
Інформаційний бюлетень для 
внутрішньо переміщених осіб 

вересень 2022 р.

Бюлетень підготовлений командою 
Громадського холдингу “ГРУПА ВПЛИВУ”  

Цей інформаційний продукт створений ГО “Громадський холдинг “ГРУПА ВПЛИВУ” 

за підтримки Міжнародної фундації виборчих систем (IFES), Агентства США з міжнародного 
розвитку (USAID), Міністерства міжнародних справ Канади та британської допомоги (UK aid) 
від Уряду Великої Британії. Будь-які думки, висловлені в цьому бюлетені, належать авторам 
і не обов’язково відображають погляди USAID чи Уряду Сполучених Штатів, Міністерства 
міжнародних справ Канади чи Уряду Канади, та Уряду Великої Британії.





Скористатися цим зможуть переселенці, які до 30 квітня подали заяву про 
отримання допомоги через застосунок “Дія”, але не отримали її. Відповідні 
законодавчі зміни Уряд затвердить найближчим часом. Органи соцзахисту 
зобов'язані приймати всі повторні заяви на допомогу від ВПО. Подати заяву 
можна особисто або поштою, в тому числі електронною. Допомога має бути 
призначена протягом 10 днів із часу отримання органом соціального захисту

повторної заяви.

Прийом повторних заяв від переселенців

на виплати продовжать до 1 грудня


джерело

Планується скасувати положення про необхідність підтвердження від 
уповноваженого органу Росії, що людині пенсія не призначалася на території 
Автономної Республіки Крим (АР Крим) та м. Севастополя. Поки що відповідні 
зміни опрацьовуються, звернення, які надходять на гарячі лінії Міністерства з 
питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України (Мінреінтеграції) та 
благодійного фонду “Право на захист”, громадських організацій (ГО) “Крим СОС” 
і “Донбас СОС”, будуть передаватися до Міністерства соціальної політики України 
(Мінсоцполітики) й вирішуватимуться в індивідуальному порядку. 



Крім того, громадські організації, зокрема “ГРУПА ВПЛИВУ”, підготували 
детальний  пенсійного забезпечення внутрішньо переміщених осіб (ВПО).аналіз

Переселенцям із Криму та Севастополя спростять 
оформлення українських пенсій


джерело

Громадяни та громадянки України подали понад 10 млн заявок, за якими 
розпочато виплату коштів. Водночас збір заявок на платформі “єДопомога” 
призупинено. Про поновлення прийому буде проінформовано через офіційні 
ресурси.



Завершено перший етап прийому заявок на виплату 
грошової допомоги від міжнародних організацій


джерело
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Виплати та компенсації




https://www.facebook.com/MReintegration/posts/pfbid0xkJC4NKV8wsf4kZMqvT5qDmkjYWzbCTVGJ3D3DcNU5iymFC4d7CQobeWn9LVWyXfl
https://www.vplyv.org.ua/archives/6889
https://www.minre.gov.ua/news/pereselencyam-z-ar-krym-ta-sevastopolya-sprostyat-oformlennya-ukrayinskyh-pensiy
https://www.msp.gov.ua/news/22232.html


З 1 вересня прийняття заяви на отримання компенсації, внесення даних про 
розміщених переселенців відбуватиметься через інформаційно-аналітичну 
систему  обліку даних. Також отримати компенсацію зможуть власники майна 
віком до 18 років. Зокрема, їхні батьки чи опікуни можуть подавати заяви на 
компенсацію витрат, що пов’язані з безоплатним тимчасовим розміщенням ВПО.




Уряд оптимізував програму “Прихисток”

джерело

Зміни від 30 вересня передбачають, що допомога виплачуватиметься тим, 

хто розмістив

 ВПО, які перемістилися з тимчасово окупованої території АР Крим                  
і м. Севастополя, території територіальних громад, які розташовані в районі 
проведення воєнних (бойових) дій або які перебувають у тимчасовій 
окупації, оточенні (блокуванні)

 житло яких зруйноване або непридатне для проживання внаслідок бойових 
дій, терористичних актів, диверсій, спричинених військовою агресією 
Російської Федерації (РФ).


У період із 1 жовтня 2022 року по 31 березня 2023 року сума компенсації 
визначається на рівні 30 грн за кожен людино-день.  



Текст постанови за посиланням.  


