
Інформаційний бюлетень для 
внутрішньо переміщених осіб 

листопад 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.





17 листопада набрала чинності Постанова № 1220 “Про внесення змін до 
деяких постанов Кабінету Міністрів України щодо оформлення документів, 
що посвідчують особу та підтверджують громадянство України”.



Постановою передбачено

 дипломатичні установи зможуть оформляти паспорт громадянина 
України для виїзду за кордон на дитину на підставі звернення лише 
одного з батьків

 у разі неотримання через війну виготовленого паспорта можна буде 
сформувати е-паспорт громадянина України, е-паспорт громадянина 
України для виїзду за кордон

 можна завершити оформлення документів в іншому територіальному 
органі Державної міграційної служби України (якщо процес був 
розпочатий) або отримати виготовлений паспорт в іншому підрозділі 
чи за кордоном

 виготовлений закордонний паспорт дитини зможе отримати інша 
людина, яку визначать батьки або інші законні представники.



Крім того, визначено порядок оформлення паспорта громадянина України 
для мешканців тимчасово окупованої території у період дії воєнного 
стану. Правозахисники зібрали в одній інфографіці всю інформацію про 
зміни порядку оформлення паспорта громадянина України. Ознайомитись 
з інфографікою можна за посиланням.


Уряд спростив порядок оформлення паспортних 
документів для громадян під час воєнного стану


Підтвердження смерті родича на тимчасово 
окупованій території


джерело

джерело
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  Документи


Про те, як підтвердити смерть родича на тимчасово окупованій території, 
роз'яснили в Міністерстві юстиції. Більш детально за .посиланням

https://www.vplyv.org.ua/archives/7081
https://www.facebook.com/dmsu.gov.ua/posts/pfbid031Sq5G63ik3sZowxNUSPWaG9mBqrWSgKgkKPcEcpV6JjFFG1bpxXTbHxAeU3Jnp6gl
https://www.facebook.com/minjust.official/posts/pfbid02CJKPDVEqJ9FNyeb7nE4XF5DFE8jv3UvE7wqkP17bNEViAg539swQjhAEL59Adu8yl
https://www.facebook.com/minjust.official/posts/pfbid02CJKPDVEqJ9FNyeb7nE4XF5DFE8jv3UvE7wqkP17bNEViAg539swQjhAEL59Adu8yl


Згідно зі змінами

 збільшено максимальний строк кредитування до 30 років (раніше – 
20 років)

 збільшено нормативну площу житла на одинокого громадянина: 
відтепер це 52,5 кв. м (раніше – 21 кв. м)

 переможець відбору отримує можливість взяти кредит на житло, 
реконструйоване не більше ніж 35 років тому (раніше – 25 років)

 переможець має право обрати житло в іншому регіоні, ніж той, який 
він зазначив у заяві про намір отримати кредит

 встановлено можливість реструктуризації заборгованості для 
зменшення фінансового навантаження на позичальника у разі 
зниження його платоспроможності.



Текст Постанови доступний за посиланням.



Уряд зробив доступнішими пільгові кредити 

на житло для переселенців



джерело

Ідеться про відшкодування комунальних витрат за липень громадам, 

які безкоштовно прихистили внутрішньо переміщених осіб у комунальних

і державних закладах, а також приватних закладах освіти.


Уряд спрямував 34,5 млн грн на компенсацію 
комунальних витрат за безкоштовне розміщення 
переселенців


джерело

Визначені 500 переможців, які зможуть оформити 
пільговий кредит на житло для переселенців




джерело

Заяву про намір отримати кредит можна подати особисто до 
регіонального управління Держмолодьжитла або в електронній формі 
через Єдиний державний вебпортал електронних послуг “Дія”.
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  Житло та розміщення



https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-vnesennya-zmin-do-poryadku-pilgovogo-ipotechnogo-kredituvannya-s1227-11122
https://minre.gov.ua/news/pilgovi-kredyty-na-zhytlo-dlya-vpo-stanut-shche-dostupnishymy-rishennya-uryadu
https://decentralization.gov.ua/news/15717
https://www.molod-kredit.gov.ua/zhytlovi-prohramy/kredyt-dlia-vpo-kfw/rezultaty-vidboru-peremozhtsiv


