсько-польська нарада 

Під головуванням Віце-прем’єр-міністра – Міністра з питань 

реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірини Верещук 

відбулася перша українсько-польська нарада. Обговорили проблемні 

моменти, про які сигналізують українські шукачі притулку у Польщі. 

У заході взяли участь польські чиновники, очільники осередків 

перебування громадян України, а також представники Посольства України в 

Республіці Польща. 

Учасники наради повідомили про основні проблеми, пов’язані з 

медичним забезпеченням, освітою, соціальною сферою, оформленням 

паспортних документів. 

Зокрема, польська медицина є цілком доступною для наших громадян. 

Проте довготривалою залишається процедура встановлення статусу особи з 

інвалідністю, а від цього залежить отримання допомоги й інших пільг. Наразі 

українська довідка про інвалідність не визнається польською стороною. 

Ще одне питання, яке потребує вирішення, – визнання у Польщі 

свідоцтва про отримання в українських школах базової середньої освіти після 

9 класу. Це б спростило вступ українських випускників до польських 

навчальних закладів. 

«Ми отримуємо сигнали від людей. І саме тому зібралися. Очевидно, що 

підтримка українського Уряду зараз вкрай необхідна нашим співгромадянам у 

Польщі. Ми тут, щоб визначити конкретні проблеми та знайти способи їх 
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вирішення. Як шляхом відповідних дій від української сторони, так і на 

міжурядовому рівні. Зокрема, маємо налагодити канали співпраці українських 

міністерств з відповідними польськими відомствами», – наголосила очільниця 

Мінреінтеграції. 

 

*** 

 

27.01.2023 

Львівська обласна державна адміністрація 

https://loda.gov.ua/news/53338 

На Яворівщині ВПО отримали гуманітарну допомогу від Норвезької 

ради у справах біженців 

25 січня Норвезька рада у справах біженців передала безкоштовну 

допомогу внутрішньо переміщеним особам, які проживають у Яворівському 

районі. 

Зокрема, 30 сімей з числа багатодітних та особи з інвалідності I-II групи 

отримали розкладні ліжка, матраци, ковдри, простирадла, подушки, рушники. 

Крім цього, охочі отримали ще консультацію юриста від благодійної 

організації. Передача допомоги відбулася у консультативно-координаційному 

центрі Яворівщини. 

Станом на сьогодні у цьому ККЦ вже 1350 людей скористалися 

безкоштовною допомогою. 

Перший заступник начальника Яворівської районної військової 

адміністрації Володимир Дзюнька поспілкувався з представниками 

міжнародної організації та подякував за їх підтримку для українців. 

«Це лиш початок нашої співпраці. Не зупиняємось, а продовжуємо 

підтримувати тих, хто цього зараз потребує. Разом переможемо», - зазначив 

Володимир Дзюнька. 

Нагадаємо, за ініціативи Львівської ОВА при кожній районній 

адміністрації на Львівщині відкрито консультативно-координаційні центри 

для ВПО та усіх людей, які потребують допомоги. 

На Яворівщині консультативно-координаційний центр для ВПО працює 

з понеділка по п’ятницю з 09.00-17.00 Центр розташований у «Будинку воїна» 

в центрі міста Яворів, на вулиці Шашкевича, 1А. Контактний номер телефону: 

097-58-53-381, Алла Анатоліївна. 

Яворівська РВА 

 
 

Місцеве самоврядування 
 

23.01.2023   

ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 
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https://www.zoda.gov.ua/news/64209/dopomoga-vpo-ta-deokupatsiya-

teritoriy-oleksandr-staruh-proviv-zmistovnu-zustrich-z-delegatsijeju-uvkb-

oon.html 

ДОПОМОГА ВПО ТА ДЕОКУПАЦІЯ ТЕРИТОРІЙ: ОЛЕКСАНДР 

СТАРУХ ПРОВІВ ЗМІСТОВНУ ЗУСТРІЧ З ДЕЛЕГАЦІЄЮ УВКБ ООН 

 На чолі з Верховним комісаром з питань біженців Філіппо Гранді 

міжнародна організація відвідала Запоріжжя. Цього разу іноземні гості 

оглянули “Пункт Незламності”, який розташувався в одному з закладів 

обласного підпорядкування, а також обговорили з керівником ЗОВА 

Олександром Старухом проблеми та виклики, які сьогодні постали в умовах 

війни. 

З  Управлінням Верховного комісара з питань біженців Організації 

Об’єднаних Націй Запорізька область почала співпрацювати ще з березня 2022 

року. До сьогодні цей підрозділ ООН продовжує підтримувати наше 

населення, яке постраждало від військової агресії. Так, міжнародна організація 

забезпечує регіон необхідним: термоковдрами, сонячними лампами, 

тарпуліном, гігієнічними наборами, предметами побуту, генераторами тощо. 

Крім того, ООН не припиняє опікуватися вимушеними переселенцями. 

На сьогодні в нашій області зареєстровано понад 202 тисяч ВПО. З них майже 

42 тисячі дітей, 49 тисяч пенсіонерів та близько 8 тисяч осіб з інвалідністю. 

Тільки в обласних закладах освіти наразі проживає 2,5 тисячі людей. Та 

завдяки допомозі УВКБ ООН й інших міжнародних організацій люди 

забезпечені харчовими продуктами, предметами першої необхідності, 

грошовою та консультативною допомогою.  

Ми завітали до Запоріжжя щоб подивитися, як працюють мої колеги з 

ООН, перевірити результати роботи та побудувати плани на майбутнє. Наша 

організація насамперед допомагає  місцевій владі взаємодіяти з внутрішньо 

переміщеними особами, а також співпрацює з іншими благодійними фондами. 

Також у нас є проєкти, в рамках яких ми надаємо фінансову допомогу людям, 

що постраждали від війни. Зокрема, намагаємося зробити все можливе, аби 

захистити українців від холодної зими: надаємо ковдри, генератори та 

допомагаємо з відновленням зруйнованої інфраструктури. Звертаюся до 

міжнародної спільноти з закликом бути солідарними з Україною. Адже 

українці сильні, вони тримаються. Про це важливо говорити на весь світ, - 

наголосив Верховний комісар УВКБ ООН Філіппо Гранді. 

Під час зустрічі начальник ОВА та Верховний комісар обговорили 

питання деокупації території Запорізької області. Олександр Старух 

наголосив на важливості повернути евакуйованих мешканців з країн Європи 

та інших регіонів Україні. Для цього потрібно якомога швидше вигнати ворога 

з української землі та забезпечити людям всі належні умови для безпечного 

перебування вдома. 

Дякуємо міжнародній організації за ту велику роботу, яка проводиться 

на території Запорізької області. ООН допомагає нам у гуманітарній сфері - 

надає харчові продукти та підтримує фінансово внутрішньо переміщених осіб. 
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Зокрема, іноземні партнери розв’язують питання евакуації людей й 

долучаються до облаштування пунктів обігріву. Переконаний, що в кожній 

школі, в кожному “Пункті Незламності” можна побачити багато речей, які 

саме надала організація. Крім того, торкнулися важливого питання деокупації 

територій. Перед нами стоїть дійсно багато завдань. Тільки спільними 

зусиллями ми зможемо подолати кризу, зняти навантаження з країн Європи та 

відновити людський капітал в Україні, - підкреслив керівник ЗОВА. 

На завершення зустрічі Олександр Старух висловив надію на подальшу 

співпрацю, а також вручив делегації УВКБ ООН пам’ятний подарунок - 

патріотичну картину, яку написав юний талановитий художник з міста 

Бердянськ Максим Бровченко. 

 

*** 

 

23.01.2023 

Львівська обласна військова адміністрація  

Близько 60 дітей взяли участь у заході «Діти для дітей». 

https://loda.gov.ua/news/52943 

На Львівщині для прийомних дітей та ВПО організували святковий захід 

з виставою та частунками 

Служба у справах дітей Львівської ОВА спільно з КЗ «Центром 

культури, дозвілля і спорту» та Службою у справах дітей Заболотцівської 

сільської ради організували свято «Діти для дітей». Захід мав на меті 

організувати дозвілля для наймолодших та допомогти їм соціалізувати у 

новому середовищі. 

Учасниками дійства стали близько 60 дітей, з-поміж яких внутрішньо 

переміщені діти з Донецької області. Вони переглянули мультфільми, 

подивились лялькову виставу та самі змогли стати маленькими акторами. 

Крім того, батьки, опікуни, піклувальники та прийомні батьки, мали 

змогу поспілкуватися та обговорити питання, які стосуються соціалізації 

дітей. 

Усі діти та актори отримали солодкі подарунки від Служби у справах 

дітей Львівської ОВА та ГО «Інтернаціональний симфонічний оркестр «ІНСО-

Львів». 

Нагадаємо, від початку повномасштабної війни за ініціативи Служби у 

справах дітей ЛОВА схожі заходи на теренах області відбуваються регулярно. 

Наприклад, влітку стартував новий проєкт спільно з управлінням туризму та 

курортів «Літо без тривог». Тоді діти-сироти, позбавлені батьківського 

піклування та діти-ВПО мали змогу відвідати парки розваг, стати учасниками 

агротерапії, вирушити у сплав річкою Дністер та зійти у гори. Акція охопила 

пів тисячі дітей. 

 

*** 
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23.01.2023 

Львівська обласна військова адміністрація 

 https://loda.gov.ua/news/52908  

На Львівщину евакуювали ще 80 ВПО: головне за добу Доба в області 

була спокійною – без загроз ракетних ударів. 

Про це повідомив начальник Львівської ОВА Максим Козицький. 

Сьогодні, 23 січня, у Львівській області застосовують графік погодинних 

відключень електроенергії.  

На Львівщину двома евакуаційними потягами за добу прибули ще 80 

ВПО. У Перемишль трьома поїздами вирушили 545 людей.  

Також, через пункти пропуску у Львівській області до України 

повернулися 18 тисяч 199 українців. Виїхали – 18 тисяч 890 осіб.  

Новорічне свято провели для понад 300 дітей військовослужбовців на 

Пустомитівщині. Детальніше –  

Проїзд державними та місцевими дорогами області забезпечений, 

покриття мокре. 

 

*** 

 

23.01.2023 

Черкаси 

Офіційний портал міської ради, міського голови, виконавчого 

комітету 

http://chmr.gov.ua/ua/newsread.php?view=22280&s=1&s1=17 

Більше 2,3 тисяч ВПО офіційно живуть у домоволодіннях черкасців 

Урядова соціальна програма «Прихисток» діє в державі з кінця березня 

2022 року. Вона допомагає забезпечити житлом вимушених переселенців, які 

перемістилися у період воєнного стану в безпечніші місця, та людям, котрі 

безоплатно їх прихистили. За даними департаменту соціальної політики, нині 

в 828 домоволодіннях черкасців офіційно проживає 2361 внутрішньо 

переміщена особа. 

 Механізм компенсації витрат за тимчасове розміщення ВПО 

врегульований постановою Уряду № 333 від 19 березня 2022 року зі змінами. 

Наприкінці минулого року також було прийнято рішення про збільшення 

розміру компенсації людям, які прихистили у себе переселенців. Зокрема, в 

опалювальний період сума відшкодування власникам житла за прихисток 

людей становить близько 900 гривень на кожну особу. 

 Департамент соціальної політики приймає повідомлення про 

розміщення внутрішньо переміщених осіб, про зміни їхнього розміщення, 

щомісячні  заяви на компенсацію витрат за безоплатне розміщення ВПО, 

проводить розрахунок розміру компенсації витрат, пов’язаних з безоплатним 

розміщенням ВПО, готує відповідну звітність. 

 «За травень-грудень 2022 року прийнято й опрацьовано 1142 заяви-

повідомлення про розміщення ВПО, 243 заяви про зміни в розміщенні ВПО. З 
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травня 2022 по січень 2023 прийнято 4825 заяв про призначення компенсації, 

– інформує начальник управління соціальних гарантій та персоніфікованого 

обліку департаменту соціальної політики Валентина Литвинович. – 4615 заяв 

власників житлових приміщень включені до Переліків осіб, що розмістили 

внутрішніх переселенців та подали заяви про отримання компенсації витрат за 

квітень-грудень 2022 на загальну суму 7 894 705,65 гривень». 

 Валентина Литвинович нагадує: аби отримати належні виплати, 

черкасці, які надали житло переселенцям, повинні своєчасно, до 5 числа 

кожного місяця, подати інформацію про людей, яких вони прихистили. У 

зв’язку з воєнним станом прийом у департаменті соціальної політики 

здійснюється після попереднього запису в робочі дні за телефонами:  095-200-

16-45;  067-509-50-26;  093-296-54-58. 

 Також нагадує про необхідність подачі достовірної інформації. Адже 

відповідно до Порядку компенсації витрат, виплату особам, що розмістили 

внутрішніх переселенців, здійснює Товариство Червоного Хреста України. 

Через спеціальну вебсторінку Товариство проводить вибіркову верифікацію 

осіб, які повинні отримати компенсацію витрат за розміщення ВПО у 

відповідний місяць. Посилання приходить через SMS окремо кожному 

заявнику на компенсацію витрат за розміщення ВПО. Якщо у людини 

кнопковий мобільний телефон і вона не може пройти опитування по формі за 

посиланням, отриманим від ТЧХ України, пізніше представники Товариства  

вибірково  телефонуватимуть таким особам. 

 Якщо за результатами верифікації встановлено факт наведення у заяві 

неправдивої інформації, Товариство Червоного Хреста України передає всю 

необхідну інформацію Міністерству розвитку громад і територій України та 

інформує про такі випадки виконавчі органи держадміністрацій і відповідні 

військові адміністрації, які будуть приймати рішення про виплату компенсації. 

 Довідково: 

Постанова Кабінету Міністрів України від 19 березня 2022 року №333 

«Про затвердження Порядку компенсації витрат за тимчасове розміщення 

(перебування) внутрішньо переміщених осіб» https://bit.ly/3XnJqvv 

 

*** 

 

23.01.2023 

Сумська обласна військова адмністрація 

НА СУМЩИНІ ВІДКРИЛИ ПЕРШИЙ ОСВІТНІЙ ХАБ 

Функціонує він на базі Сумського обласного інституту 

післядипломної педагогічної освіти 

Як зазначила заступник голови Сумської обласної військової 

адміністрації Олена БОЙКО, це стало можливим завдяки взаємодії Сумської 

ОВА, Міністерства освіти і науки та Фонду освітніх ініціатив та фундації 

«Hearts for Ukraine» (США). В рамках комплексної співпраці Фонд передав 

прифронтовій Сумській області надпотужне освітнє обладнання, завдяки 
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якому можна буде здійснювати навчання навіть за відсутності 

централізованого електропостачання. Тут здобуватимуть знання в режимі 

офлайн, перш за все, діти з числа внутрішньо переміщених осіб, з територій, 

де через безпекові питання неможливо проводити заняття в очному режимі. 

Олена Бойко підкреслила, що наразі в Сумській області майже 60% 

закладів загальної середньої освіти працюють в очному та змішаному 

форматах. Відкриття подібних інтерактивних локацій дозволить охопити 

«живим» навчанням ще більшу кількість учнів. Тож цей освітній хаб – перший, 

але точно не останній. 

«Україна переможе, і всі ми повернемося до звичного життя. Діти сядуть 

за парти, насолоджуватимуться живим спілкуванням з вчителями та 

однокласниками. А поки що такі інноваційні інструменти, як хаби, 

допомагають освітянам організовувати якісне і безпечне навчання. Адже 

навіть в умовах війни ми не залишаємо жодної дитини поза освітнім 

процесом», - прокоментувала вона. 

 

*** 

 

23.01.2023 

Луганська обласна державна адміністрація 

http://loga.gov.ua/oda/press/news/ponad_1_300_pereselenciv_z_luganshc

hini_otrimali_dopomogu_v_shtabah_popasnyanskoyi 

Понад 1 300 переселенців з Луганщини отримали допомогу в штабах 

Попаснянської громади на цьому тижні 

Так, працівники гуманітарного хабу, який розташований у 

Новомосковську (вул. Мітягіна, 21а), видали 421 продуктовий набір, 33 

упаковки дитячих та 4 упаковки дорослих підгузків. 

98 осіб отримали одяг та іграшки. 

У гуманітарному хабі, що знаходиться у Харкові (площа Конституції, 1), 

видали 285 продуктових наборів, 33 родини отримали дитячі підгузки. 

У Черкасах (вул. Чехова, 9а) 393 наших ВПО надано продуктові набори, 

45 родинам - дитячі підгузки, 48 особам - одяг. 

Через відділення АТ «Укрпошта» оформлено відправку 215 посилок. 

 

*** 

 

23.01.2023 

Луганська обласна державна адміністрація 

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

yazku_z_timchasovoyu_vtratoyu_pracezdatnosti 

Як ВПО отримати страхові виплати у зв'язку з тимчасовою 

втратою працездатності 

Громадянам, які перебувають або перебували у трудових відносинах та 

які переселилися з тимчасово окупованих територій або з територій, де 
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ведуться активні бойові дії, та не змогли отримати від свого роботодавця 

страхові виплати за загальнообов'язковим державним соціальним 

страхуванням у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності, такі виплати 

надаються за рахунок коштів Пенсійного фонду України. 

Зокрема, ВПО мають право на такі виплати: 

- допомога по тимчасовій втраті працездатності ( "лікарняні"); 

- допомога по вагітності і пологах ("декретні"); 

- допомога на поховання (крім поховання пенсіонерів, безробітних та 

осіб, які померли від нещасного випадку на виробництві). 

Підставою для призначення допомоги по тимчасовій непрацездатності, 

по вагітності та пологах є виданий у встановленому законодавством порядку 

листок непрацездатності. Такі виплати Пенсійний фонд України призначає і 

виплачує безпосередньо застрахованим особам, без формування заяви-

розрахунку. 