З 1 жовтня власники житла, які розмістили у себе 
ВПО, отримуватимуть 900 грн замість 450 грн за кожну 
таку особу на місяць


джерело

Цифровізація соціальних послуг забезпечить зручність для отримувачів 

і надавачів послуг. Зокрема, завдяки змінам більшість призначень 
здійснюватиметься в автоматичному режимі. Таким чином буде забезпечена 
взаємодія з різними державними реєстрами для зниження рівня помилок 

і неточностей, скорочення підтвердження інформації тощо. 



Мінсоцполітики запровадило централізоване 
призначення, нарахування та виплати ВПО


джерело
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https://www.kmu.gov.ua/news/oleksii-chernyshov-uriad-optymizuvav-prohramu-prykhystok
https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-vnesennia-zmin-do-poriadku-kompensatsii-vytrat-za-tymchasove-rozmishchennia-perebuvannia-vnutrishno-peremishchenykh-osib-i300922-1094
https://www.minre.gov.ua/news/z-1-zhovtnya-uryad-zbilshyt-kompensaciyi-po-programi-pryhystok
https://www.msp.gov.ua/news/22171.html


В умовах воєнного стану та протягом одного місяця з дня його припинення 

або скасування державна реєстрація права власності та інших речових прав 

на нерухоме майно, а також державна реєстрація юридичної особи 

та громадського формування, місцезнаходженням яких є

 АР Крим
 м. Севастополь
 Донецька область
 Запорізька область
 Луганська область
 Миколаївська область
 Харківська область
 Херсонська область,



проводиться незалежно від місцезнаходження такого майна/такої юридичної 
особи та громадського формування.




Вчинення нотаріальних дій щодо майнових прав 
проводиться незалежно від місцезнаходження майна



джерело

Оформлення документів для ВПО 

та нові можливості



З такою пропозицією до влади Німеччини звернувся прем’єр-міністр України 
Денис Шмигаль. На гранти для ВПО можуть бути спрямовані кошти, які Німеччина 
раніше виділила на програми підтримки внутрішніх переселенців. 



Загальна сума допомоги тоді становила 200 млн євро.



Німеччина може профінансувати гранти переселенцям 
для започаткування власної справи


джерело
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https://sud.ua/uk/news/ukraine/248356-vstupili-v-silu-izmeneniya-otnositelno-gosregistratsii-nedvizhimosti-i-biznesa-v-usloviyakh-voennogo-polozheniya
https://minjust.gov.ua/n/22664
https://www.kmu.gov.ua/news/premier-ministr-ukrainy-obhovoryv-pidtrymku-vpo-ta-vidbudovu-z-ministrom-ekonomichnoho-spivrobitnytstva-nimechchyny


Чат-бот  створено для звернень українців, які потребують 
евакуації чи гуманітарної допомоги.




Minre_1548_Help_Bot

Мінреінтеграції запускає чат-бот з питань евакуації 

та надання гуманітарної допомоги


джерело

20 вересня 2022 року проведено черговий відбір переможців серед ВПО для 
отримання пільгового іпотечного кредиту під 3 % за кошти гранту, надані 
Кредитною установою для відбудови (KfW). Більше про умови участі, подання 
заявки, стан реєстрації, результати відбору тощо за .  


посиланням

500 сімей переселенців зможуть отримати кредит 

на житло під 3 %


джерело

Інструменти




Житло


Евакуація






Команда Мінреінтеграції разом із волонтерськими організаціями “Helping to 
leave” та “Help people” розробила алгоритм дій на такий випадок.



Як евакуювати з тимчасово окупованої території 
маломобільну людину?


джерело

Постраждалі внаслідок збройної агресії РФ українські громадяни можуть бути 
евакуйовані та доправлені на спеціалізоване лікування до клінік Європи.

Подати заявку можна за .  

посиланням

Як подати заявку на Програму медичної евакуації?


джерело
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https://t.me/Minre_1548_Help_Bot
https://www.minre.gov.ua/news/minreintegraciyi-zapuskaye-chat-bot-z-pytan-evakuaciyi-ta-nadannya-gumdopomogy
https://www.molod-kredit.gov.ua/zhytlovi-prohramy/kredyt-dlia-vpo-kfw
https://www.molod-kredit.gov.ua/zhytlovi-prohramy/kredyt-dlia-vpo-kfw/rezultaty-vidboru-peremozhtsiv?fbclid=IwAR0UJ8eEpp2Q7_-pktxiIBT0ISYwH8V5saPeXZaPp7HFuf17Q3vEC-NjA-s
https://www.facebook.com/MReintegration/posts/pfbid0295yD3DZxpCdNR6SSp4DNUqAWT1M4Vy2jzrtcHrLxZjmcSwNGJjHkY1Limf7DwhTMl
https://www.facebook.com/MReintegration/posts/pfbid0Q2Sj7eB7mYCbUeqFmeq597UEwU7TqRgfMVRNezjSYqyTUFpVbTPwRYWrWcchg9CAl


Основне завдання Координаційного штабу – відновлення територій, які Збройні 
Сили України звільняють від ворога, відбудова державної та цивільної 
інфраструктури, нормалізація їх життєзабезпечення. Для цього також готується 

 який визначить законодавчу рамку для 
першочергових дій із відновлення життєдіяльності.


Законопроєкт про деокуповані території,

Координаційний штаб з питань деокупованих територій 
очолила Ірина Верещук


джерело

Наказом

інтерактивній карті.



 Мінреінтеграції затверджено оновлений перелік, на основі якого ВПО 
можуть отримати виплати допомоги на проживання. Оновлений перелік 
доступний на 

Оновлено актуальний перелік громад у районах 
бойових дій, на тимчасово окупованих територіях і тих, 
що в оточенні


джерело

Звернулися за отриманням допомоги на проживання, 
проте виплати не нараховуються.



джерело

Про те, що робити в такому випадку, читайте за .

посиланням

Оформили довідку та подали заяву на отримання 
допомоги через мобільний застосунок “Дія”. 

Однак виплат досі не було.


джерело

Про те, що робити в такому випадку, читайте за .

посиланням
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Різне




Поради для ВПО 





https://www.minre.gov.ua/news/gotuyetsya-zakonoproyekt-pro-deokupovani-terytoriyi
https://www.minre.gov.ua/news/vicepremyer-ministr-iryna-vereshchuk-ocholyt-koordynaciynyy-shtab-z-pytan-deokupovanyh
https://www.minre.gov.ua/news/onovleno-aktualnyy-perelik-gromad-u-rayonah-boyovyh-diy-na-tot-ta-tyh-shcho-v-otochenni-16%20%20https:/www.minre.gov.ua/doc/doc/96?fbclid=IwAR3LtwFU1eW1zf7LWP13q20TtIUNnfUknmy1rEBt6HtXcW6q1T0OtJuCl-k
https://map.edopomoga.gov.ua/
https://www.minre.gov.ua/news/onovleno-aktualnyy-perelik-gromad-u-rayonah-boyovyh-diy-na-tot-ta-tyh-shcho-v-otochenni-16
https://www.facebook.com/grupa.vplyvu/posts/pfbid02ghVwFWjUjEKg2vkT673nUZ3FaA3nLmkyghBPWsjwZLYeMXDqRRiuUGrRbe1aXiyPl
https://www.facebook.com/grupa.vplyvu/posts/pfbid02ghVwFWjUjEKg2vkT673nUZ3FaA3nLmkyghBPWsjwZLYeMXDqRRiuUGrRbe1aXiyPl
https://www.facebook.com/grupa.vplyvu/posts/pfbid023GHyiGr7p3QovcDVxu7CYyRf9eYrhQwwitTiAtZNXnMdE2sVR4a3CUu6ah1dEppxl
https://www.facebook.com/grupa.vplyvu/posts/pfbid023GHyiGr7p3QovcDVxu7CYyRf9eYrhQwwitTiAtZNXnMdE2sVR4a3CUu6ah1dEppxl


Я зареєстрований/зареєстрована як ВПО. Проте маю 
знову переїхати. 


джерело

Про те, що робити в такому випадку, читайте за .

посиланням

Залишили свою домівку внаслідок війни?


джерело
Дізнайтеся про перші кроки для отримання допомоги в інфографіці за 

.

посиланням

Як отримати довідку ВПО?


Дізнайтеся про те, як отримати довідку про взяття на облік внутрішньо 
переміщеної особи в інфографіці за .

посиланням

Як ВПО можуть знайти житло?



джерело
Дізнайтеся про те, як внутрішньо переміщені особи можуть знайти житло, можна 
в інфографіці за .

посиланням

Як отримати соціальну допомогу для ВПО?




джерело
Допомога на проживання від Уряду України: 2 000 грн на дорослого та 3 000 грн 
на дитину та особу з інвалідністю. Як отримати цю допомогу, дізнайтеся в 
інфографіці за .