Для отримання допомоги працівникам, які переселились з небезпечних 

територій, необхідно звернутися до будь-якого сервісного центру Пенсійного 

фонду України і надати такі документи: 

- оригінал і копію довідки про взяття на облік ВПО; 

- оригінал і копію паспорта громадянина України; 

- оригінал і копію довідки про присвоєння ідентифікаційного 

податкового номера; 

- листок непрацездатності (у разі наявності його в паперовій формі). 

Решту необхідної інформації фахівці Фонду самостійно отримають із 

реєстрів. 

Особам, які не належать до ВПО, але їх роботодавці знаходяться на 

тимчасово окупованій території і не можуть виконати обов'язків щодо 

нарахування та виплати матеріального забезпечення за страховими 

випадками, які настали у період роботи застрахованих осіб, Пенсійний фонд 

України також виплачує страхові виплати безпосередньо на їх рахунки, 

відкриті в установах уповноважених банків. 

 

*** 

 

24.01.2023 

Східне міжрегіональне управління Державної служби України з 

питань праці 

https://smu.dsp.gov.ua/news/posadovets-skhidnoho-mizhrehionalnoho-

upravlinnia-derzhpratsi-konsultuie-vymushenykh-pereselentsiv-z-luhanshchyny-

shchodo-pratsevlashtuvannia/ 

Посадовець Східного міжрегіонального управління Держпраці 

консультує вимушених переселенців з Луганщини щодо працевлаштування  

З метою обізнаності внутрішньо переміщених осіб з Луганської області 

щодо законодавства про працю головний державний інспектор відділу 

контролю з питань праці східного напрямку управління інспекційної 
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діяльності у Луганській області Східного міжрегіонального управління 

Державної служби України з питань праці здійснив ряд зустрічей з 

переселенцями з Луганщини та провів з ними відповідну інформаційно-

роз’яснювальну роботу. 

Посадовець надав вимушеним переселенцям інформаційні матеріали 

кампанії «Виходь на світло!», ознайомив з напрямками роботи кампанії та 

повідомив про обов’язковість офіційного оформлення трудових відносин 

згідно з вимогами законодавства. Гарантування працівникові збереження його 

соціальних та економічних прав є можливим виключно завдяки його повністю 

легального працевлаштування з виданням відповідного наказу, інформування 

відповідної податкової служби та своєчасної сплати роботодавцем за 

працівника єдиного соціального внеску. 

Також інспектор праці повідомив, що роботодавець має право вільного 

вибору серед кандидатів на зайняття робочого місця (посади). Але 

забороняється необґрунтована відмова у прийнятті на роботу, тобто відмова 

без будь-яких мотивів або з підстав, що не стосуються кваліфікації чи 

професійних якостей працівника, або з інших підстав, не передбачених 

законом. Та на вимогу особи, якій відмовлено в прийнятті на роботу, власник 

або уповноважений ним орган, фізична особа, яка використовує найману 

працю, зобов’язані письмово повідомити про причину такої відмови. Будь-яке 

пряме або непряме обмеження трудових прав при укладенні, зміні та 

припиненні трудового договору не допускається. Вимоги щодо віку, рівня 

освіти, стану здоров’я працівника можуть встановлюється законодавством. 

Додатково посадовець зауважив щодо важливості бути уважними при 

оформленні та здійсненні трудових відносин задля недопущення ситуацій, які 

можуть бути пов’язані з примусовою працею та торгівлею людьми. Інспектор 

праці навів приклади потрапляння людей в такі ситуації та пояснив як їх 

уникнути та реагувати. З метою додаткової фахової допомоги переселенці 

отримали від інспектора інформаційні буклети щодо протидії примусовій 

праці та торгівлею людьми. Надана інформація також містить контактні дані 

необхідних установ для звернення по допомогу. 

Детальна інформаційно-консультаційна допомога в сфері повноважень 

Державної служби України з питань праці знаходиться на порталі 

https://pratsia.in.ua/. 

 

*** 

 

24.01.2023  

Луганська обласна державна адміністрація 

Луганських мешканців підтримає Управління Верховного Комісара 

ООН у справах біженців в Україні 

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

vlinnya_verhovnogo_komisara_oon_u_spravah 
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У Дніпрі разом зі своїм колегою Павлом Кириленком очільник 

Луганщини Сергій Гайдай зустрівся з Верховним комісаром ООН у справах 

біженців Філіппо Гранді. 

Вони обговорили ситуацію на Донбасі, визначили можливі шляхи 

надання допомоги постраждалим від війни та внутрішньо переміщеним 

особам. 

Зокрема, можливість надання будівельних матеріалів для відновлення 

приватних будинків, які постраждали від обстрілів російських окупантів. А 

також постачання теплообладнання та інших необхідних речей для людей, які 

проживають на деокупованих територіях Луганщини. 

"Вдячний за підтримку нашої області!" - наголосив Сергій Гайдай. 

 

*** 

 

25.01.2025 

Львівська обласна державна адміністрація  

https://loda.gov.ua/news/53144 

На Львівщині здійснили 85 медичних евакуацій внутрішньо 

переміщених осіб 

Сьогодні, 25 січня, на Львівщину провели 85 медичну евакуацію. 

Спеціальним потягом доправили 7 пацієнтів віком від 26 до 73 років. 

Це жителі Дніпропетровської та Луганської областей. У них здебільшого 

мінно-вибухові травми. 

«Стан постраждалих оцінюють як середньої важкості та важкий. Дякую 

фахівцям Львівського обласного центру екстреної медичної допомоги та 

медицини катастроф, які транспортували людей з потяга у два медзаклади 

області. Дякую усім причетним до евакуації, а також усім, хто допомагатиме 

людям одужати», - зазначив начальник Львівської ОВА Максим Козицький. 

Нагадаємо, учора обласний центр медицини катастроф отримав від 

італійських благодійників нову карету швидкої медичної допомоги. Авто 

укомплектоване усім необхідним для надання допомоги пацієнту, зокрема 

системою для подачі кисню та ношами. Також воно оснащене розетками для 

підключення додаткового обладнання. Вартість такого авто становить 

приблизно 80 тисяч євро. Детальніше за посиланням - 

https://loda.gov.ua/news/53109 

Разом з тим, завдяки Міністерству охорони здоров'я України медики 

центру отримали потужний дизельний генератор AKSA. Його передали в 

межах фандрайзингової платформи UNITED24 для збору коштів на підтримку 

України. Зокрема генератор підтримуватиме життєдіяльність оперативно-

диспетчерського відділу обласного центру екстреної допомоги у разі 

вимкнення електроенергії.  

 

*** 
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25.01.2025  

Луганська обласна державна адміністрація 

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

vanih_teritoriy_pracyuie_nad_zaprovadzhennyam 

Міністерство з питань тимчасово окупованих територій працює 

над запровадженням посад заступників начальників військових 

адміністрацій з питань ВПО, – Павло Козирєв на «круглому столі» 

«Громада нам рада?» 

Через розв’язану росією війну 320 тисяч жителів Луганщини стали 

вимушеними переселенцями, багато хто вдруге. Отже, питання їх інтеграції у 

приймаючі громади та проблеми, пов’язані із поверненням людей на 

деокуповані території Луганської області, обговорили керівники громад із 

заступником Міністра з питань тимчасово окупованих територій Павлом 

Козирєвим. 

Засідання «круглого столу», присвячене проблемам інтеграції ВПО з 

Луганщини, «ГРОМАДИ НАМ РАДІ? ЛОКАЦІЯ: УКРАЇНА» відбулося 

сьогодні у Києві за сприяння ГО «Громадська ініціатива Луганщини». 

«Зараз ми маємо справу із зовсім іншим масштабом проблем 

переселенців, адже це найбільше переселення з часів Другої Світової війни. 

Держава вже виплатила 60 млрд грн допомоги нашим громадянам. Ми 

домоглися змінення правил компенсації власникам житла за розміщення ВПО. 

Розширили перелік суб’єктів, які мають право на її отримання. Допомогу за 

програмою «Прихисток» збільшено до 900 грн на одну людину, з початку її дії 

сплачено вже більше 800 млн грн», - зазначив Павло Козирєв. 

Він також повідомив, що Міністерство з питань тимчасово окупованих 

територій працює над запровадженням посад заступників начальників 

військових адміністрацій з питань внутрішньо переміщених осіб. 

Про ініціативи офісу омбудсмена щодо захисту прав переселенців 

поінформувала учасників заходу заступниця керівника Секретаріату 

Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини Яна Любимова. 

Зокрема, щодо створення програми підтримки ВПО у зимовий період, 

компенсації витрат на опалення. А також наголосила на визначальній ролі 

місцевого самоврядування у відновленні деокупованих територій. 

«Ви лідери – люди за вами підуть!» - звернулась вона до учасників 

заходу. 

Директор програми «Демократична практика» міжнародного фонду 

«Відродження» Олексій Орловський розповів про можливості фонду щодо 

підтримки громад та їх мешканців. 

«Назва цього «круглого столу» «Громада нам рада?». Тож наше спільне 

завдання працювати над тим, щоб знак питання зник. 

Хтось бачить у ВПО – проблему, а ми – потужний ресурс», - сказав він 

та зазначив, що наразі законодавство не передбачає механізмів впливу 

внутрішньо переміщених осіб на прийняття рішень. 
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Таким інструментом мають стати ради ВПО при місцевих органах влади. 

Та додав, що військові адміністрації – це вимога часу, але розвиток територій 

має базуватись на місцевому самоврядуванні. 

У рамках заходу було презентовано досвід Лисичанської та 

Шульгинської військових адміністрацій щодо підтримки земляків. 

Керівники територій наголосили, що проблеми будівництва житла для 

переселенців, реалізації механізму виплат компенсацій за втрачене майно 

потребують невідкладних рішень на державному рівні. 

Тож, за підсумками дискусії було ухвалено резолюцію, у якій зокрема 

запропоновано активізувати процес створення координаційно-дорадчих 

органів з питань інтеграції ВПО – «Рад ВПО» при органах виконавчої влади 

та місцевого самоврядування, забезпечити гуманітарні штаби обладнанням 

для створення на їх базі додаткових пунктів незламності та, використовуючи 

ресурс та авторитет Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих 

територій, ініціювати діалоговий процес щодо розробки програм та проєктів 

спільно з міжнародними фондами з відновлення Луганщини після її 

остаточного звільнення, створення «біржі ідей та ресурсів».  

 

*** 

 

25.01.2023  

Луганська обласна державна адміністрація 

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

yut_yurist_psiholog_specialist_iz_zaynyatosti 

У Кремінському хабі в Дніпрі приймають юрист, психолог, 

спеціаліст із зайнятості 

У координаційному центрі допомоги переселенцям Луганщини у Дніпрі 

протягом тижня консультують: спеціаліст Луганського обласного центру 

зайнятості, юрист від благодійного фонду «Право на захист», юрист і 

психологи Польської гуманітарної акції. 

Крім того, на базі координаційного центру, яким опікується Кремінська 

міська військова адміністрація, мобільна бригада БФ «Право на захист» 

приймає документи на отримання переселенцями фінансової допомоги від 

УВКБ ООН. Планується, що фахівці відвідуватимуть хаб двічі на тиждень. 

Детальна інформація щодо діяльності хабу - у телеграм-каналі 

«Креміняни Дніпра» (https://t.me/kreminnaDnipro). 

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

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

 

*** 

 

25.01.2025  

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

_u_dnipri_nashi_pereselenci_mozhut_otrimati_odyag 

У гумхабі Сєвєродонецької громади у Дніпрі наші переселенці можуть 

отримати одяг для дітей та дорослихДля цього із собою необхідно мати 

оригінали довідок ВПО. 

Адреса: м. Дніпро, вул. Петра Калнишевського, 27к, ПК "Металург" 

(лівий берег). 

Графік роботи: понеділок - п'ятниця з 10:00 до 15:00. 

Телефон: +38 097 81 37 149. 

Вся актуальна інформація про діяльність гуманітарного хабу 

Сєвєродонецької міської військово-цивільної адміністрації у м. Дніпро за 

посиланням: https://t.me/s/severhabdnipro. 

 

*** 

 

25.01.2023 

Херсонська обласна рада 

https://khor.gov.ua/2023/01/25/35830/ 

На деокупованій Херсонщині відновлюють реєстрацію ВПО 

 Про це повідомляє Міністерство з питань реінтеграції тимчасово 

окупованих територій. 

Поступове розблокування державних реєстрів і відновлення роботи 

адміністративних установ дозволяють розширювати перелік послуг, 

необхідних для населення на звільненій території Херсонської області. 

Тепер в обласному центрі можна оформити довідку ВПО. Реєстрація 

таких громадян відбувається в управліннях соціального захисту 

Корабельного, Дніпровського та Суворовського районів. Прийом 

здійснюється з понеділка по п’ятницю з 09:00 до 13:30. 

 Для реєстрації необхідно взяти з собою паспорт та ідентифікаційний 

код. А для оформлення соціальної допомоги – довідку про розрахунковий 

рахунок у банку. 

Більш детальну інформацію можна дізнатися за телефонами: – 

Корабельний район: (050) 533-72-91, (050) 875-11-41, – Дніпровський район: 

(099) 253-54-91, – Суворовський район: (066) 447-92-36. 

 

*** 

 

26.01.2026 

Львівська обласна державна адміністрація 

https://loda.gov.ua/news/53199 

У період війни Львівська обласна служба зайнятості працює над 

реалізацією програм, спрямованих на створення нових робочих місць і 

збереження трудового потенціалу. 
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Такі програми допомагають безробітним повернутися до трудової 

діяльності, а підприємствам – знайти потрібний персонал. 

На замовлення працедавців організовується професійне навчання 

безробітних. Торік вишкіл за скеруванням служби зайнятості пройшли 2,9 тис. 

осіб, з них 1,4 тис. здобули новий фах або підвищили рівень професійної 

кваліфікації у центрах професійно-технічної освіти Державної служби 

зайнятості, решта – стажувалися безпосередньо на робочих місцях на 

виробництві. 

Від початку оголошення воєнного стану держава фінансово підтримує 

працедавців, які працевлаштовують вимушено переміщених осіб, шляхом 

виплати їм компенсації у розмірі двох мінімальних заробітних плат за кожну 

прийняту на роботу особу з числа ВПО. У 2022 році 530 суб’єктів 

господарської діяльності забезпечити роботою 1373 переселенців, за що їм 

компенсували майже 17 млн грн. 

На створення нових робочих місць спрямована програма відшкодування 

працедавцям витрат зі сплати єдиного соціального внеску. Цим механізмом у 

2022 році скористалися 108 працедавців, із них 48 забезпечили новими 

робочими місцями 60 представників найбільш вразливих верств населення. 

Водночас 67 суб’єктів малого бізнесу організували для безробітних 134 нові 

місця праці в пріоритетних галузях економіки. На цей вид послуг торік 

використано майже 3 млн грн. 

Для збереження трудових колективів у період карантину, оголошення 

воєнного стану чи інших надзвичайних ситуацій, фірми і компанії можуть 

претендувати на виплату допомоги з часткового безробіття. Завдяки цьому на 

Львівщині фінансову підтримку отримали 311 найманих працівників, у котрих 

були укладені трудові відносини із 4 працедавцями. Загальна сума витрат на 

виплату допомоги з часткового безробіття становила майже 2,2 млн грн. 

Із липня торік діяла програма «єРобота», мета якої – фінансово 

підтримати бізнес у період війни шляхом виплати мікрогрантів. У результаті 

її реалізації 433 учасники отримали позитивне рішення щодо фінансування 

бізнес-ідей за рахунок мікрогрантів. Вони планують створити 1045 нових 

робочих місць. Сума грантових коштів, що будуть освоєні на Львівщині, 

становить понад 100 млн грн. 

Більш детально про реалізацію активних програм можна довідатися у 

підрозділах обласної служби зайнятості (контакти – за посиланням 

 

 

*** 

 

26.01.2023 

Вінницька обласна військова адміністрація 

https://www.vin.gov.ua/news/ostanni-novyny/52461-prezydent-ukrainy-

zustrivsia-z-verkhovnym-komisarom-oon-u-spravakh-bizhentsiv 
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 Президент України зустрівся з Верховним комісаром ООН у справах 

біженців  

Президент Володимир Зеленський провів зустріч із Верховним 

комісаром ООН у справах біженців Філіппо Гранді, який перебуває в Україні 

з візитом. 

Глава держави подякував Верховному комісару за вже третій візит до 

нашої країни з початку повномасштабного вторгнення Росії. Під час візиту 

Філіппо Гранді побував у низці українських міст – Харкові, Дніпрі, Миколаєві, 

Одесі, Запоріжжі й Полтаві. «Це важливий політичний сигнал підтримки для 

всього українського суспільства, для сімей, для вимушено переміщених осіб, 

для наших біженців. Це дуже важливо для родин, які втратили своїх дітей 

через депортацію», – наголосив Володимир Зеленський. 

Президент відзначив широку польову присутність очолюваного Філіппо 

Гранді Управління Верховного комісара ООН у справах біженців (УВКБ) у 

найбільш постраждалих регіонах і містах України. Він високо оцінив 

гуманітарну допомогу мільйонам українців на загальну суму понад 1 млрд дол. 

США, надану УВКБ з 24 лютого 2022 року: «Цінуємо дієву допомогу УВКБ 

постраждалим українцям, зокрема пряму грошову підтримку. Необхідно 

продовжити та посилити цю важливу практичну допомогу». 

Володимир Зеленський привернув особливу увагу Філіппо Гранді до 

нагальності доступу до депортованих у Росію громадян України та захисту 

їхніх прав. Окремо було порушено тему масового злочинного вивезення 

державою-агресором українських дітей, зокрема дітей-сиріт та дітей, 

позбавлених батьківського піклування. «Наше суспільство справді потребує 

дуже зрозумілих відповідей на те, чи зможемо ми разом розробити механізм 

повернення наших громадян. Я хотів би сказати передусім про дітей, які не 

спроможні самостійно звільнитися з полону. А я вважаю зміну громадянства з 

українського на російське політикою геноциду й тим самим полоном», – 

наголосив Глава держави. 