посиланням
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https://www.facebook.com/grupa.vplyvu/posts/pfbid0285sVh6yASVesQa6mEkjD3hoFkifHwrkAbUm3Hux76JgZzH68oYFhrT1j8oP3fTtcl
https://www.facebook.com/grupa.vplyvu/posts/pfbid0285sVh6yASVesQa6mEkjD3hoFkifHwrkAbUm3Hux76JgZzH68oYFhrT1j8oP3fTtcl
https://www.facebook.com/grupa.vplyvu/posts/pfbid0ZCxGYKYQBJ86WpP3ZQgNRhu8MKLyRBmaGKo2k3na2Rw4tXywQVy65UqBSprqVo7xl
https://www.facebook.com/grupa.vplyvu/posts/pfbid0ZCxGYKYQBJ86WpP3ZQgNRhu8MKLyRBmaGKo2k3na2Rw4tXywQVy65UqBSprqVo7xl
https://www.facebook.com/grupa.vplyvu/posts/pfbid02tMHt3d2sUqhrtGXdCjMGao7ADcUz3aaiZFU8Nw1K5K9SSkusDKNkXTSUZRXo88zhl
https://www.facebook.com/grupa.vplyvu/posts/pfbid02tMHt3d2sUqhrtGXdCjMGao7ADcUz3aaiZFU8Nw1K5K9SSkusDKNkXTSUZRXo88zhl
https://www.facebook.com/grupa.vplyvu/posts/pfbid0qkFm6Z8iyXfghBHUHAaUEMrMB7vrjAcegCh7Ut4XPJEfrCnxv22hvJ6wd2aZsa8gl
https://www.facebook.com/grupa.vplyvu/posts/pfbid0qkFm6Z8iyXfghBHUHAaUEMrMB7vrjAcegCh7Ut4XPJEfrCnxv22hvJ6wd2aZsa8gl
https://www.facebook.com/grupa.vplyvu/posts/pfbid04ff1NV2Nt5t4GCF8VjRUcwiHijgH7HnQPKAv6GwuSHAznW1ZL5LYFKAWK4jkBMYRl
https://www.facebook.com/grupa.vplyvu/posts/pfbid04ff1NV2Nt5t4GCF8VjRUcwiHijgH7HnQPKAv6GwuSHAznW1ZL5LYFKAWK4jkBMYRl


Як отримати безоплатну правову допомогу для ВПО?





джерело
ВПО мають право на безоплатну правову допомогу. Як її отримати, дізнайтеся в 
інфографіці за .

посиланням

Допомога на проживання внутрішньо переміщеним особам

джерело Хто може отримати допомогу на проживання станом на вересень 2022, 
дізнайтеся в інфографіці за .

посиланням

Особливості здійснення правосуддя у зв’язку 

з повномасштабною збройною агресією РФ, 
впровадженням воєнного стану на території України


джерело

Тренінги та вебінари






Переглянувши запис вебінару, ви отримаєте відповіді на такі запитання
 як одержати належну допомогу на проживання у разі подачі заяви через 

застосунок “Дія”
 до кого звернутися щодо затримки з виплатою допомоги
 що робити, якщо ви повторно переїжджаєте або повертаєтеся до покинутого 

місця проживання
 як оформити виплати на дітей, які перемістилися окремо від батьків
 що варто зробити, якщо вашу громаду включили до Переліку територіальних 

громад, що розташовані в районах проведення воєнних (бойових) дій або які 
перебувають в тимчасовій окупації, оточенні (блокуванні)?


 Переглянути вебінар можна за .

посиланням

Вебінар на тему “Відповіді на проблемні питання, 

які виникають у внутрішньо переміщених осіб”


джерело
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https://www.facebook.com/grupa.vplyvu/posts/pfbid0pjiduvbXNTwjyfW1qx9iFCemWkW4QPxTy3XnYrhTnqKxMrdSH8AvsUNsWrKykD9Xl
https://www.facebook.com/grupa.vplyvu/posts/pfbid0pjiduvbXNTwjyfW1qx9iFCemWkW4QPxTy3XnYrhTnqKxMrdSH8AvsUNsWrKykD9Xl
https://www.vplyv.org.ua/archives/6256
https://www.vplyv.org.ua/archives/6256
https://www.facebook.com/grupa.vplyvu/posts/pfbid02c54Ut7xLxVB5y2AVQkUdNU7wMNgZnhppDLUFUKZbWHmC8ouPcZjZAB8KStMtPbuol
https://www.vplyv.org.ua/archives/6872
https://www.vplyv.org.ua/archives/6872


Наша команда взяла участь у розробці онлайн-курсу “Що має знати внутрішньо 
переміщена особа?”, який розміщений на платформі Prometheus. 
Зареєструватися можна за цим .