У цьому зв’язку Президент України ініціював розробку спільно з ООН 

механізму припинення незаконної передачі українських дітей у російські сім’ї 

та повернення їх на Батьківщину. 

Співрозмовники також обговорили інші пріоритетні напрями подальшої 

співпраці України з ООН у гуманітарній сфері, насамперед відповідні спільні 

цільові проекти відбудови, підготовку житла для повернення вимушених 

переселенців та долучення УВКБ до реалізації Fast Recovery Plan. У цьому 

контексті було відзначено важливість підписання Філіппо Гранді та віце-

прем’єр-міністром з відновлення України Олександром Кубраковим 

Меморандуму про взаєморозуміння щодо співпраці між УВКБ ООН та 

Міністерством розвитку громад, територій та інфраструктури України, 

покликаного посилити координацію відповідних спільних зусиль.      

Глава держави запросив Верховного комісара ООН взяти активну участь 

у просуванні української формули миру, зокрема її гуманітарного виміру. 
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*** 

 

26.01.2023 

Луганська обласна державна адміністрація 

http://loga.gov.ua/oda/press/news/mayzhe_650_pereselenciv_luganchan_v

_odesi_zvernulisya_za_dopomogoyu_do_gumshtabu_na 

Майже 650 переселенців-луганчан в Одесі звернулися за допомогою до 

гумштабу на минулому тижні 

 Також щодня там надаються консультації працівником управління з 

питань нормативно-правової роботи та децентралізації Луганської обласної 

державної адміністрації. 

Із понеділка по середу щотижня приймає юрист. 

По вівторках працює представник Лисичанського центру зайнятості. 

По п’ятницях надається консультація психолога. 

Упродовж тижня у Координаційному центрі допомоги ВПО з Луганської 

області в Одеській області видано 643 продуктових набори. 

Також жителі Луганщини отримували гігієнічні набори, дитячі та 

дорослі підгузки, дитяче харчування, одяг тощо. 

 

*** 

 

26.01.2023 

Луганська обласна державна адміністраціяЗа 

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

ymaie_likar_sluzhba_zaynyatosti_yurist_za_tizhden 

У Вінниці в гуманітарному штабі приймає лікар, служба 

зайнятості, юрист. За тиждень видано 418 продуктових наборів  

минулий тиждень у гуманітарному штабі в Вінниці переселенцям з 

Луганщини видано 418 продуктових наборів. 

Пільгові категорії внутрішньо переміщених осіб отримали підгузки. 

За потреби наші ВПО зверталися до сімейного лікаря. 

Юристом БФ «Право на захист» надавалися консультації з правових 

питань. 

Представником Луганського обласного центру зайнятості надані 

відповіді на питання, що турбують переселенців за цим напрямом. 

Гуманітарний штаб Рубіжанської міської військової адміністрації 

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

 

*** 

 

27.01.2023 

Вінницька обласна військова адміністрація 

https://www.vin.gov.ua/news/ostanni-novyny/52503-uriad-prodovzhyv-na-

rik-vyplaty-kompensatsii-biznesu-za-pratsevlashtuvannia-pereselentsiv 
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Уряд продовжив на рік виплати компенсацій бізнесу за 

працевлаштування переселенців 

Кабмін продовжив на 2023 рік програму виплати компенсації 

роботодавцям за працевлаштування внутрішньо переміщених осіб. 

Таке рішення Уряд ухвалив на засіданні 10 січня 2023 року. 

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. 

Запропоновані зміни дозволять продовжити в 2023 році реалізацію даної 

програми, яка є затребуваною серед роботодавців. Минулого року нею 

скористались понад 10 тисяч підприємців. 

У березні 2022 року набула чинності постанова Кабінету Міністрів 

України від 20 березня 2022 року №331 «Про затвердження Порядку надання 

роботодавцю компенсації витрат на оплату праці за працевлаштування 

внутрішньо переміщених осіб внаслідок проведення бойових дій під час 

воєнного стану в Україні». Протягом квітня-грудня 2022 року обласним 

центром зайнятості прийнято 543 рішення про надання компенсації 

роботодавцям за працевлаштування 781 шукача роботи з числа внутрішньо 

переміщених осіб, станом на 01 січня 2023 року відшкодовано з державного 

бюджету роботодавцям 9 691 500 грн. 

«В цілому по Україні підприємці отримали від держави компенсацію на 

загальну суму 200 млн грн за те, що взяли на роботу майже 16,5 тисяч 

внутрішніх переселенців» - заявила перший віце-прем’єр-міністр - міністр 

економіки України Юлія Свириденко. 

Прогнозні витрати Фонду загальнообов’язкового державного 

соціального страхування України на 2023 рік становлять 308 млн грн при 

прогнозному працевлаштуванні 23 тис. осіб.  

 

*** 

 

27.01.2023 

Дніпропетровська обласна державна адміністрація 

https://adm.dp.gov.ua/news/majzhe-250-simej-na-dnipropetrovshchini-

otrimali-pobutovu-tehniku-vid-blagodijnikiv-komu-dopomogli 

Майже 250 сімей на Дніпропетровщині отримали побутову техніку 

від благодійників: кому допомогли 

Обігрівачі, холодильники, пральні машини, мікрохвильовки, 

мультиварки. А ще – спальні набори. Їх отримали майже 250 родин 

Дніпропетровщини. Допомогу надали прийомним та опікунським сім’ям, 

ДБСТ та переселенцям з дітьми. Вона – від міжнародних благодійників. Про 

це повідомили у Службі у справах дітей Дніпропетровської ОВА.   

«Прийомні та опікунські сім’ї, переселенці з дітьми формували запити 

на побутову техніку. Також заповнювали заявки на спальні набори. Вже майже 



23 
 

250 родин області отримали допомогу», – розповів спеціаліст Служби у 

справах дітей Дніпропетровської ОВА Андрій Петрук.  

Загалом вже передали майже 350 одиниць техніки: мікрохвильовки, 

мультиварки, електрочайники, холодильники, обігрівачі. Надіслали і більш 

ніж 130 спальних наборів. У кожному – матрац, постіль, ковдра з подушками 

і рушники.   

Нині приймають заявки на генератори й акумуляторні ліхтарі. Їх можуть 

отримати великі сім’ї, у яких 7 і більше дітей. Можна сформувати запит і на 

дитячий одяг, взуття, харчування для малечі. Щоб отримати допомогу, слід 

заповнити анкету. 

Техніку придбала міжнародна благодійна організація «Партнерство 

«Кожній дитині». Це частина проєкту ЮНІСЕФ «Моніторинг потреб та 

підтримка дітей в умовах війни».   

 

*** 

 

27.01.2023 

Рівненська обласна державна адміністрація 

https://www.rv.gov.ua/news/torik-za-prykhystok-pereselentsiv-zhyteli-

rivnenshchyny-otrymaly-maizhe-27-milioniv-hryven-kompensatsii 

Торік за прихисток переселенців жителі Рівненщини отримали 

майже 27 мільйонів гривень компенсації 

Про це повідомив начальник Рівненської ОВА Віталій Коваль та додав, 

що ці кошти виплатили в рамках проєкту «Прихисток». 

«У 2022 році 29,8 тисячі домогосподарств Рівненщини розмістили у 

своїх помешканнях внутрішньо переміщених осіб. За це держава виплатила 

26,7 млн гривень. Програма продовжує свою діяльність і цьогоріч», - сказав 

очільник області. 

Віталій Коваль також нагадав, що при розрахунку компенсації 

враховується кількість переселенців, яких прихистили, та кількість днів, 

упродовж яких вони проживали у помешканні. Сума за кожен день в 

неопалювальний період визначається на рівні 14,77 гривні. У період з 1 жовтня 

2022 року по 31 березня 2023 року сума компенсації визначається на рівні 30 

гривень за добу. 

Щоб скористатися програмою «Прихисток», необхідно подати заяву до 

органу місцевого самоврядування за місцем проживання. Щоб прийняти у себе 

ВПО, треба зареєструватися через сайт prykhystok.gov.ua. 
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ОГЛЯД ПУБЛІКАЦІЙ ЗМІ 

Центральні 
 

23.01.2023  

Uamedia.eu 

https://uamedia.eu/official/u-cexiyi-zaraz-legalno-prozivayut-maize-640-

tisyac-ukrayinciv-3418 

У Чехії зараз легально проживають майже 640 тисяч українців 

Загалом на кінець 2022 року посвідку на проживання в Чеській 

Республіці мали 1 714 262 іноземці. 

Наприкінці минулого року поліція Чехії зареєструвала 636 282 

українців, які легально проживають у країні. У 2021 році чисельність громадян 

України, які перебувають на чеській території, складала близько 200 000, 

зростання пов'язане з російським вторгненням в Україну. Про це 23 січня на 

прес-конференції заявили президент поліції Мартін Вондрашек та начальник 

Поліції у справах іноземців Мілан Майєр, повідомляє Радіо Прага. Загалом на 

кінець 2022 року посвідку на проживання в Чеській Республіці мали 1 714 262 

іноземці, тоді як роком раніше їхня чисельність не перевищила 660 849 осіб. 

Майєр підкреслив, що минулий рік видався одним із найскладніших для 

поліції через завдання, з якими поліцейські стикаються з 24 лютого у зв'язку з 

агресією Росії проти України. З початку вторгнення в Україну до кінця 

минулого року заяви на отримання посвідки на проживання в Чеській 

Республіці подали загалом 659 774 українців, видано було в результаті 473 215 

віз. Президент поліції уточнив, що протягом останніх тижнів року було подано 

менше прохань, лише кілька сотень заяв. 

За даними МВС, Чеська Республіка на сьогоднішній день видала 480 804 

тимчасові захисні візи біженцям з України, які відкривають їх власникам 

доступ до державної медичної страховки, здобуття освіти та ринку праці. 

Спочатку передбачалося, що віза буде дійсна протягом року, проте біженці 

вже можуть продовжити її до кінця березня 2024 року. 

Начальник поліції підтвердив 23 січня, що частка злочинів, скоєних у 

Чеській Республіці іноземцями, суттєво не збільшилася, а щодо причетності 

до них українців, то зросла у річному обчисленні лише на піввідсотка. Загалом 

іноземці були причетні до 10,5% злочинів минулого року порівняно з 9,3% рік 

тому. Злочинність іноземців у країні, однак, часто стає приводом для 

поширення фейкових новин. 

Поряд з українцями, станом на 31 грудня 2022 року, у Чеській Республіці 

легально проживали 117 265 словаків, 66 340 в'єтнамців та 43 498 росіян. А 

також 19531 румун, 17884 поляків і 17673 болгар. За ними за чисельністю 

слідують німці (14 032), монголи (11 968) та угорці (10 517). Більшість 

іноземців, які мають дозвіл на проживання наприкінці минулого року, 

традиційно проживали в Празі, склавши 346 306 осіб. 
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*** 

 

24.01.2023  

Uamedia.eu 

https://uamedia.eu/official/slovaccina-na-rik-prodovzila-perebuvannya-

ukrayinskix-bizenciv-3422 

Словаччина на рік продовжила перебування українських біженців 

Оскільки війна в Україні триває, українцям, які втекли від неї, все ще 

потрібний захист. 

 Влада Словаччини продовжила до 4 березня 2024 року пільгові умови 

перебування в країні для біженців з України. Про це повідомляє МВС 

Республіки. 

"Оскільки на території України триває стан війни, надання тимчасового 

притулку має своє обґрунтування. Рада ЄС не ухвалила рішення про 

закінчення надання тимчасового захисту, а це означає, що надання такого 

захисту автоматично продовжується на шість місяців. Але максимум на рік", - 

заявив глава МВС Роман Микулець. 

Таким чином, українці, які бажають продовжити свій статус захисту в 

Словаччині, повинні подати відповідне повідомлення через електронний 

сервіс МВС Словаччини. 

Ті ж українці, у яких є повноцінний вид на проживання, дійсний до 4 

березня 2023 року, отримують його автоматичне продовження до 4 березня 

2024 року без необхідності робити "адміністративні дії". 

 

*** 

 

24.01.2023  

Uamedia.eu 

https://uamedia.eu/official/z-pocatku-viini-z-ukrayini-do-polshhi-pribulo-

maize-94-milioniv-osib-3426 

З початку війни з України до Польщі прибуло майже 9,4 мільйона осіб 

За цей час у зворотному напрямку виїхало понад 7,5 мільйона осіб. 

 Від 24 лютого, тобто від першого дня повномасштабної війни Росії 

проти України, до Польщі прибуло майже 9 мільйонів 400 тисяч осіб з 

України, — про це у вівторок вранці, 24 січня, Прикордонна служба Польщі 

повідомила у своєму твіттері. 

У понеділок, 23 січня, кордон із Польщею перетнуло 20 тисяч осіб з 

України. 

Кількість людей, які виїхали у зворотному напрямку від 24 лютого, 

перевищила 7 мільйонів 500 тисяч. 23 січня з Польщі в Україну виїхала понад 

21 тисяча осіб. 

 

*** 
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24.01.2023  

Uamedia.eu 

https://uamedia.eu/official/slovaccina-na-rik-prodovzila-perebuvannya-

ukrayinskix-bizenciv-3422 

Словаччина на рік продовжила перебування українських біженців 

Оскільки війна в Україні триває, українцям, які втекли від неї, все ще 

потрібний захист. 

 Влада Словаччини продовжила до 4 березня 2024 року пільгові умови 

перебування в країні для біженців з України. Про це повідомляє МВС 

Республіки. 

"Оскільки на території України триває стан війни, надання тимчасового 

притулку має своє обґрунтування. Рада ЄС не ухвалила рішення про 

закінчення надання тимчасового захисту, а це означає, що надання такого 

захисту автоматично продовжується на шість місяців. Але максимум на рік", - 

заявив глава МВС Роман Микулець. 

Таким чином, українці, які бажають продовжити свій статус захисту в 

Словаччині, повинні подати відповідне повідомлення через електронний 

сервіс МВС Словаччини. 

Ті ж українці, у яких є повноцінний вид на проживання, дійсний до 4 

березня 2023 року, отримують його автоматичне продовження до 4 березня 

2024 року без необхідності робити "адміністративні дії". 

 

*** 

 

24.01.2023 

Європейська правда 

https://www.eurointegration.com.ua/news/2023/01/24/7154791/ 

Президент Польщі підписав зміни до закону про допомогу 

українським біженцям 

Президент Польщі Анджей Дуда у вівторок підписав зміни до закону 

"Про допомогу громадянам України у зв'язку із збройним конфліктом на 

території України та деяких інших законів", остаточно ухвалені Сеймом 

країни 13 січня. 

Про це, як пише "Європейська правда", йдеться в повідомленні 

канцелярії польського президента. 

Новий закон передбачає, що українці зможуть безкоштовно проживати 

у місцях тимчасового розміщення в Польщі лише впродовж перших 120 днів з 

моменту першого приїзду, після чого платитимуть за проживання. 

Зокрема з 1 березня 2023 року вони покриватимуть 50% вартості 

допомоги, якщо вони перебувають у Польщі понад 120 днів, а з 1 травня – 75%, 

якщо перебувають понад 180 днів. При цьому ця сума не повинна 

перевищувати 40 злотих на день, якщо йдеться про 50% вартості допомоги, і 

60 злотих на день – якщо йдеться про 75%. 
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Особи з інвалідністю та особи, які доглядають за ними, діти, особи 

пенсійного віку, вагітні жінки, особи, які виховують дитину віком до 12 

місяців, особи, які здійснюють догляд не менше трьох дітей, а також особи, які 

опинилися у складній життєвій ситуації з гуманітарних причин, 

звільнятимуться від сплати цих коштів. 

Крім того, після прибуття до Польщі біженці з України матимуть 30 днів, 

щоб подати заяву на отримання номеру PESEL – раніше на це давалось 90 днів. 

У Польщі за приблизними оцінками перебувають до 3,5 мільйона 

українців, з яких до 1,3 мільйона прибули до країни після початку 

повномасштабного вторгнення Росії в Україну. 

 

*** 

 

24.01.2023 

РБК-Україна 

https://www.rbc.ua/rus/travel/bezkoshtovniy-proyizd-bizhentsiv-

nimechchini-1674579425.html 

Українці, які евакуюються з Польщі до інших країн, можуть доїхати 

безкоштовним евакуаційним потягом із Перемишля до німецького 

Ганновера. 

Безкоштовні рейси будуть доступні до кінця лютого, повідомляє 

TRAVEL РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал "Пшемисль – 

Ганновер Мессе гуманітарний поїзд". 

Графік безкоштовного поїзда у лютому 

Поїзд вирушатиме з Польщі раз на два дні – по непарних датах у лютому. 

Дорогою передбачено лише одну транзитну зупинку – у Франкфурті на Одері. 

У зворотному напрямку до Польщі склад ітиме без пасажирів, оскільки це 

евакуаційний потяг, який фінансує уряд Німеччини. 

Графік руху у лютому буде такий: 

Перемишль – відправлення о 22:30; 

Франкфурт на Одері (транзитна зупинка) – 10:00 (+-1 година); 

Ганновер Messe/Laatzen – 16:00 (+-1 година). 

У грудні українців попереджали про випадки фейкового продажу місць 

або гарантій пріоритету посадки на поїзд. Біженці, які бажають доїхати цим 

поїздом до Німеччини, мають бути на платформі польської станції у потрібний 

час. Квитки або реєстрація на поїзд Перемишль – Ганновер не потрібні. За 

допомогою можна звернутися до співробітників Червоного Хреста або 

волонтерів. 

Із середини грудня поїзд їздить до Німеччини без зупинки у польському 

Кракові, тому що значна частина пасажирів займала місця для поїздки в межах 

Польщі. 

У Ганновері біженців зустрічають українські волонтери 

Поїзд до Ганновера – все, що залишилося від безкоштовного проїзду 

Європи для українських біженців на польському кордоні, повідомляє 
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euronews.com. Тепер німецьке місто бере на себе відповідальність бути 

останнім форпостом для біженців. 

Поїзд їде з Польщі 15 годин із зупинкою у Франкфурті на Одері на 

польсько-німецькому кордоні, щоб висадити охочих вирушити до Берліна. 

У Ганновері українці виходять із поїзда на станції на околиці міста. Там 

біженців зустрічають співробітники німецької залізничної компанії Deutsche 

Bahn, поліцейські та працівники благодійних організацій допомагають 

прибутим отримати їжу, першу допомогу та пропонують тимчасове житло 

тим, кому нема куди йти. 

Багато волонтерів, які зустрічають біженців на вокзалі – українці, які 

раніше приїхали до Ганновера через війну. Вони зазначають, що навіть якщо 

безкоштовний поїзд більше не ходитиме, українці знайдуть спосіб дістатися 

Ганноверу, і там їх, як і раніше, зустрічатимуть наші волонтери. 

 

*** 

 

25.01.2025 

Слово і діло 

https://www.slovoidilo.ua/2023/01/25/novyna/suspilstvo/polshhi-pidpysaly-

pravky-zakonu-pro-dopomohu-bizhencyam-ukrayiny 

У Польщі підписали правки до закону про допомогу біженцям з 

України Президент Польщі Анджей Дуда підписав поправки до закону, 

який регламентує надання допомоги біженцям з України. Зміни до закону 

наберуть чинності наступного дня після його оприлюднення у Віснику 

законів. 

Про це повідомляє Polskie Radio. 

Законом передбачається, що українці зможуть безкоштовно мешкати у 

місцях тимчасового розміщення лише протягом перших 120 днів з моменту 

першого приїзду до Польщі, після чого вони платитимуть за проживання у 

таких місцях. 

Змінами також передбачається, що громадяни України, які проживають 

у таких місцях у Польщі понад 120 днів, з березня змушені будуть платити 

50% коштів власного утримання, але не більше ніж 40 злотих на добу (понад 

300 грн). З травня їм потрібно буде покривати 75% коштів проживання, але не 

більше ніж 60 злотих на добу (500 грн). Водночас, це не стосується вразливих 

категорій: людей з інвалідністю, осіб пенсійного віку, вагітних, жінок з дітьми 

до року, жінок із трьома дітьми та більше, осіб у складній ситуації. Вони й 

надалі проживатимуть у таких місцях безкоштовно. 

Інші зміни передбачають «заморожування» виплат соціальної допомоги 

громадянам України у момент виїзду з Польщі. Це положення передбачатиме, 

що якщо хтось щоразу виїжджатиме з Польщі, то соціальна допомога 

заморожуватиметься. 

Зазначається, що якщо перебування поза Польщею становитиме понад 

30 днів, то громадянин України втратить наданий статус, тому втратить право 
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на соціальну допомогу. Соціальний статус може бути відновлений у разі, якщо 

українець знову втікатиме від війни в Україні внаслідок воєнних дій на 

території країни. 

Крім того, українці, які рятуються від війни в Україні, тепер матимуть 

лише 30 днів, а не 90, як раніше, на отримання польського ідентифікаційного 

коду (PESEL). 

Як повідомляється, зі спецзакону видалено положення про спрощений 

порядок отримання посвідки на тимчасове проживання у Польщі (до трьох 

років). Однак спецзакон гарантує легальне перебування у Польщі утікачам від 

війни в Україні упродовж 1,5 року, починаючи з 24 лютого 2022 року - до 24 

серпня 2023 року. 

Натомість із 1 квітня українці усе ж зможуть звертатися по посвідку на 

тимчасове проживання у Польщі, якщо вони тут працевлаштувалися або 

відкрили власний бізнес. 

Нагадаємо, з інфографіки «Слово і діло» можна дізнатися, в яких країнах 

Європи найбільше українських біженців. 

Також у Польщі скоротилася кількість українських біженців. Зараз їх 

там 950 тисяч, а влітку було 1,4 мільйона. 

З березня українським біженцям у Польщі запроваджують оплату за 

проживання. 

 

*** 

  

26.01.2023 

РБК-Україна 

https://www.rbc.ua/rus/travel/dopomoga-bizhentsyam-povertaetsya-

ukrayintsi-1674728668.html 

Допомога біженцям повертається. Українці сплатили в бюджет 

Чехії рекордні відрахування 

Біженці з України, які знайшли роботу в Чехії, сплатили в 2022 році 

приблизно 8 млрд крон до державної системи соціального забезпечення. 

Половину з цієї суми – за медичне страхування. 

Загалом майже 100 тисяч біженців з України мають роботу в Чехії, 

повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на brnodaily.com. 

Суми надходжень до бюджету з виплат працевлаштованих біженців 

назвав міністр праці та соціальних справ Маріан Юречка після вчорашнього 

засідання уряду. 

"Минулого року люди заплатили понад 4 мільярди чеських крон до 

системи медичного страхування. Загалом, якщо порахувати всі виплати, це 

було приблизно 8 мільярдів чеських крон. Допомога, яка була виплачена з 

державного бюджету, поступово повертається", – додав він. 

В уряді порахували, що відрахування у 8 млрд чеських крон (приблизно 

340 млн євро) сплатили біженці, які працевлаштувалися. Загалом торік у Чехії 

пішли працювати 171 тисяча втікачів від війни в Україні, зараз майже 100 
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тисяч біженців мають роботу. Частина українців залишили країну або 

шукають роботу. 

Українці з візою тимчасового захисту можуть безперешкодно 

працевлаштуватися в Чехії і не потребують дозволу на роботу. Загалом понад 

721 700 осіб заявили імміграційній поліції про своє перебування в Чехії з 

початку війни. Відтоді Міністерство внутрішніх справ видало 481 900 

захисних віз. Більшість прибулих (70%) складають жінки з дітьми. За оцінкою 

МВС Чехії, на даний час у країні залишаються приблизно 300 тисяч 

українських біженців. 

Міністр заявив, що уряд використовував для допомоги біженцям кошти 

не лише зі свого бюджету, а й з європейських фондів, які витрачаються на 

мовні курси та курси адаптації. Зокрема, країна отримала для біженців значну 

підтримку в "сотнях мільйонів крон" від Міжнародного дитячого фонду 

ЮНІСЕФ. 

 

*** 

 

27.01.2023 

 Uamedia.eu 

https://uamedia.eu/politics/oon-poperedila-jevropu-pro-novu-xvilyu-

ukrayinskix-bizenciv-3475 

ООН попередила Європу про нову хвилю українських біженців 

Країнам Євросоюзу слід підготуватися до нової хвилі біженців з 

України, заявив Верховний комісар у справах біженців ООН Філіппо Гранді. 

За його словами, приток до Європи зросте через тиск російської армії на сході 

України, повідомляє Spiegel. 

"Будь-яке загострення війни означає ризик нових переміщень біженців. 

Ми маємо підготуватися до цього", — цитує видання слова комісара. 

Гранді нагадав, що минулого разу потік українських біженців до Європи 

збільшився під час боїв за Маріуполь та Херсон. Він підкреслив, що прагнення 

убезпечити себе під час посилення бойових дій є природним бажанням 

людини. 

Раніше в ООН повідомили, що з початку війни Україну залишили 

близько восьми мільйонів біженців. Серед країн ЄС за кількістю українських 

біженців лідирує Польща – близько 1,5 млн. людей. 

 

*** 

 

27.01.2023 

Uamedia.eu 

https://uamedia.eu/society/u-polshhi-doslidili-skilki-bizenciv-z-ukrayini-

dosi-ne-pracyuyut-i-comu-3484 

 У Польщі дослідили, скільки біженців з України досі не працюють і 

чому 61% біженців з України в Польщі досі залишаються без роботи. 
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 Майже 4 із 10 біженців з України вже знайшли роботу в Польщі. 

Про це йдеться в рапорті “Професійна ситуація біженців з України в 

Польщі”, підготовленому Totalizator Sportowy та Manpower Foundation, 

пoвідoмляє Yavp.pl. 

Дослідження показує, що 61% біженців з України в Польщі досі 

залишаються без роботи. Головними причинами такої ситуації вони називають 

недостатнє знання польської мови (54%), відсутність пропозицій, які б 

відповідали їхній кваліфікації (39%), а також відсутність пропозицій із 

частковою зайнятістю (32%).  

Водночас серед біженців, які вже працюють у Польщі, 79% таких, які 

влаштувалися на будь-яку роботу, але планують знайти кращу, 51% працюють 

за іншою професією, ніж раніше й нижче своїх компетенцій, 13% задоволені 

своїм поточним становищем, а 10% працюють за фахом, але на нижчій посаді. 

Крім того дослідження показало, що 40% біженців з України хочуть 

залишитися в Польщі на довше. Стільки ж хочуть повернутися в Україну, але 

в довгостроковій перспективі. Близько 14% планує повернутися протягом 3-х 

років після закінчення війни. 

Дані для рапорту “Професійна ситуація біженців з України в Польщі” 

збиралися з вересня до кінця листопада 2022 року в рамках дослідження, що 

охоплює вибірку з 950 біженців з України. Респондентами були біженці, 

зацікавлені у працевлаштуванні та розвитку компетенцій за програмою “Win 

Development”. 

Нагадаємо, раніше агенція з працевлаштування OTTO Work Force 

Central Europe провела опитування щодо планів тимчасових працівників з 

України на післявоєнний час. І тоді майже половина опитаних біженців з 

України (49%) заявили, що планують повернутися на батьківщину після 

закінчення війни. 26% респондентів ще не вирішили, повертатися чи ні, а 25% 

відповіли, що не планують повертатися в Україну. 

 

*** 

 

27.01.2023 

Uamedia.eu 

https://uamedia.eu/society/skilki-kostuje-misyac-zittya-u-polshhi-osnovni-

vitrati-i-cini-3487 

 Скільки коштує місяць життя у Польщі: основні витрати і ціни 

Скільки тут коштують продукти, оренда житла, транспорт, одяг і на що 

ще потрібні гроші? Польща – одна із найпопулярніших країн, яку українці 

обирають для евакуації. Для когось вона – лише тимчасова точка у 

подальшому маршруті, а хтось залишається тут і намагається облаштувати 

свій побут. Скільки тут коштують продукти, оренда житла, транспорт, одяг і 

на що ще потрібні гроші? 
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Редакція Евакуація.Сіty поспілкувалася з Наталією Мирончак, яка вже 

вісім років живе у Польщі. Вона розповіла, на що доводиться витрачати 

найбільше і скільки в середньому коштує місяць життя в Польщі. 

Ціни на продукти в Польщі 

Якщо говорити про оренду житла та ціни на продукти, то рівень життя у 

Польщі не надто відрізняється від України. Однак поляки заробляють у 

середньому майже втричі більше. Зокрема, мінімальна заробітна плата в 

Польщі наприкінці 2022 року становила 3 010 злотих, а в Україні – 6 700 грн 

(приблизно 800 злотих за чинним курсом). 

Наталя Мирончак розповідає, що найбільші її витрати – це оренда та 

харчування. На закупи на тиждень з розрахунку на двох людей вона витрачає 

приблизно 200 – 250 злотих (1 680 – 2 100 гривень). 

У середньому ціни на продукти в Польщі такі (вартість вказана у 

гривнях): 

м’ясо, 1 кілограм – 184 гривні; 

хліб – 33/42 гривні; 

яйця, 10 штук – 92 гривні; 

молоко (900 грамів) – 30 гривень; 

сир кисломолочний, 250 грамів – 46 гривень; 

яблука, 1 кілограм – 34 гривні; 

банани, 1 кілограм – 55 гривень; 

помідори/огірки, 1 кілограм – 67/84 гривні;  

морква, 1 кілограм – 34 гривні; 

борошно, 1 кілограм – 34 гривні; 

вермішель, 1 кілограм – 38 гривень; 

гречка (400 грамів) – 54 гривні; 

картопля, 1 кілограм – 67 гривень. 

Водночас ситна вечеря у кафе обійдеться недешево – одній людині 

доведеться заплатити приблизно 100 – 150 злотих (840 – 1 260 гривень). 

Ціни на житло в Польщі 

Вартість оренди житла у Польщі залежить від міста та кількості кімнат. 

За двокімнатну квартиру у Замості Наталя платить 1 100 злотих (9 240 

гривень). Однак вона орендувала помешкання ще до початку 

повномасштабної війни. Зараз же, за її словами, ціни коливаються в межах до 

2 000 злотих (16 800 гривень). 

Ще 120 злотих (1 000 гривень) Наталя платить за воду, прибирання та 

освітлення в під’їзді, вивизення сміття, освітлення стоянки. Комунальні 

послуги на середню двокімнатну квартиру розміром 46 квадратних метрів 

обходяться приблизно ще у 340 злотих (2 856 гривень): приблизно 270 – це газ 

і 70 – світло.  

Одяг, транспорт та інші витрати 

Ціни на одяг і засоби догляду у Польщі не надто відрізняються від 

українських, іноді трохи нищі. Так, джинси можна купити за 80 злотих (670 

гривень), кофтину за 80 – 120 злотих (670 – 1 000 гривень), футболку – 30 
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злотих (250 гривень). За взуття доведеться викласти 150 – 250 злотих (1 260 – 

2 100), а за верхній одяг – до 300 злотих (2 500 гривень). 

Проїзд у громадському транспорті Замостя для українців платний. За 

словами Наталі, проїзний коштує приблизно 100 злотих (840 гривень) на 

місяць. Також можна купити один квиток за 3 злотих (25 гривень), який 

дійсний для всіх видів громадського транспорту протягом однієї години. 

Однак вигідніше купити карнет – це п’ять одноразових квитків, які коштують 

12 злотих (110 гривень).  

Якщо ви плануєте їздити власною автівкою, то варто розраховувати, що 

середні ціни на бензин в Польщі коливаються в межах 6,50 – 7,15 злотих за 1 

літр (54,6 – 60 гривень). Дизельне пальне дещо дорожче 7,60 – 7,80 злотих за 

1 літр (64 – 65,50 гривень). 

Щодо медичної допомоги, то українці, які приїхали до Польщі під час 

війни, отримують її безкоштовно. Для цього потрібно звернутися до лікарні 

або поліклініки та пред’явити довідку від прикордонної служби або штамп у 

закордонному паспорті. Ціни в польських аптеках значно відрізняються від 

українських. Так, Наталя розповіла, що у разі застуди доведеться викласти 

щонайменше до 80 злотих (670 гривень). 

Крім того, українці в Польщі можуть скористатися спеціальними 

порталами, які надають безкоштовну медичну допомогу. 

Витрати на розваги у Польщі залежать від міста. Якщо воно відносно 

невелике, як от Замостя, то сеанс у кінотеатрі в середньому обійдеться у 18 

злотих (150 гривень). А ось якщо ви любитель боулінгу, то за оренду треку 

максимум на шість людей доведеться заплатити 60 злотих за годину (504 

гривні) або 45 злотих за півгодини (378 гривень).  

Місяць життя у Польщі: на яку суму розраховувати 

Для сім’ї з двох людей на продукти у Польщі доведеться витрачати 

приблизно 1 000 – 1 300 злотих (8 400 – 10 920 гривень) на місяць. Якщо додати 

до цієї суми ще проїзний на громадський транспорт, оренду за житло і, до 

прикладу, похід у кінотеатр чи боулінг, то на місяць життя в Польщі двом 

дорослим потрібно розраховувати на суму: 

від 3 600 злотих (30 200 гривень), 

якщо жити не на орендованій квартирі, то витрати будуть меншими 

приблизно – від 1 500 злотих (12 600 гривень). 

Однак потрібно врахувати, що це мінімальна сума, від якої можна 

відштовхуватися. Якщо ви плануєте жити у великому місті, їздити на власному 

авто або у вас є дитина, то це передбачає додаткові витрати. 

 

*** 

 

27.01.2023 

Економічні новини 

https://enovosty.com/uk/news-ukr/news_society-ukr/full/2701-u-moz-

povidomili-yak-pereselencyam-otrimati-viplati-za-likarnyanim 
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Виплати за лікарняним: як переселенцям отримати кошти 

Переселенцям відповіли, чи можна отримати виплати за лікарняним: які 

потрібні документи. 

У Міністерстві охорони здоров’я України розповіли, де внутрішні 

переселенці можуть отримати виплати за лікарняними. Про це інформують 

Економічні Новини із посиланням на “Хвиля“. 

Так, для отримання виплат за лікарняними листами внутрішні 

переселенці тепер мають звернутися до Пенсійного фонду. Як зазначається, це 

можна зробити, якщо відповідні кошти не сплачує роботодавець. Зокрема, 

внутрішні переселенці мають право на одержання таких страхових виплат: 

допомога з тимчасової втрати працездатності (“лікарняні”); 

допомога у зв’язку з вагітністю та пологами (“декретні”); 

допомога на поховання (крім поховання пенсіонерів, безробітних та 

осіб, які померли від нещасного випадку на виробництві). 

При цьому для отримання коштів без формування заяви-розрахунку слід 

звернутися до будь-якого сервісного центру ПФУ та пред’явити: 

оригінал та копію довідки про взяття на облік ВПО; 

оригінал та копію паспорта громадянина України; 

оригінал та копію довідки про присвоєння ідентифікаційного 

податкового номера; 

листок непрацездатності (за наявності його у паперовій формі). 

Решту необхідної інформації фахівці Пенсійного фонду самостійно 

отримають із реєстрів. До того ж, крім українців зі статусом ВПО, отримати 

кошти можуть також особи, чиї роботодавці перебувають на тимчасово 

окупованій території і не мають можливості нарахувати виплати зі страхових 

випадків. 

 

*** 

 

27.01.2023 

Факти ICTV 

https://fakty.com.ua/ua/ukraine/suspilstvo/20230127-yaki-krayiny-

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

Які країни прийматимуть біженців з України у 2023 році 

Повномасштабна війна в Україні триває, а ворог систематично 

намагається знищити обʼєкти критичної інфраструктури та житлові будинки 

українців. 