посиланням

Онлайн-курс “Що має знати внутрішньо переміщена 
особа?”


джерело

#ЗаконодавчаІніціатива щодо змін до Закону України 
“Про збір на обов’язкове державне пенсійне 
страхування”

джерело

#ЗаконодавчаІніціатива щодо окремих питань 
оптимізації функціонування органів державної влади 
та органів місцевого самоврядування в умовах 
воєнного стану
джерело

#ЗаконодавчаІніціатива щодо запровадження 
безкоштовного проїзду для внутрішньо переміщених 
осіб на період дії воєнного стану

джерело

джерело

#ЗаконодавчаІніціатива щодо криміналізації діянь, 
пов’язаних з набуттям громадянства держави-
агресора та російською паспортизацієюджерело

джерело
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Законопроєкти тижня


https://forms.gle/u9c52xXLuKddhYtGA
https://courses.prometheus.org.ua/courses/course-v1:Prometheus+VPO101+2022_T2/about
https://www.facebook.com/grupa.vplyvu/posts/pfbid0xzVosMuthbnsf2TszeNgwGFXw8uaBESYqeBvbuw8Ro9Ym4Ep28jyhFQsvcumhzZ9l
https://www.facebook.com/grupa.vplyvu/posts/pfbid028o9v8epNiuXFrPfWtPEsppMWD23z9QXM8ZSUumoBebUk6VHA1xiwcCfxXSQp8rDYl
https://www.facebook.com/grupa.vplyvu/posts/pfbid028o9v8epNiuXFrPfWtPEsppMWD23z9QXM8ZSUumoBebUk6VHA1xiwcCfxXSQp8rDYl
https://www.facebook.com/grupa.vplyvu/posts/pfbid02QKhcjrMx4NBJh7ewf7GwU2rJrJwUd7b3s62ebwGNNmr1cmtbopFFEvigKqnZkmZhl
https://www.facebook.com/grupa.vplyvu/posts/pfbid028o9v8epNiuXFrPfWtPEsppMWD23z9QXM8ZSUumoBebUk6VHA1xiwcCfxXSQp8rDYl
https://www.facebook.com/grupa.vplyvu/posts/pfbid02tGAGo37sCwy4daZAQsy9VXVWSNqPm6X4g644Zc1eiZNuXKmUVdcpcozz7KopxKv9l


#ЗаконодавчаІніціатива щодо вдосконалення 
кримінальної відповідальності за колабораційну 
діяльність


джерело

Аналіз пропозицій змін до законодавства про 
відповідальність за колабораційну діяльність


джерело

Правовий аналіз щодо змін у доступі до безоплатної 
вторинної правової допомоги внутрішньо 

переміщених осіб


джерело

Огляд особливостей виплати пенсій внутрішньо 
переміщеним особам та мешканцям тимчасово 
окупованих територій


джерело

Заяви та звернення


Звернення правозахисників щодо ідентифікації 
громадян із тимчасово окупованих територій України 
для подальшого оформлення ними українського 
паспорта
джерело
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Аналітичні документи 



https://www.facebook.com/grupa.vplyvu/posts/pfbid02tdM5d7u3U6cknM7EKTBNMzzYGXcSy3oMiKvMsnViAtC2jnLhvj7HqSDr3f69K98Ql
https://www.vplyv.org.ua/archives/6807
https://www.vplyv.org.ua/archives/6883
https://www.vplyv.org.ua/archives/6889
https://www.vplyv.org.ua/archives/6853


“Впливовий подкаст” з адвокатом Юрієм Білоусом 

про документування воєнних злочинів окупантів 

та перспективи трибуналу в Гаазі


джерело

Нові виклики: Про доступ до суду та правову допомогу 
в умовах воєнного стану


джерело

Нові виклики: Про медичне забезпечення для ВПО


джерело

Нові виклики: Про зайнятість в умовах війни


джерело

Нові виклики: Про інформаційну доступність


джерело

Нові виклики: Про особливості на період воєнного 
стану для людей з інвалідністю

джерело

Відео, інтерв’ю та подкасти
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https://www.vplyv.org.ua/archives/6858
https://www.vplyv.org.ua/archives/6811
https://www.vplyv.org.ua/archives/6825
https://www.vplyv.org.ua/archives/6832
https://www.vplyv.org.ua/archives/6844
https://www.vplyv.org.ua/archives/6849