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

хвилю українських біженців. Факти ICTV дізнавались, які країни готові 

прийняти біженців у 2023 році. 

Загальна ситуація 

Сьогодні чимало країн Європи розробляють план на випадок нової хвилі 

біженців з України. 
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Попри різні чутки, ще в жодній із країн не заявили, що не готові 

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

громадяни зможуть вільно виїхати до країн ЄС, як і раніше. 

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

якась із країн вирішить припинити прийом біженців, українці дізнаються про 

це першими. 

Польща 

У 2023 році тут зміняться умови перебування для українських біженців 

– у країні планують внести правки до Спецзакону про допомогу громадянам 

України. 

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

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

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

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

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

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

осіб та сімей, що перебувають у скрутному фінансовому становищі.Також 

вимушені переселенці повинні будуть подати заявку на отримання номера 

PESEL. Ця умова є обовʼязковою. 

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

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

Німеччина 

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

перебувати там до 90 днів без посвідки на проживання. 

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

на проживання для тимчасового захисту (протягом 90 днів після першого 

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

служби за місцем проживання або тимчасового перебування. 

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

збільшену допомогу. 

Велика Британія 

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

очікувати на якісь зміни. Український біженець може скористатися програмою 

Будинки для України, в рамках якої потрібно знайти громадянина Британії, що 

погодиться надати житло переселенцям. Така угода укладалася мінімум на пів 

року. 

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

потрапити до країни буде важко. 

Також українці можуть отримати візу до Великої Британії для 

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

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

Такий дозвіл видається максимум на три роки. 

Словаччина 
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У 2023 році українці також зможуть виїхати до Словаччини. Якщо 

плануєте залишитись у країні як біженець, слід оформити статус Тимчасового 

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

Тимчасовий притулок надається до 4 березня 2023 року, він автоматично 

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

Європейського Союзу не вирішить інакше. 

Чехія 

Тут також офіційно продовжили програму допомоги українським 

біженцям до березня 2024 року. Тобто українських біженців зможуть 

прийняти в країні у 2023 році. 

Після прибуття до Чехії біженці зможуть проживати у тимчасових 

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

терміни проживання мають бути оплачені самими біженцями. 

Італія та Франція 

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

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

країн. 

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

прийому біженців: 

у центрах CAS та SAI Міністерства внутрішніх справ та місцевих органів 

влади; 

з агенції Diffused Hospitality, яка керується організаціями та асоціаціями 

третього сектора; 

проживання біженців у родичів та друзів. 

Франція також продовжує приймати українських біженців. Вимушені 

переселенці отримують там грошову допомогу від французького уряду. 

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

статусі бенефіціар тимчасового захисту. Проте цей статус необхідно поновити 

через шість місяців після отримання. Якщо терміни порушені, виплати 

скасують. 

Більш детальну інформацію про правила прийому та умови перебування 

біженців у країнах ЄС читайте на офіційних сайтах відомств кожної країни. 

Варто звернути увагу, наразі жодна з країн не оголосила про бажання 

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

після 1 січня 2023 року. 

 

*** 

 

27.01.2023 

Today.ua 

https://biz.today.ua/russkyj-evrosoyuz-gotovytsya-aktyvno-vozvrashhat-

mygrantov-na-rodynu-chto-ozhydaet-ukraynskyh-bezhentsev/ 

Євросоюз готується активно повертати мігрантів на батьківщину: 

що чекає на українських біженців Європа наповнена мігрантами.  
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Через це Євросоюз ухвалив курс на стримування міграції та витіснення 

мігрантів зі своєї території. Чи постраждають внаслідок таких рішень 

українські біженці, поки що достеменно невідомо. Про нову міграційну 

політику ЄС розповідає eurointegration, посилаючись на публікацію в Reuters. 

Європу наповнили мігранти. Через це в Євросоюзі продумують, як 

стримати їхній наплив і заразом, як хоча би частково видворити за межі ЄС 

тих, які туди вже проникли. Обговорюються різні проекти, включаючи 

будівництво високих огорож уздовж кордону та створення міграційних 

центрів поза межами Євросоюзу. 

За повідомленнями прикордонної агенції ЄС Frontex, лише за минулий 

рік до Європи нелегально просочилося близько 330 тисяч людей. Йдеться саме 

про нелегальні перетини кордонів Євросоюзу, оскільки легальних мігрантів (а 

це зараз переважно наші співгромадяни) набагато більше. Однак саме 

нелегальні мігранти створюють певну загрозу західноєвропейському 

суспільству. Експерти кажуть, що торішня кількість мігрантів, які знайшли 

собі притулок у ЄС, найбільша з 2016 року. Здебільшого вони проникають до 

Євросоюзу через балканські країни, просочуючись через їхні західні рубежі. 

Далі вони розосереджуються по всій Європі. І більшість вважає за краще 

осісти там надовго, якщо не назавжди. 

"Ми маємо величезне збільшення кількості нелегальних мігрантів. У нас 

дуже низький рівень повернення, і я бачу, що ми можемо досягти значного 

прогресу", - каже єврокомісар з питань внутрішніх справ Ілва Йоханссон. 

Лише п'ята частина всіх нелегальних мігрантів, перечекавши якийсь час, 

повертається на батьківщину. У керівництві ЄС вважають, що з урядами країн, 

які є основними "постачальниками" нелегальних мігрантів, проводиться 

недостатня робота. Вони насамперед мають бути зацікавлені, щоб їхні 

громадяни поверталися на батьківщину. 

Міністри міграції з 27 країн ЄС зібралися напередодні саміту лідерів ЄС, 

який має відбутися 9-10 лютого, щоб скоординувати свої дії з питань 

нелегальної міграції. 

Вони виробили проект спільного рішення, в якому йдеться про те, що 

ЄС буде прагнути до скорочення кількості мігрантів на своїй території. 

Щодо українських біженців, то поки що ці дії не повинні зачепити наших 

співгромадян. По-перше, тому що українці потрапляють до ЄС здебільшого 

легально. По-друге, багато наших громадян прагнуть працевлаштуватися, щоб 

не створювати додаткове навантаження на економіку ЄС. По-третє, завдяки 

великому припливу працьовитих українців, багато європейських роботодавців 

зуміли закрити вакансії, які в них роками "припадали пилом". 

Але, очевидно, згодом перегляд міграційної політики буде неминучим і 

щодо українців. Перші сигнали про це вже надходять: у багатьох європейських 

країнах запроваджують плату за проживання українських біженців, а також 

скорочують соціальні виплати. 

 

*** 
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27.01.2023 

Today.ua 

https://biz.today.ua/russkij-nazvana-srednyaya-zarplata-kotoruyu-

poluchayut-ukrainskie-bezhentsy-v-shvejtsarii/ 

Понад 70 тисяч українських біженців виїхали до Швейцарії після 

початку повномасштабної війни.  

Більшість наших співвітчизників намагається працевлаштуватися в 

країні з високим рівнем життя. Названо середню зарплату, яку вони 

отримують. Бернська Вища школа прикладних наук на замовлення 

Державного секретаріату у справах міграції провела онлайн-опитування 8 

тисяч українських біженців віком 16-59 років, які мають посвідку на 

проживання категорії S. 

З'ясувалося, що близько 70% респондентів мають вищу освіту, а 40% 

добре знають англійську мову. 36% опитаних заявили, що активно шукають 

роботу. Аналогічна кількість людей хочуть працювати у Швейцарії більше. 

Практично працюють 15% опитаних, з них хотіли б працювати більше. 27% 

українських біженців пройшли курс профнавчання або взяли участь в одній із 

програм працевлаштування. Стало відомо, що біженці переважно працюють 

за ставкою 70% тижня. 98% із них підписали стандартний швейцарський 

трудовий договір. Вони заробляють у середньому 4477 швейцарських франків 

(близько 4859 доларів) на місяць. Лише 2% працюють у статусі самозайнятих. 

Нагадаємо, що у листопаді 2022 року швейцарська влада продовжила дію 

захисного статусу S для українських біженців до 4 березня 2024 року. 

Складність у працевлаштуванні за фахом у Швейцарії пов'язана з тим, 

що для цього ще потрібно знати французьку та німецьку мову, а також 

підтвердити український диплом. 

 

 

 

Регіональні 
 

23.01.2023 

Тернопільська липа 

4,6 млн грн компенсацій отримали роботодавці за 

працевлаштування переселенців на Тернопільщині 

https://lypa.com.ua/2023/01/46-%d0%bc%d0%bb%d0%bd 

%d0%b3%d1%80%d0%bd 

%d0%ba%d0%be%d0%bc%d0%bf%d0%b5%d0%bd%d1%81%d0%b0%d1%86

%d1%96%d0%b9-

%d0%be%d1%82%d1%80%d0%b8%d0%bc%d0%b0%d0%bb%d0%b8-

%d1%80%d0%be%d0%b1%d0%be%d1%82%d0%be%d0%b4 



39 
 

Упродовж 2022 року 219 роботодавців звернулися до Тернопільської 

обласної служби зайнятості за компенсацією на працевлаштування 380 

переселенців.  

Уже профінансовано 4,6 млн грн. Найбільше такою можливістю 

скористалися роботодавці, які працюють у сферах торгівлі, переробної 

промисловості, харчування, сільського господарства. 

Роботодавці, які працевлаштували внутрішньо переміщених осіб, 

зверталися як безпосередньо до місцевого підрозділу служби зайнятості, так і 

подавали відповідну заяву через «Портал Дія». 

Загальна тривалість надання такої компенсації – два місяці з дня 

працевлаштування внутрішньо переміщеної особи, розмір – 6500 грн на 

місяць. 

 

*** 

  

23.01.2023 

Попасная.City 

https://popasnaya.city/articles/261622/pereselencyam-z-luganschini-

nadayut-psihologichnu-medichnu-ta-pravovu-dopomogu-u-riznih-regionah-

ukraini 

Переселенцям з Луганщини надають психологічну, медичну та 

правову допомогу у різних регіонах України 

Внутрішньо переміщені особи з Луганщини, які евакуювалися на 

підконтрольну Україні територію, на тимчасовому місці проживання можуть 

отримати консультацію і практичну допомогу від психологів, медиків, 

юристів. Про це повідомляє Попасна.City. 

У Полтаві 

У гуманітарному штабі Гірської громади, що розташовано у м.Полтава, 

можна отримати правову допомогу, а також юридичні консультації. 

Скористатися цими послугами може кожна внутрішньо переміщена особа з 

Луганщини. 

Прийом будуть здійснюють юристи благодійного фонду "Право на 

захист" щовівторка з 10:00 до 12:00. 

Гумхаб розташовано на базі ліцею №14 "Здоров’я". 

Адреса: м.Полтава, вул.Пилипа Орлика, 30. 

Час роботи: понеділок - п’ятниця, 10:00 - 13:00. 

У штабі можна також зареєструватися на отримання психологічної 

підтримки. Телефон для консультацій: +380501372465. 

У Дніпрі 

На базі Кремінського координаційного центру в м.Дніпро по вівторках 

та четвергах надає консультації спеціаліст Луганського обласного центру 

зайнятості.У фахівця можна отримати безкоштовні консультації з питань 

працевлаштування, профорієнтації, змін у законодавстві з питань зайнятості 

тощо. Попередньо записуватися не потрібно. 
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Адреса: м. Дніпро, вул. Володимира Антоновича, 72-А. 

Час роботи: з 10:00 до 14:00. 

У Хмельницькому 

У гуманітарному координаційному центрі Луганщини у 

м.Хмельницький працюють з психо-соціальною адаптацією внутрішньо 

переміщених осіб. Підтримку надають кваліфіковані психологи, тренери 

Громадської організації "Світ у барвах" та Громадської організації "La Strada-

Ukraine". 

Консультації індивідуальні та анонімні. 

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

У Тернополі 

У Сєвєродонецькому гуманітарному хабі в м.Тернопіль переселенців з 

Луганщини приймає лікар. До нього можна звернутися за телефоном: 

+380509450849. 

Медичні послуги, що надають в хабі: 

вимірювання тиску; 

виписування рецептів, зокрема на "Доступні ліки"; 

виписування е-направлень пацієнтам для проведення всіх необхідних 

лабораторних та інструментальних досліджень, на консультації до вузьких 

фахівців та інші послуги спеціалізованої медичної допомоги (але необхідність 

у проведенні певних аналізів, обстежень, консультацій визначає сам лікар). 

Адреса: м.Тернопіль, вул. Грушевського 5. 

Час роботи: понеділок - п'ятниця з 10:00 до 15:00. 

Також у цьому хабі прийматиме мобільна бригада у складі сімейного 

лікаря, медичної сестри, лікаря-гінеколога та психолога. 

Вони надають низку послуг: 

консультації з подальшими рекомендаціями; 

лабораторні дослідження (аналіз крові на глюкозу); 

інструментальні дослідження (електрокардіографія, пікфлуометрія); 

медикаменти для лікування гіпертонічної хвороби, ішемічної хвороби 

серця, цукрового діабету 2 типу та ін. (за наявності); 

консультації з приводу отримання послуг в медичних установах (згідно 

з "Програмою медичних гарантій") 

перша психологічна допомога; 

проведення консультування гінеколога та медичних оглядів із питань 

здоров’я, призначення відповідного лікування; 

допологова та післяпологова консультації; 

обговорення можливих варіантів планування сім’ї та інше. 

Прийом відбуваэться за попереднім записом. Телефон: +380952171068. 

У Рівному 

У м.Рівне внутрішньо переміщених осіб з Луганщини приймає юрист. В 

інші дні ВПО можуть отримати тут психологічну допомогу, роз’яснення з 

питань соціальних та адміністративних послуг, проконсультуватися у фахівця 

Центру зайнятості та лікаря. 
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Адреса: м.Рівне, вул. Фабрична, 20. Телефон: +380958209742. 

Час роботи: щовівторка з 9:00 до 13:00. 

У Івано-Франківську 

У Координаційному центрі допомоги ВПО з Луганщини у м.Івано-

Франківськ проводить прийом лікар сімейної медицини. Крім огляду і 

медичних консультацій, терапевт виписує препарати за програмою "Доступні 

ліки", видає направлення до вузькопрофільних спеціалістів тощо. 

Адреса: м.Івано-Франківськ, вул. Чорновола, 128 (стадіон "Рух"). 

Час прийому: щочетверга з 10:00 до 13:00 без попереднього запису. 

Телефон центру: +38099016172. 

У Чернівцях 

В хабі в м.Чернівці переселенців приймає лікар-педіатр. За уточненням 

інформації щодо прийому необхідно звертатися за номером телефону: 

+380668171701. 

Адреса: м.Чернівці, вул. Героїв Майдану, 7 (приміщення ЦНАПу) 

Час прийому: щоп'ятниці з 10:00 до 12:00. 

У Одесі 

Юрист, спеціаліст із зайнятості, психолог приймають жителів 

Луганщини в гумштабі, що розташовано у м.Одеса. 

Щодня у штабі надається консультація працівником управління з питань 

нормативно-правової роботи та децентралізації Луганської обласної 

державної адміністрації. 

У понеділок-середу послуги надає юрист-волонтер. 

Щовівторка з переселенцями працює представник Лисичанського 

центру зайнятості. 

По п’ятницях пересленцям надається консультація психолога. 

Адреса: м.Одеса, вул. Катерининська, 32. 

 

*** 

 

23.01.2023 

Погляд 

https://pogliad.ua/news/bukovina/u-hotini-vidkrili-shelter-gotelnogo-tipu-

dlya-pereselenciv-429156 

У Хотині відкрили шелтер готельного типу для переселенцівДо його 

створення долучилися 4 міжнародні фонди і 8 організацій 

У Хотині відкрили шелтер готельного типу для вимушено переміщених 

осіб. До його створення долучилися чотири міжнародні фонди і 8 міжнародних 

організацій. Про це повідомляє Чернівецька ОВА. 

На відкриття завітали Віце-прем'єр-міністерка — Міністерка з питань 

реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук та 

начальник Чернівецької ОВА Руслан Запаранюк. 

«Через військову агресію рф багато українців втратили або змушені були 

покинути свої домівки. Завдання влади – зробити так, аби кожен вимушений 
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переселенець почувався комфортно та захищено, незалежно від місця 

перебування», – сказала Ірина Верещук. 

В шелтері облаштовано 17 кімнат. Вони теплі, затишні та оснащені всім 

необхідним для комфортного проживання. Зокрема, до кожної є 

індивідуальний вхід та власна ванна кімната. Також у шелтері є спільна 

столова і простора кухня. 

«Докладаємо всіх зусиль, аби забезпечити вимушено переміщених осіб 

належними умовами проживання. Також сприяємо розвитку релокованого 

бізнесу, адже це дозволяє створювати нові робочі місця та підтримувати 

економіку держави», – зазначив Руслан Запаранюк, передає Чернівецька ОВА. 

 

*** 

 

23.01.2023 

Волнорез 

В Одесі забезпечують роботою вимушених переселенців 

https://volnorez.com.ua/v-odesi-zabezpechuyut-robotoyu-vimushenix-

pereselenciv/ 

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

внутрішньо переміщених осіб. 

Саме тому пріоритетним напрямом у політиці соціального захисту цієї 

категорії громадян є забезпечення їх роботою.З метою сприяння 

якнайшвидшій інтеграції переселенців, адаптації до нового місця проживання 

та підвищення якості їхнього життя в нашому місті з 3 червня 2022 року 

розпочав свою роботу Муніципальний центр сприяння працевлаштуванню 

внутрішньо переміщених осіб під гаслом: «Одеський ринок праці – Заякури в 

Одесі». 

Функціонування Центру здійснюється шляхом: 

— надання на постійній основі інформаційно-консультаційних послуг 

щодо наявності вільних робочих місць (вакантних посад) для ознайомлення 

претендентів на роботу з числа внутрішньо переміщених осіб з 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, на 

інші суб’єкти господарювання – 235. 

Найбільше працевлаштованих спостерігалося у сферах промисловості, 

транспорту, будівництва, зв’язку та водопостачання – 120, медичних закладах 
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– 99, навчальних закладах – 92, житлово-комунальних сервісах та 

комунальних підприємствах – 90, торгівлі –71. 

Значна кількість переселенців працевлаштована до установ 

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

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

житлового господарства: КП «ЖКС «Вузовський» – 18, КП «ЖКС «Порто-

Франківський» — 6 інших комунальних підприємств міста: КП 

«Одесміськелектротранс» – 30, КП «Міські дороги» – 10, КП «Спеціалізоване 

підприємство комунально-побутового обслуговування» – 5 тощо. 

На інші суб’єкти господарювання працевлаштовано 235 переселенців, 

зокрема на міські підприємства: філію «Інфоксводоканал» — 25, ПрАТ 

«Стальканат» — 21, Одеську філію АТ «Укртелеком» — 13, СП «Вітмарк-

Україна»-14, АТ «Одеська ТЕ » — 4, а також у торговельні мережі: «Копійка» 

— 9, «АТБ» та «Сільпо» по 5 осіб тощо. 

Серед працевлаштованих осіб, які мешкали на адміністративно-

територіальних одиницях України, де ведуться бойові дії, переважають 

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

Миколаївській обл. — 135. 

Для якнайшвидшого отримання роботи здобувачами та можливості 

співбесіди безпосередньо з роботодавцем за умовами праці у комунальній 

сфері у Центрі за адресою: вул. Косівська, 2Д забезпечено присутність 

представників виконавчих органів міської ради: Департаментів праці та 

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

економічного розвитку. 

Найбільший попит мали такі професії та види економічної діяльності: 

сфери медицини, освіти, торгівлі та будівництва, кваліфіковані робітники з 

інструментом, працівники житлово-комунального господарства, професії, які 

не потребують професійної підготовки. 

Діяльність Центру забезпечує максимальне сприяння інтеграції 

внутрішньо переміщених осіб до місцевого ринку праці та забезпечує робочою 

силою підприємства міста. 

 

*** 

  

23.01.2023 

Чернівецький промінь 

https://promin.cv.ua/2023/01/23/bukovyna-pershoiu-reintehruie-

vymushenykh-pereselentsiv.html 

Буковина першою реінтегрує вимушених переселенців 

Міністерка з питань реінтеграції Ірина Верещук в рамках робочої 

поїздки відвідала Чернівці 

Міністерка з питань реінтеграції Ірина Верещук в рамках робочої 

поїздки відвідала Чернівці. 
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 Метою її візиту було вивчення ситуації щодо вимушених переселенців 

та розуміння скільки ще людей з інших областей України здатна прихистити 

Буковина.  

Свою поїздку міністерка розпочала із відвідин місць, де наразі 

перебувають вимушені переселенці. 

 

*** 

 

24.01.2023 

Курс 

https://kurs.if.ua/society/try-vyshi-polshhi-peredaly-dopomogu-dlya-

naukovcziv-z-inshyh-mist-yaki-zameshkaly-v-gurtozhytkah-pnu/ 

Три виші Польщі передали допомогу для науковців-переселенців, які 

замешкали в гуртожитках ПНУ 

Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника 

прийняв допомогу для викладачів Херсонського державного університету та 

інших науковців, які тимчасово проживають в гуртожитках ПНУ. 

Допомогу зібрали колеги з Університету імені Адама Міцкевича в 

Познані, Військової технічної академії у Варшаві і Морської військової 

академії в Ґдині. 

Ініціатори акції під назвою «Науковці для науковців» – професор Мацей 

Франц, професор Адам Останек та доктор Маріуш Кардас. Вони неодноразово 

відвідували Прикарпатський університет в рамках традиційної щорічної 

конференції «Станиславів та Станиславівщина», до організації якої 

долучались спільно з Центром польської культури та європейського діалогу в 

Івано-Франківську, починаючи з 2016 р. 

З української сторони координатором акції виступив доцент кафедри 

міжнародних відносин Прикарпатського університету Петро Гаврилишин. 

Для тимчасово переміщених колег-науковців, які проживають в 

гуртожитках Прикарпатського університету, передали багато необхідних 

речей, інформує пресслужба вишу. Зокрема, це набори постільної білизни, 

побутова хімія, ковдри, засоби гігієни тощо. 

Допомогою можуть скористатися представники як Херсонського 

державного університету, що нині працює на базі ПНУ, так і інші науковці, які 

тимчасово мешкають у гуртожитках. 

 

*** 

 

24.01.2023 

Соцпортал 

https://socportal.info/ua/news/na-yaku-dopomogu-maiut-pravo-bizhentci-

v-belgii/ 

Розповідаємо, як отримати притулок у Бельгії, а також на яку 

допомогу мають право українці в цій країні. 
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Про це повідомляє Visitukraine. 

Біженці з України в Бельгії мають оформити Карту А. Це дозвіл на 

проживання. 

Люди, які в'їхали в країну одразу на початку війни, мають подовжити 

цей дозвіл. Так, з 4 січня 2023 р. українці, які мають статус тимчасового 

захисту в Бельгії, можуть звернутися до муніципалітету за місцем проживання 

та подовжити термін дії карти А до 4 березня наступного року. 

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

телефоном 02 279 22 11. 

Документи: паспорт, вже наявну у вас картку А, термін дії якої 

закінчується, фото на білому тлі. 

Допомога біженцям у Бельгії 

Суми щомісячної виплати відрізняються залежно від кількості членів 

сім'ї. 

Якщо людина живе сама, вона може отримувати 1100 євро, дорослі 

члени однієї сім'ї можуть отримувати по 750 євро, на дітей виплачують по 100-

200 євро, але загальна максимальна сума виплат на сім'ю не може 

перевищувати 1560 євро, - йдеться у статті. 

 

*** 

 

24.01.2023 

Економічні новини 

https://enovosty.com/uk/news-ukr/full/2401-u-slovachchini-zrobili-

vazhlivij-krok-nazustrich-ukrainskim-bizhencyam 

У Словаччині зробили важливий крок назустріч українським 

біженцям 

Словаччина на рік продовжила перебування українських біженців. 

Влада Словаччини продовжила до 4 березня 2024 року пільгові умови 

перебування в країні для біженців з України, повідомляє МВС Республіки. Про 

це інформують Економічні Новини із посиланням на УНІАН. 

“Оскільки на території України триває стан війни, надання тимчасового 

притулку має своє обґрунтування. Рада ЄС не ухвалила рішення про 

закінчення надання тимчасового захисту, а це означає, що надання такого 

захисту автоматично продовжується на шість місяців. Але максимум на рік”, 

– заявив глава МВС Роман Микулець. 

Таким чином, українці, які бажають продовжити свій статус захисту в 

Словаччині, повинні подати відповідне повідомлення через електронний 

сервіс МВС Словаччини. 

Ті ж українці, у яких є повноцінний вид на проживання, дійсний до 4 

березня 2023 року, отримують його автоматичне продовження до 4 березня 

2024 року без необхідності робити “адміністративні дії”. 

 

*** 
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24.01.2024 

Район.in.ua 

https://business.rayon.in.ua/news/568984-yak-pratsevlashtovuyutsya-vpo-

na-rivnenshchini 

Частина переселенців, які приїхали на Рівненщину, чекають на 

повернення додому і не хочуть себе обтяжувати пошуком роботи.  

Про таку тенденцію  розповів директор обласного центру зайнятості Іван 

Ткачук, пише Суспільне. Він зазначив, що за минулий рік серед ВПО 

працевлаштувати вдалось менше тисячі людей. 

Загалом у 2022 році послугами центру зайнятості скористалися 2,5 

тисячі переселенців, знайшли роботу 750 людей, допомогу по безробіттю 

отримали 1,5 тис. громадян. Станом на початок 2023 року в області мешкає 

близько 37 тисяч внутрішньо переміщених українців. 

Коли переселенці почали оселятися у громадах Рівненщини, то 

працівники служби зайнятості пропонували їм роботу й розповідали, як 

можуть допомогти, розповів Іван Ткачук: 

"Частина переселенців чекають на те, що вони повернуться додому і не 

хочуть себе обтяжувати. Частина жінок, у яких чоловіки достатньо заробляють 

і їм вистачає на прожиття — не хочуть працювати, це теж проблема. Також 

чоловік, який приїхав у статусі ВПО, зареєстрований на будь-якому 

підприємстві або у службі зайнятості, він одразу стає на облік у військкомат. 

Через те, я думаю, є частина тих, які ухиляються і від роботи й від обліку для 

того, щоб не йти реєструватися у військкомат", — розповів директор центру 

зайнятості. 

Станом на 1 січня 2023 року послугами служби зайнятості користуються 

349 безробітних переселенців. 

З початку повномасштабної війни до медичних закладів області 

працевлаштували 135 ВПО, повідомили у пресслужбі ОВА: 

65 лікарів (в тому числі 25 лікарів-інтернів з тимчасово 

непідконтрольних територій); 

45 медичних сестер; 

25 технічних працівників. 

"Є вакансії для лікарів у різних районах нашого регіону. Зокрема, 

потрібні лікар-кардіолог, лікар-нарколог, лікар-невропатолог тощо. Але 

найбільше фахівців зараз потребує первинна медико-санітарна ланка: лікарів 

загальної практики — сімейної медицини, терапевтів та педіатрів", — йдеться 

у повідомлені пресслужби. 

Найбільше переселенців працюють у Рівненській обласній клінічній та 

дитячій лікарнях, а також в Центральній міській лікарні Рівного. 
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*** 

 

25.01.2023 

ГЛАВКОМ 

https://glavcom.ua/world/observe/zatverdzheni-novi-pravila-dlja-

ukrajinskikh-pereselentsiv-u-polshchi-904170.html 

Затверджені нові правила для українських переселенців у Польщі 

Президент Польщі Анджей Дуда підписав поправки до закону, який 

регламентує надання допомоги українцям 

З 1 березня 2023 року громадяни України, які понад 120 днів мешкають 

у польських  «колективних житлових центрах», мають частково компенсувати 

вартість розміщення. Відповідні зміни до закону підписав напередодні 

Президент Польщі Анджей Дуда, повідомляє Polskie Radio. 

Документом передбачено оновлення правил надання допомоги 

воєводами, органами місцевого самоврядування та іншими державними 

установами в місцях колективного розміщення. На першому етапі (березень-

квітень) наші співвітчизники покриватимуть 50% вартості такої допомоги, 

якщо вони перебувають у Польщі понад 120 днів, а на другому етапі (з 1 

травня) – 75%, якщо вони перебувають понад 180 днів.   

Сума, яку сплачуватимуть українські переселенці, покриваючи 50% 

витрат, не повинна перевищувати 40 злотих на особу на день, а в разі оплати 

75% - 60 злотих на день. 

Нові правила не стосуються окремих категорій громадян. Особи з 

інвалідністю та особи, які доглядають за ними; діти; особи пенсійного віку; 

вагітні жінки, особи, які виховують дитину віком до 12 місяців; особи, які 

здійснюють догляд не менше трьох дітей; особи, які опинилися у складній 

життєвій ситуації з гуманітарних причин, не сплачуватимуть компенсацій за 

розміщення.   

Зміни також торкнуться правил реєстрації. Після прибуття до Польщі 

українці матимуть 30 днів, щоб подати заяву на отримання польського 

ідентифікаційного коду (PESEL), тоді як раніше цей термін складав 90 днів.    

Нагадаємо, що вперше про зміни умов проживання українських 

переселенців заговорили ще у листопаді. У грудні Сейм Польщі ухвалив 

поправку до закону про допомогу громадянам України, а 13 січня розглянув 

поправки, внесені до нього Сенатом. 

Як повідомлялося раніше, станом на січень 2023 року, у країнах Європи 

перебувають майже 8 млн українських біженців. З них 1,5 млн – у Польщі. 

 

*** 
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Uzhgorod.net 

https://uzhgorod.net.ua/news/173885 
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У коворкінгу при УжНУ проводять лекції для вимушених 

переселенців про історію, культуру та архітектуру Закарпаття 

П’яту лекцію з історії Закарпаття прочитали 24 січня для вимушено 

переміщених осіб у коворкінгу при науковій бібліотеці Ужгородського 

національного університету. Такі лекції читають тут щовівторка. В інші дні 

коворкінг працює у звичайному режимі. Про архітектуру Закарпаття 

запросили розповісти директора археологічного музею УжНУ Володимира 

Мойжеса. Послухали лекцію та дізналися про роботу коворкінга й журналісти 

Суспільного. 

 Науковиця з Києва Тетяна Лаврентьєва на лекцію прийшла вперше. 

Жінка розповідає, що разом з чоловіком цікавляться історією та вже побували 

в Мукачівському замку та Горянській ротонді. "Ми дуже цікавимося 

старовиною, архітектурою старовинною. Це для нас дуже важливо. Тому що 

це наша земля, Батьківщина, ми повинні усе знати, не тільки мову, а що з нею 

цікавого було декілька століть тому. Ми вже за 11 місяців просто закохалися 

в цей край. Але чекаємо, коли ми повернемося у свій рідний Київ", — 

розповіла науковиця. Про пам’ятки Закарпаття розповів археолог і директор 

музею УжНУ Володимир Мойжес: "Ми ознайомимося з культурою нашого 

краю, з історією, культурою. Вони побачать, яка у нас чудова є архітектура, 

які є матеріальні цінності. Побачать повсякденне життя людини доби 

середньовіччя". Суспільне Ужгород 

Такі лекції проводять у коворкінгу університету. Це приміщення для 

охочих працює впродовж двох місяців. Чому його відкрили, пояснює голова 

правління волонтеріату УжНУ Крістіна Товт: "В гуртожитках нашого 

університету почали проживати внутрішньо переміщені особи. Загалом 

протягом цього часу пройшло близько 7 тисяч людей. Почали з’являтися 

запити чи є якесь приміщення, де б вони могли працювати або вчитися. 

Завдяки підтримці Карпатського фонду та фонду Кофра нам вдалося дістати 

фінансування необхідне і ми закупили 15 ноутбуків. Закупили декілька 

багатофункціональних пристроїв сюди. Ще в нас буде облаштування куточка 

для відпочинку. Університет нам надав це приміщення спільно з бібліотекою. 

Є закуплений сюди генератор. Зараз якраз вирішуємо технічне питання його 

підключення, тому що це загальна мережа університетська. Потрібно якось 

відокремити цей структурний підрозділ". Суспільне Ужгород 

Лекції з історії, культури та архітектури Закарпаття читають у 

коворкінгу при Науковій бібліотеці УжНУ щовівторка. Попрацювати у 

коворкігну можна охочим у будні з 8.00-16.00. 

 

*** 
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Свої.City 

https://svoi.city/articles/261826/gumanitarna-dopomoga-hmelnickij 
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Гуманітарна допомога у Хмельницькому. Де переселенці можуть 

отримати продукти та медикаменти 

 У Хмельницькій громаді знайшли прихисток близько 33 тисяч 

переселенців. Волонтери та благодійні організації активно підтримують 

внутрішньо переміщених осіб, які опинилися в складних життєвих 

обставинах. Де переселенцям отримати гуманітарну допомогу у 

Хмельницькому. 

Гуманітарна допомога у Хмельницькому: як допомагає місто 

Гаряча лінія для переселенців. У Хмельницькій області працює колцентр 

з гуманітарних питань для внутрішньо переміщених осіб: (093) 170 25 60. 

Приймаються звернення з різних питань, серед іншого гуманітарної допомоги 

у Хмельницькому та області, прихистку та безпеки. 

Центр надання гуманітарної допомоги у Хмельницькому для 

переселенців з Луганщини відкрили наприкінці літа у Хмельницькій обласній 

військовій адміністрації. Тут переселенці можуть оформити заявку на 

отримання гуманітарної допомоги. 

Адреса і контакти: вулиця Каменецька, 122, з понеділка по п'ятницю з 

9:00 до 13:00, телефон: (063) 350 62 54. 

Гуманітарний штаб для переселенців з Бахмутського району. Сюди 

внутрішньо переміщені особи можуть звернутися по допомогу з житлом та 

працевлаштуванням, психологічну та адаптаційну підтримку. 

Адреса і контакти: вулиця Соборна, 43, телефон: (099) 277 18 21. 

Гуманітарна допомога у Хмельницькому: організації, які допомагають 

переселенцям 

ДоброЗАХИСТ. У цьому соціальному магазині переселенці можуть 

безкоштовно отримати дорослий та дитячий одяг, взуття, іграшки. 

Адреса: вулиця Січових Стрільців, 6, в “Urban Street”. 

 

*** 
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Zaholovok.com.ua 

https://zaholovok.com.ua/dopomoha-dlya-vpo-na-zakarpatti-obhovoryat-

problemy-pereselentsiv 

 Допомога для ВПО: на Закарпатті обговорять проблеми переселеців  

Хто має згуртуватися, аби допомогти внутрішньо переміщеним особам? 

Про це йтиметься під час регіонального форуму «Життя з “нуля”: як 

допомагають переселенцям на Закарпатті», що відбудеться 26 січня в 

Ужгороді, в закладі “Роза і русин” (Боздоський парк). Початок о 9:30. 

З початку повномасштабного вторгнення Закарпатська область, за 

приблизними підрахунками, прийняла біля 400 тисяч внутрішньо 

переміщених осіб. Офіційно зареєстрованих — понад 150 тисяч. 
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Ключові теми форуму: захист прав переселенців, їхня інтеграція у нових 

громадах, пошук рішень для ефективного розв'язання найболючіших проблем 

ВПО. 

Захід стане майданчиком для спілкування між владою, бізнесом та 

громадським сектором. Адже саме координація їхніх зусиль допоможе 

переселенцям відновити життя на новому місці. Одним з інструментів у цій 

співпраці є робота Координаційної ради з питань ВПО в м. Ужгород, яка була 

створена місяць тому. 

Під час виступів спікерів та панельних дискусій учасники/ці форуму: 

● презентують регіональний план реагування на забезпечення потреб 

ВПО в Закарпатській області; 

● обговорять виклики щодо ВПО і перспективи їх вирішення в 

Закарпатській області; 

● розбиратимуться, як налагодити комунікацію між сторонами, що 

відповідають за інтеграцію та захист прав ВПО; 

● представлять концепцію Ради ВПО як потужного інструменту на 

шляху адаптації та інтеграції ВПО. 

З-поміж учасників — представники органів державної влади та 

самоврядування, регіонального бізнесу, благодійних фондів, громадських 

організацій і волонтерських ініціатив. 

Захід проводиться в межах програми «Єднання заради дії», що 

реалізується IREX в Україні разом з Благодійною організацією «Благодійний 

фонд «Стабілізейшен Суппорт Сервісез» та за підтримки Державного 

департаменту США. Контактна особа: Анжела Бабкіна регіональна 

координаторка програми “Єднання заради дії” в Закарпатській області 

ababkina@radnyk.org +38 (050) 695 0284 

Програма форуму «Життя з “нуля”: як допомагають переселенцям на 

Закарпатті» 

09:30 – 10:00 Реєстрація учасників та учасниць, вітальна кава 

10:00 – 10:30 Вітальні слова 

● Заступник голови ОВА. Петро Петрович Добромільський 

● Команда програми “Єднання заради дії” (Благодійна організація 

“Благодійний фонд “Стабілізейшен суппорт сервісез”) Ольга 

Іванова/Дермот Гамільтон; 

● Міжднародна організації IREX в Україні.10.30 – 11.00 Презентація 

регіонального плану реагування на забезпечення потребжиттєдіяльності ВПО 

в Закарпатській областіПетро Добромільський (Закарпатська ОВА) 

11:00 – 11:20 Переваги та роль ради ВПО як потужного інструменту для 

інтеграції ВПО. Шляхи співпраці з органами місцевого самоврядування та 

виконавчої влади, організаціями громадянського суспільства. 

Анжела Бабкіна (“Єднання заради дії”) 11:20 – 12:20 Панельні дискусії: 

Роль бізнесу в підтримці ВПО на рівні громади. Кращі практики. 

(Департамент економіки Закарпатської ОВА) Працевлаштування ВПО 
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Юрій Фущич (Обласний центр зайнятості) Адаптація дітей ВПО Тетяна 

Мачабелі (ГО “Неємія”) Психологічна підтримка Наталія Цвєткова (МБФ 

“Українська фундація громадського здоров’я”) Ольга Климовська (ГО 

“Проліска”) 12:20 – 13:10 Обід 13:10 – 13:35 Презентація кращих практик 

роботи по забезпеченню дотримання прав ВПО на рівні територіальної 

громади. 

Михайло Калинич. Голова Горінчівської територіальної громади; 

Андрій Делятинчук. Голова Ясінянської територіальної громади. 13:35 – 

13:45 Сесія питань – відповідей 13:45 – 15:00 Фіналізація напрацювань 

Форуму та підготовка тексту Резолюції. 

 

*** 

 

25.01.2023 

https://zmist.pl.ua/news/na-poltavshhyni-pidtrymayut-biznes-

pereselencziv-mozhut-vidshkoduvaty-orendu-ta-komunalni-poslugy 

На Полтавщині підтримають бізнес переселенців: можуть 

відшкодувати оренду та комунальні послуги 

 Для підтримки локального бізнесу на Полтавщині відшкодовуватимуть 

витрати за оренду приміщення та оплату комунальних послуг підприємствам 

переселенців. Фінансуватимуть ініціативу за гроші обласного бюджету. 

Про це відомо розпорядження  Полтавської обласної державної 

адміністрації.  

Підприємства, які претендують на отримання фінансової допомоги 

мають подати заяву та відповідні документи. Потім комісія, до складу входять 

депутати  та представники різних департаментів, затвердять точний перелік 

претендентів на отримання підтримки.  

Відшкодування здійснюватиметься так: 

підприємство має стабільно щомісяця надсилати копії рахунків та 

платіжних доручень про сплату орендної плати та комунальних послуг; 

оренда приміщення має не перевищувати 25 тис. грн в місяць; 

відшкодування надаватимуться протягом одного року (до 2024 р.); 

у разі невчасної подачі копій рахунків – відшкодування за пропущений 

період не здійснюватиметься; 

штрафні санкції та пені не входитимуть у допомогу;  

якщо підприємство змінює орендоване приміщення –  виплата 

відшкодування припиняється. 

Оголошення про початок збору заявок оприлюднять на сайті 

Полтавської обласної державної адміністрації. Після цього вкажуть точну дату 

початку приймання заявок, перелік документів, умови для участі та кінцевий 

строк подання документів. Також повідомлять про адресу, за якою приймають 

документи та телефон для довідок. 

 

*** 
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Східний варіант 

https://v-variant.com.ua/ponad-600-pereselentsiv-luhanchan-v-odesi-

zvernulysia-za-dopomohoiu-do-humshtabu-na-mynulomu-tyzhni/ 

Понад три тисячі переселенців отримали допомогу в Києві та 

Василькові 

Понад 600 переселенців-луганчан в Одесі звернулися за допомогою до 

гумштабу на минулому тижні 

Майже 650 переселенців-луганчан в Одесі звернулися за допомогою до 

гумштабу на минулому тижні. Також жителі Луганщини отримували різні 

набори. 

Про це повідомляє Луганська ОВА 

Також щодня там надаються консультації працівником управління з 

питань нормативно-правової роботи та децентралізації Луганської обласної 

державної адміністрації. 

Із понеділка по середу щотижня приймає юрист. 

По вівторках працює представник Лисичанського центру зайнятості. 

По п’ятницях надається консультація психолога. 

Упродовж тижня у Координаційному центрі допомоги ВПО з Луганської 

області в Одеській області видано 643 продуктових набори. 

Також жителі Луганщини отримували гігієнічні набори, дитячі та 

дорослі підгузки, дитяче харчування, одяг тощо.*** Про це розповіли 

представники ВБО «Конвіктус»: «Наші центри допомоги у Києві та 

Василькові працюють попри виклики воєного часу. Ще у вересні минулого 

року Київська обласна адміністрація повідомляла, що в області було 

зареєстровано понад 300 тисяч переселенців. КМДА назвала цифру понад 

200 тисяч ВПО у столиці. Зрозуміло, що посилення активних бойових дій 

змушувало українців і далі покидати рідні домівки та шукати прихисток в 

інших областях. Щоб забезпечувати ВПО психологічною та гуманітарною 

підтримкою, вагому роль відіграли неурядові організації. Саме вони частково 

беруть на себе максимально комфортну адаптацію українських родин». 

Станом на початок січня 2023 року ВБО «Конвіктус Україна» у рамках 

співпраці з СОС Дитячі Містечка Україна надали понад 3 тисячі 

психологічних консультацій для людей, що постраждали через війну. 

Організація працює у Києві (Деснянський, Дніпровський, а з початку 2023 ще 

й Оболонський райони столиці) та Василькові Київської області. 

Щоб забезпечити комплексну підтримку родин, організація також надає 

продуктові, гігієнічні, медичні набори, а також інвентар (плитки, праски, 

чайники, обігрівачі інше). Крім того, жінки з цільових груп мають можливість 

проходити навчання, в рамках якого за конкурсним методом отримують 

фінансову підтримку, щоб розпочати чи продовжити власну справу. Це 

важливий етап у підтримці економічної стабільності українських жінок у час 
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війни. Загалом у 2022 році тренінг «Зоснов ведення власної справи та розробки 

бізнес-планів» пройшли 98 жінок. 45 бізнес-планів були фінансово підтримані. 

У 2023 році весною планується новий етап тренінгів. Всю інформацію 

виз можете знайти на сторінці «Конвіктус» у Фейбук. 

Центри підтримки ВПО «Конвіктус Україна» продовжують працювати 

попри відключення енергії та інші небезпеки, пов’язані з війною. Адреси 

центрів можна дізнатись на сайті організації. 

 

*** 

 

25.01.2023 

Район.in.ua 

https://business.rayon.in.ua/news/569145-zakarpattya-sered-lideriv-za-

rozmirom-nadanoi-groshovoi-pidtrimki-vpo 

Закарпаття – серед лідерів за розміром наданої грошової підтримки 

ВПО 

На Закарпатті фінансування для підтримки ВПО проводилося з 

державного бюджету та за участю міжнародних партнерів 

Про це повідомив Петро Добромільський - заступник голови 

Закарпатської ОДА. 

За його словами, вимушені переселенці, які зареєструвалися в нашій 

області, минулого року отримали державну допомогу на суму 1,8 мільярда 

гривень та понад 100 мільйонів доларів від закордонних донорів. 

«Виплати громадянам проводилися щомісячно й у 2023 році 

продовжилися автоматично. Ми й надалі комунікуємо з партнерами в цьому 

напрямку», – зауважив Петро Добромільський. 

З метою надання грошової підтримки вимушеним переселенцям 

Закарпатська ОВА співпрацює з 13 міжнародними організаціями. Минулого 

року за сприяння останніх виплати отримали понад 250 тисяч осіб. Найбільше 

коштів, зокрема, спрямували УВКБ ООН, Міжнародна організація з міграції 

та Всесвітня продовольча програма ООН. 

 

*** 

 

26.01.2023 

 Перший Криворізький 

https://1kr.ua/ua/news-77761.html 

У КРИВОМУ РОЗІ ПРАЦЕВЛАШТУВАЛИ МАЙЖЕ 500 

ПЕРЕСЕЛЕНЦІВ 

Спеціалісти Криворізького міськрайонного центру зайнятості 

працевлаштували 449 переселенців. 

Про це йдеться на офіційному сайті Криворізької міськради. 

Всього до служби зайнятості міста протягом 2022 року за сприянням у 

працевлаштуванні звернулися 1 721 переселенець; із них отримали статус 
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безробітного – 1 397 людей, отримували допомогу по безробіттю – 1 267 

людей, пройшли професійну підготовку – 20 людей. 

На сьогодні в нашому місті знайшли прихисток понад 70 тисяч 

переселенців з різних регіонів країни, здебільшого – це мешканці Херсонської 

та Донецької областей. 

 

*** 

 

26.01.2023 

Закарпаття онлайн 

https://zakarpattya.net.ua/News/225562-V-Uzhhorodi-startuvav-forum-

pro-pidtrymku-pereselentsiv-IEdnannia-zarady-dii.-ZHyttia-z-nulia 

В Ужгороді стартував форум про підтримку переселенців "Єднання 

заради дії. Життя з нуля" 

У четвер, 26 січня, в Ужгороді стартував регіональний форум «Єднання 

заради дії. Життя з нуля». 

 З початку повномасштабного вторгнення Закарпаття прийняло близько 

400 тисяч переселенців, офіційно зареєстрованих —понад 156 тисяч. На 

форумі обговорюють захист прав переселенців, інтеграцію у нових громадах, 

розв'язання найбільш болючих проблем переселенців.  

Під час відкриття форуму заступник голови Закарпатської ОВА Петро 

Добромільський зазначив, що роботу Закарпаття  посилюватиме роботу із 

допомоги переселенцям у 2023 році. Так, зараз в області зареєстровано 400 

тисяч переселенців. 

Заступник Ужгородського міського голови Вадим Борець звернув увагу 

на те, що Ужгород є першим містом в Україні, де була створена Координаційна 

рада з питань допомоги переселенцям. 

«В Ужгороді офіційно зареєстровано 27 тисяч переселенців, проте 

проживає близько 40 тисяч. Ми є першим містом, де спеціальна створена 

Координаційна рада. Найближчим часом готується дві локації для проживання 

200 переселенців. Йдеться про тих людей, які досі проживають у дитсадках, 

ПАДІЮНі та інших закладах, щоб переселити їх у нормальні умови», - сказав 

Вадим Борець. 

Захід проводиться в межах програми «Єднання заради дії», що 

реалізується IREX в Україні разом з Благодійною організацією «Благодійний 

фонд «Стабілізейшен Суппорт Сервісез» та за підтримки Державного 

департаменту США. 

 

*** 

 

26.01.2023 

Наше місто 

https://nashemisto.dp.ua/2023/01/26/iak-vnutrishnomu-pereselentsiu-u-

dnipri-zrobyty-pereadresatsiiu-svoikh-sotsialnykh-vyplat/ 
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Як внутрішньому переселенцю у Дніпрі зробити переадресацію своїх 

соціальних виплат 

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

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

переадресацію, пише «Наше місто». 

Виплати, які ви раніше отримували на поштовому відділенні Укрпошти 

за місцем свого проживання, необхідно переадресувати на зручне для вас 

відділення на новому місці. 

Зробити це можна, зателефонувавши:    

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

до сервісного центру Пенсійного фонду у регіоні, де ви зараз 

перебуваєте (контакти можна знайти за посиланням 

(https://www.pfu.gov.ua/2152993-servisni-tsentry-gu-pfu/)). 

У розмові з оператором повідомте, що бажаєте отримати пенсію чи 

грошову допомогу за новою адресою. Потрібно надати таку інформацію: 

прізвище, ім’я та по батькові; 

адресу, на яку ви отримували виплати до евакуації; 

паспортні дані; 

номер телефону; 

спосіб отримання виплати (на поштове відділення або за домашньою 

адресою); 

нову адресу доставки: індекс відділення Укрпошти або адресу нового 

місця проживання. 

Переадресацію з Укрпошти також можна здійснити на зручне для вас 

відділення Ощадбанку – без відкриття рахунку. 

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

сервісного центру Пенсійного фонду України або до органу соцзахисту 

населення у регіоні, де ви зараз перебуваєте. 

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

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

рахунок. 

Нагадаємо, українцям, які безкоштовно поселили у себе вдома 

внутрішньо переміщених осіб (переселенців), компенсують частину видатків 

на комунальні послуги. У опалювальний сезон 2022-23 сума компенсації за 

двох переселенців складає майже 900 грн на місяць. 

 

*** 

 

26.01.2023 

Патріот Донбасу 

https://donpatriot.news/article/dlya-ukrayinskih-bizhenciv-u-polschi-

pracyuye-garyacha-liniya-z-medichnih-pitan 

Для українських біженців у Польщі працює гаряча лінія з медичних 

питань 
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 За підтримки ВООЗ у Польщі була створена гаряча лінія для біженців з 

України, які мають питання щодо доступу до медичних послуг у країні 

(включно з психічною підтримкою). 

Про це повідомляє uamedia.eu. 

Зазначається, що всі громадяни України, які прибули до Польщі після 24 

лютого 2022 року, можуть скористатися безплатною консультацією інфолінії 

ВООЗ, задзвонивши за номером 800 00 30 21. Гаряча лінія працює з понеділка 

по п’ятницю з 8:00 до 20:00 та з 9:00 до 20:00 у суботу та неділю. 

Консультації надаються трьома мовами: українською, польською та 

російською. 

 

*** 

 

26.01.2023 

Патріот Донбасу 

https://donpatriot.news/article/u-norvegiyi-prodovzhili-diyu-timchasovogo-

zahistu-dlya-ukrayinskih-bizhenciv 

У Норвегії продовжили дію тимчасового захисту для українських 

біженців 

Міністерство юстиції Норвегії схвалило зміни до імміграційних правил, 

за якими посвідчення біженців з України автоматично продовжуються на рік. 

Про це повідомляє пресслужба уряду Норвегії. 

Як зазначається Міністерство юстиції Норвегії схвалило зміни до 

імміграційних правил, за якими посвідки вимушених переселенців з України, 

які вже мали оформлений статус, автоматично подовжуються на рік, 

починаючи з останнього дня дії їхньої першої посвідки. 

"11 березня 2022 року уряд Норвегії запровадив схему тимчасового 

колективного захисту переселенців з України. Ця схема означає, що українці 

отримують дозвіл на проживання за спрощеною процедурою та без 

індивідуальної оцінки потреби в захисті. Дозволи надаються терміном на один 

рік. Термін дії перших посвідок закінчується в березні 2023 року", - йдеться у 

повідомленні. 

Норвезьке управління імміграції та поліція відновлять прострочені 

картки-посвідки на проживання, щоб можна було задокументувати законне 

проживання українців. 

"Ситуація в Україні все ще дуже складна, і уряд надасть людям із 

тимчасовим колективним захистом передбачуваність, пов’язану з їхнім 

подовженням безпечного перебування в Норвегії", - підкреслив міністр 

юстиції та запевнив у готовності до надзвичайних ситуацій. 
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*** 

 

27.01.2023 

То є Львів 

https://inlviv.in.ua/lviv/yevgen-klopotenko-vzhe-dva-misyatsi-pryvozyt-

yizhu-dlya-pereselentsiv-u-modulni-mistechka-lvova 

З часу війни у Львові діє три модульних містечка, де проживає майже 

900 вимушено переміщених осіб. 

 Вже з перших днів роботи містечок одноразовим харчуванням їх 

забезпечувала World Central Kitchen. А останні два місяці 100 порцій їжі щодня 

готують й у ресторані Євгена Клопотенка. Сьогодні у містечко у Стрийському 

парку особисто навідався засновник ресторану разом з шеф-кухарем з 

Америки. «Ми розпочали допомагати людям вже з 28 лютого минулого року. 

Адже їжа – це фізична підтримка організму. Коли приїжджаю до людей, то зі 

мною обіймаються, фотографуються, і це така мінімальна радість для нас усіх. 

Мені приємно, коли їжа робить людей щасливішими і позитивнішими хоча б 

на 10 хв. Наше життя потребує таких приємних моментів. Так сьогодні одна 

жіночка розповіла мені новий рецепт. Вона заварює барбарис, тоді його 

витягує і додає туди хрін і на цій основі робить соус. Я в шоці. Я такого ще не 

чув», – розповів Євген Клопотенко, український шеф-кухар. 

За його словами, у перші чотири місяці війни важливо було 

підтримувати вуглеводний баланс, щоб мати сили. Оскільки війна 

продовжується, то треба ставити в пріоритеті і корисність їжі. Тому потрібно 

споживати не лише вуглеводи, а й багато овочів. Відтак відомий шеф-кухар 

привіз у містечко салат з гарбуза та яблук, локшину з соусом на основі молока 

і курячі крильця з материнкою. Як розповів Володимир Головатий, директор 

Центру соціальної підтримки, координатор модульних містечок у Львові, 

також мешканці усіх містечок, які є на території Львова – на вул. Пулюя, в 

Стрийському парку та на просп. Червоної Калини, мають змогу готувати 

самостійно. У кожному містечку облаштовано кухні – встановлено 

електроплитки, мікрохвильовки, холодильники, морозильні камери. 

“У містечках проживають сім’ї з дітьми, якій ходять до школи, 

проживають особи, які ходять на роботу. Тому усі вони готують їжу 

самостійно, особливо зранку. Відтак кухня у містечках працює зранку до 

вечора, щоб не було жодного дискомфорту”, – додає Володимир Головатий. 

Як зауважує пані Алла з Сєвєродонецька, мешканка модульного 

містечка у Стрийському парку, усі, хто проживають у містечках вдячні, що 

при них турбуються, годують, та все одно хочеться додому. 

«Я з Донбасу, з розбитого Сєвєродонецька. Моє місто дуже зруйноване, 

тому невідомо, коли і куди зможемо повернутися. Так, про нас тут турбуються, 

годують, але хочеться повернутися додому», – зазначає пані Алла. 

Нагадаємо, у Львові облаштували 3 модульні містечка – на вул. Пулюя, 

в Стрийському парку та на просп. Червоної Калини. Усі містечка облаштовані 

за єдиним зразком — житлові модулі, туалети, душові кабінки, їдальня, 
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медпункт та дитячі майданчики. На територіях містечок облаштовані 

внутрішні подвір’я, де встановили сучасні вуличні меблі, висадили дерева та 

клумби. У кожному модульному будиночку встановили двоповерхові ліжка з 

матрацами, шафи, тумбочки та стільці. 

Станом на зараз біля «Маріяполісу» (просп. Червоної Калини) 

домонтовують четверте містечко. Там зможуть проживати понад 1400 

переселенців. 

 

*** 

 

27.01.2023 

Вінниця Сьогодні  

https://today.vn.ua/zareyestrovani-na-vinnychchyni-pereselentsi-zmozhut-

otrymaty-materialnu-dopomogu-z-oblasnogo-byudzhetu/ 

 ЗАРЕЄСТРОВАНІ НА ВІННИЧЧИНІ ПЕРЕСЕЛЕНЦІ ЗМОЖУТЬ 

ОТРИМАТИ МАТЕРІАЛЬНУ ДОПОМОГУ З ОБЛАСНОГО БЮДЖЕТУ 

Внутрішні переселенці, зареєстровані на Вінниччині, отримуватимуть 

грошову допомогу з обласного бюджету. Виплати передбачені змінами до 

Положення про порядок використання коштів обласного бюджету для надання 

грошової допомоги громадянам, які були ухвалені під час чергової сесії 

облради.  

Грошова допомога може надаватися громадянам, які тривалий час 

хворіють або у сім’ях яких склалися обставини, внаслідок яких вони 

потребують грошової допомоги. Зокрема це: 

– жителі, зареєстровані у населених пунктах Вінницької області; 

– внутрішньо переміщені особи, які отримали довідку про взяття на 

облік внутрішньо переміщеної особи на території Вінницької області. 

Для отримання грошової допомоги громадянин звертається до депутата 

обласної Ради, голови обласної державної адміністрації з особистою заявою, в 

якій вказує обставини, що спонукали його до звернення за грошовою 

допомогою. 

До заяви додаються: 

а) копія паспорта громадянина України (1-3 сторінок, 3-6 сторінок за 

наявності відміток, та сторінки з відомостями про останнє місце реєстрації 

постійного проживання) або копія паспорта у формі ID-картки з витягом з 

Єдиного державного демографічного реєстру про зареєстроване місце 

проживання; 

б) копія довідки про присвоєння реєстраційного номера облікової картки 

платника податків (ідентифікаційного номера) з Державної податкової 

служби;  

в) для особи з інвалідністю, пенсіонера, ветерана війни – копія 

посвідчення; 

г) копія довідки відповідних медичних закладів та інших органів, що 

засвідчує гостру потребу громадянина у наданні грошової допомоги; 
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д) для внутрішньо переміщеної особи – копія довідки про взяття на 

облік; 

е) копія свідоцтва про народження дитини громадянина, який 

звертається із заявою про надання допомоги цій дитині. 

Розмір грошової допомоги, що може надаватися протягом одного 

календарного року одній особі, не повинен перевищувати 20 прожиткових 

мінімумів. 

Поштові витрати, пов’язані із перерахуванням грошової допомоги 

громадянам, проводяться за рахунок коштів обласного бюджету. 

 

*** 

 

27.01.2023 

Район.in.ua 

https://volodymyr.rayon.in.ua/news/570060-u-volodimiri-vidkrili-

integratsiyniy-prostir-dlya-pereselentsiv 

У Володимирі відкрили інтеграційний простір для переселенців 

 У Володимирі у приміщенні управління з гуманітарних питань 26 січня 

презентували інтеграційний простір для внутрішньо переміщених осіб. 

Простір створено у співпраці з Благодійний фонд «Рокада» Волинь за 

підтримки UNHCR Ukraine – Агентство ООН у справах біженців в Україні, 

інформують на сторінці громади у фейсбуці. 

У відкритті взяв участь перший заступник міського голови Ярослав 

Матвійчук, начальник управління з гуманітарних питань Оксана Бігун, 

координаторка з питань захисту Львівського офісу УВКБ ООН Нігора 

Кадірходжаєва, старший фахівець з питань захисту Львівського офісу УВКБ 

ООН Марина Краснопольська, регіональна координаторка БО БФ «Рокада» 

Волинь Ірина Корольчук, координаторка з питань захисту БО БФ «Рокада» 

Волинь Ольга Голіцина-Чазова, фасилітатор БО БФ «Рокада» Волинь у 

Володимирській громаді Мар’яна Олещук та представники ГО «ВПО України 

Інтеграція», які проживають у нашій громаді. 

Присутні обговорили проблеми, з якими щоденно стикаються 

переселенці, окреслили напрямок роботи для забезпечення їхнього 

комфортного проживання в громаді, а також основну роботу простору.  

Як зазначила Нігора Кадірходжаєва, це перша поїздка представників 

Львівського офісу УВКБ ООН у цьому році. Знаково, що вона відбулась саме 

у Володимирі, адже організація хоче налаштувати роботу саме в невеликих 

містах. Цей проєкт показує, що у важкий час надважливо об’єднуватись різним 

фондам, організаціям та державним структурам, аби ефективно допомагати і 

реагувати на потреби ВПО. Саме цей простір призначений не для звичної 

продуктової та речової допомоги, а надання психологічної, інформативної та 

соціальної підтримки. 

З першого дня повномасштабного вторгнення Володимир-Волинська 

громада прийняла близько 6 тисяч вимушено переміщених осіб, з яких 



60 
 

лишилось тут більше 3-х тисяч. Працівники виконавчих органів влади та 

волонтери об’єднали зусилля щодо допомоги переселенцям. Зокрема, 

працівники управління з гуманітарних питань, а також вчителі і вихователі 

закладів освіти не залишились осторонь підтримки людей, які знайшли 

прихисток у Володимирі. 

Ми розуміємо, що велика кількість людей не може повернутись у свої 

зруйновані чи пошкоджені домівки, тому частина залишиться проживати у нас 

в громаді. Тож місцева влада і надалі реалізовуватиме проєкти для 

облаштування комфортного проживання цих людей, – зазначив Ярослав 

Матвійчук. 

За словами працівників БФ «Рокада» метою створення простору були: 

 організація роботи зі стабілізації психоемоційного стану дітей ВПО, 

особливо тих, які нещодавно евакуювалися або проживають в родинах 

вразливої категорії; 

забезпечення інтеграційного процесу шляхом проведення спільних 

заходів, занять, тренінгів, тематичних зустрічей тощо; 

створення дружнього простору для спілкування не лише дітей, а і їхніх 

батьків (зустрічі просвітницького, профорієнтаційного, психологічного 

спрямування тощо). 

Представники ГО «ВПО України Інтеграція» оцінили старання 

присутніх та щиро подякували від всіх ВПО громади за надані можливості. 

Зараз переселенці уже поступово пристосовуються до комунікації та життя в 

громаді, беруть активну участь у благодійних заходах, проводять власні акції 

та збирають кошти для допомоги військовим. 

Нагадаємо, що для інтеграційного простору благодійний фонд «Рокада» 

надав оргтехніку, меблі, дитячі ігри тощо, а ремонт приміщення та естетичне 

наповнення облаштовано за кошти місцевого бюджету. Також з 

представниками ООН обговорили можливість придбання у хаб генератора, що 

дасть змогу в будь-який час збирати однодумців. 

Насамкінець гості громади відвідали інклюзивно-ресурсний центр 

Володимира, а також завітали до укриття одного з ліцеїв громади. 

 

*** 

 

27.01.2023 

Попасная.City 

https://popasnaya.city/articles/262500/dopomoga-pereselencyam-

popasnyanska-miska-vca-vidzvituvala-pro-robotu-gumanitarnih-habiv-v-regio 

Допомога переселенцям: Попаснянська міська ВЦА відзвітувала про 

роботу гуманітарних хабів в регіонах 

Гуманітарні штаби Попаснянської громади продовжують надавати 

допомогу внутрішньо переміщеним особам у Харкові, Черкасах та 

Дніпропетровщині. Про це повідомляє Попаснянська міська військово-

цивільна адміністрація. 
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Що зробили гуманітарні штаби за тиждень 

На цьому тижні Попаснянський хаб, що розташовано у м.Харків, видав 

переселенцям 192 набори гуманітарної допомоги та 24 родини отримали 

дитячі підгузки. 

Медичні консультації отримали вісім внутрішньо переміщених осіб. 

Надано допомогу в реєстрації у Google-формі 12 особам. 

Психологом гуманітарного штабу надано дві індивідуальні консультації 

та п’ять - у телефонному режимі. 

Гуманітарний хаб у м.Черкаси протягом тижня видав 169 продуктових 

наборів, дитячих підгузків 17 пакунків, 83 особи отримали одяг. 

Консультації з різних питань отримало 28 переселенців. 

Через відділення АТ “Укрпошта” оформлено відправку 450 посилок з 

гуманітарною допомогою. 

 

*** 

 

27.01.2023 

Social.com.ua  

https://social.com.ua/vijna/vpo/na-odeshhyni-vnutrishni-pereselenczi-z-

invalidnistyu-mozhut-otrymaty-dodatkovu-groshovu-dopomogu/ 

На Одещині внутрішні переселенці з інвалідністю можуть 

отримати додаткову грошову допомогу  

Внутрішньо переміщеним особам з інвалідністю, які евакуювалися до 

Одеської області, доступна багатоцільова грошова допомога від благодійної 

організації «Карітас. Одеса». 

Про яку допомогу йдеться? 

6660 грн на одну особу, нараховується на банківський рахунок одного з 

членів сім’ї одноразово, але не більше ніж чотири виплати на родину. 

Хто саме може отримати допомогу? 

Евакуйовані до Одеської області після 24 лютого 2022 року особи зі 

статусом ВПО, які мають особисто чи одного з членів родини одну з наступних 

вразливостей: 

1. Наявність у родині людини з інвалідністю І, ІІ групи. 

2. Наявність у родині людини з інвалідністю з дитинства І, ІІ групи. 

3. Наявність у родині дітей з інвалідністю віком до 18 років. 

4. Наявність у родині людей, які мають фізичні або психічні вади, а саме: 

– мають важкі порушення зору, слуху; 

– мають складнощі у самообслуговуванні; 

– мають складнощі у пересуванні; 

– мають порушення пам’яті, концентрації та уваги; 

– мають порушення мови та труднощі у спілкуванні. 

Обов’язковою умовою також є неотримання грошової допомоги від 

інших благодійних організацій упродовж останніх трьох місяців. 

Як зареєструватися на отримання допомоги? 
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Реєстрація проходить за адресою: м. Одеса, вул. Генерала Петрова, б.49. 

Попередньо потрібно заповнити онлайн-форму. 

Які документи потрібно надати? 

При реєстрації потрібно надати оригінали документів кожного члена 

родини: 

– паспорт або ID-картку і довідку про реєстрацію місця проживання; 

– індивідуальний податковий номер для всіх членів родини, в тому числі 

для осіб молодше 14 років (ІПН); 

– свідоцтво про народження дитини; 

– гривневий банківський рахунок до картки заявника (IBAN); 

– довідку ВПО; 

– документ, що посвідчує інвалідність (лише І та ІІ група) або документ, 

що підтверджує наявність захворювання, котре обмежує фізичні або психічні 

можливості людини; 

– документ, що посвідчує законну опіку над дитиною або дорослим 

(якщо ви реєструєте таку людину). 

Додаткову інформацію можна отримати за номером: 0 800 336 734. 

Фото: «Карітас. Одеса». 

 

*** 

 

27.01.2023 

Жовква онлайн 

https://vzhovkvi.com/lysty/na-yavorivshchyni-vpo-otrymaly-humanitarnu-

dopomohu-vid-norvezkoi-rady-u-spravakh-bizhentsiv.html 

 25 січня Норвезька рада у справах біженців передала безкоштовну 

допомогу внутрішньо переміщеним особам, які проживають у 

Яворівському районі. 

Зокрема, 30 сімей з числа багатодітних та особи з інвалідності I-II групи 

отримали розкладні ліжка, матраци, ковдри, простирадла, подушки, рушники. 

Крім цього, охочі отримали ще консультацію юриста від благодійної 

організації. Передача допомоги відбулася у консультативно-координаційному 

центрі Яворівщини. 

Станом на сьогодні у цьому ККЦ вже 1350 людей скористалися 

безкоштовною допомогою.Перший заступник начальника Яворівської 

районної військової адміністрації Володимир Дзюнька поспілкувався з 

представниками міжнародної організації та подякував за їх підтримку для 

українців. 

Це лиш початок нашої співпраці. Не зупиняємось, а продовжуємо 

підтримувати тих, хто цього зараз потребує. Разом переможемо», – зазначив 

Володимир Дзюнька. 

Нагадаємо, за ініціативи Львівської ОВА при кожній районній 

адміністрації на Львівщині відкрито консультативно-координаційні центри 

для ВПО та усіх людей, які потребують допомоги. 
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На Яворівщині консультативно-координаційний центр для ВПО працює 

з понеділка по п’ятницю з 09.00-17.00 Центр розташований у «Будинку воїна» 

в центрі міста Яворів, на вулиці Шашкевича, 1А. Контактний номер телефону: 

097-58-53-381, Алла Анатоліївна. 

Яворівська РВА 

 

*** 

 

27.01.2023 

Ukrayina.pl 

https://ukrayina.pl/ukrayina/7,183472,29402830,1059-1055-1086-1083-

1100-1097-1110-1079-1072-1087-1091-1089-1090-1080-1083-1080.html 

У Польщі запустили "лінію довіри" для біженців. Яку допомогу 

можна отримати  

Польський Червоний Хрест надаватиме психологічну допомогу 

біженцям з України. Для цього достатньо зателефонувати на інформаційну 

лінію організації. Це можна робити як з Польщі, так і з-за кордону. Психологи 

"лінії довіри" Червоного Хреста пропонують невідкладну психологічну 

допомогу українцям, які її потребують. В особливих випадках можуть 

скерувати до спеціалістів. Психологічна допомога біженцям. Як 

зателефонувати? 

Гаряча лінія для біженців з України працює з понеділка по п’ятницю з 

9:00 до 17:00. Осіб, які перебувають в Польщі, просять телефонувати на номер 

+48 800 088 136. Для дзвінків з-за кордону працює номер +48 221 520 620. 

"За даними Всесвітньої організації охорони здоров’я, психічні розлади 

має кожна п’ята людина, яка постраждала внаслідок збройних конфліктів. За 

оцінками, понад 15 мільйонів людей в Україні потребують психосоціальної 

підтримки, щоб впоратися з новою реальністю", - повідомляє Польський 

Червоний Хрест. 

За даними організації, постраждалі від війни живуть в стресі, незалежно 

від того, чи перебувають вони в регіонах бойових дій, чи втекли до сусідніх 

країн. 

"Постійний страх за близьких, своє майно та невпевненість у поверненні 

додому матиме довготривалий вплив на психічне здоров’я тих, кого торкнувся 

цей досвід", - читаємо на офіційному сайті Червоного Хреста. Червоний Хрест 

пропонує виплати для українців 

Червоний Хрест у Свєнтокшиському воєводстві організовує акцію 

допомоги біженцям з України. Кошти зможуть отримати особи, які раніше не 

мали фінансової підтримки від інших організацій. 

Для участі у програмі Червоного Хреста, необхідно відповідати хоча б 

одній із її вимог, повідомляє radiokielce.pl. Отримати допомогу можуть: 

одинока мати або батько, які мають принаймні одну дитину віком до 18 

років; 

домогосподарство, яке веде особа старше 50 років; 
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сім’я, де є двоє чи більше осіб віком до 18 або старше 50 років; 

сім’я з одною чи кількома особами з інвалідністю. 

Кошти виплачуватимуться протягом чотирьох місяців. 

"Розмір матеріальної допомоги залежатиме від прожиткового мінімуму. 

Ми виплачуватимемо 710 злотих особам, які мають на це право, і додатково 

610 злотих кожній особі, яка має на це право в даному домогосподарстві, але 

загалом не більше, ніж п’ятьом членам домогосподарства", - розповів 

Мірослав Мосціцький з Червоного Хреста. Подати заяву на допомогу може 

лише один представник домогосподарства. Заявки приймають до 31 січня за 

допомогою мобільного додатку IFRC, який необхідно завантажити на 

телефон. 

 