Через мобільний застосунок “Дія” можна буде безоплатно сформувати 
відомості про документи про освіту та використовувати їх замість 
паперових. Йдеться про такі документи

 про базову середню освіту
 про повну загальну середню освіту
 про професійну (професійно-технічну) освіту
 про фахову передвищу освіту
 про вищу освіту (науковий ступінь).


Уряд прийняв рішення про початок тестування 
“єДокумента” про освіту




джерело

Тетяна Дурнєва розповідає про адвокацію у новому освітньому  для 
Central Asian Bureau for Analytical Reporting, а Марія Красненко як 
експертка з питань внутрішньо переміщених осіб долучилася до 
створення безкоштовного  “Права жінок у моїй громаді: 
виклики війни”.


 курсі

 відеокурсу

Роз’яснення Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих 
територій України дивіться за .посиланням

Онлайн-курси, створені за участі нашої команди


джерело

Як відновити документи про вищу освіту





джерело
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  Освіта


https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-realizaciyu-eksperimentalnogo-proektu-shchodo-formuvannya-ta-zastosuvannya-yedokumenta-pro-osvitu-i041122-1242
https://bit.ly/3O7PjJv
https://jurfemosvita.com/courses/pzmhwar/
https://minre.gov.ua/news/yak-vidnovyty-dokumenty-pro-vyshchu-osvitu
https://www.vplyv.org.ua/archives/7160
https://minre.gov.ua/news/yak-vidnovyty-dokumenty-pro-vyshchu-osvitu


До цього послуга була доступна лише на Єдиному порталі державних 
послуг “Дія”. Для того, щоб згенерувати витяг у мобільному застосунку 
“Дія”, людині необхідно здійснити три простих кроки

 Зайти у “Дію” та натиснути “Послуги”
 Обрати пункт “Довідки та витяги” й обрати “Витяг про місце 

проживання”
 Натиснути “Замовити витяг”.



Переглянути  про нову послугу від Міністерства цифрової 
трансформації України.



відео

Витяг про місце проживання можна отримати 

в застосунку “Дія”


джерело

Як це працює? Ви показуєте штрихкод цифрового паспорта у застосунку 
“Дія”, співробітник сервісного центру сканує його або вводить 13-значний 
код під штрихкодом у систему і все – ваша цифрова копія документа 

у системі сервісного центру.



У такий спосіб можна
 отримати довідку з реєстру застрахованих осіб із живим підписом       

і печаткою
 подати звернення щодо призначення пенсії
 подати звернення щодо перерахунку пенсії
 подати звернення щодо оформлення пенсійного посвідчення
 подати анкету застрахованої особи щодо внесення змін до реєстру 

застрахованих осіб.


У сервісних центрах Пенсійного фонду України 
доступний шеринг електронного паспорта 

(ID-картки) в “Дії”
джерело
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  Цифрові можливості


https://www.youtube.com/watch?v=fGVSm8OFpZM
https://www.facebook.com/dmsu.gov.ua/posts/pfbid09qFgeT5LQJfYRXCtPsX6BTNJZsu1bSMXEJcacGy9ezkBU1wszPWJj2DB37nL8tytl
https://www.facebook.com/mintsyfra/posts/pfbid037hWuZ9XFricBxiGhhubNsfvUCarg2ugVbPkUqgGQsQNrA6dwphx3zM7kkRwjB1hCl


Через нього можна подати заявку та отримати від держави грант 

на власну справу.


Міністерство цифрової трансформації України 
запустило офіційний сайт програми “єРобота”





джерело

До цього він обіймав посаду заступника Міністра з питань реінтеграції 
тимчасово окупованих територій України.



Олексій Бородай став Уповноваженим з питань 
внутрішньо переміщених осіб


джерело

Наказом

інтерактивній карті.


 Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих 
територій України затверджено оновлений перелік, на основі якого 
внутрішньо переміщені особи можуть отримати виплати допомоги на 
проживання. Оновлений перелік доступний на 

Оновлено актуальний перелік громад, 

які розташовані в районі проведення воєнних 
(бойових) дій або які перебувають в тимчасовій 
окупації, оточенні (блокуванні)



джерело
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  Різне


https://erobota.diia.gov.ua/?fbclid=IwAR0LWpDeWeCYquxASXBrkcWTnTdv4eLmaxso0sEZQD1VvPYeu-6U5tEbChs#start
https://minre.gov.ua/person/oleksiy-mykolayovych-boroday
https://www.minre.gov.ua/doc/doc/101
https://map.edopomoga.gov.ua/
https://minre.gov.ua/news/onovleno-aktualnyy-perelik-gromad-u-rayonah-boyovyh-diy-na-tot-i-tyh-shcho-v-otochenni-2


Розміщення буде здійснюватися на період воєнного стану в Україні

та протягом трьох місяців після його завершення.



Евакуйованих безкоштовно розміщуватимуть 

у закладах соціального захисту населення 

та закладах охорони здоров’я


джерело

Уряд ухвалив рішення, яке дозволяє місцевій владі прискорити роздачу 
продуктів, а також видачу продовольчих наборів переселенцям, які мають 
право на допомогу від держави й міжнародних організацій. Також 
держава компенсує пекарям вартість послуг із випікання хлібобулочних 
виробів за рахунок частини продукції, яку вони переробляють.




Громади зможуть прискорити роздачу 
продовольчих наборів для переселенців 

і мешканців прифронтових громад


джерело

Гарячі лінії з питань видачі гуманітарної допомоги для переселенців від 
обласних військових адміністрацій  і  
областей України.





центральних, південних східних

Як отримати консультацію щодо видачі 
продовольчої допомоги внутрішньо переміщеним 
особам?


джерело
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https://www.kmu.gov.ua/npas/deyaki-pitannya-organizaciyi-rozmishchennya-evakujovanogo-naselennya-na-period-voyennogo-stanu-v-ukrayini-i181122-1067
https://www.kmu.gov.ua/news/denis-shmigal-uryad-uhvaliv-rishennya-yake-dozvolit-priskoriti-rozdachu-prodovolchih-naboriv-dlya-vpo-ta-meshkanciv-prifrontovih-gromad?fbclid=IwAR36lFTMi6LTpOyNPgumGHQ0E6F3dNu1kKfWybizPiyNPmw6y4Xf0EUqCI4
https://minre.gov.ua/news/yak-diznatys-pro-vydachu-prodovolchyh-naboriv
https://minre.gov.ua/news/de-otrymaty-konsultaciyu-shchodo-prodovolchoyi-dopomogy-vpo-pivdenni-oblasti
https://minre.gov.ua/news/yak-otrymaty-konsultaciyu-shchodo-vydachi-prodovolchoyi-dopomogy-vpo
https://www.vplyv.org.ua/archives/7152


#ЗаконодавчаІніціатива щодо непоширення 
судового імунітету на розгляд справ, в яких 
відповідачем є держава-агресор


джерело

#ЗаконодавчаІніціатива щодо призначення пенсії 
особам, які проживають на тимчасово окупованій 
території або на території, де ведуться бойові дії


джерело

#ЗаконодавчаІніціатива щодо забезпечення 
реалізації позичальниками права на обов’язкову 
реструктуризацію зобов’язань


джерело

#ЗаконодавчаІніціатива щодо тимчасового 
порядку обстеження та оцінки пошкодженого 
житла внаслідок військової агресії Російської 
Федерації
джерело
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  Законопроєкти тижня



https://www.vplyv.org.ua/archives/6999
https://www.vplyv.org.ua/archives/7066
https://www.vplyv.org.ua/archives/7117
https://www.vplyv.org.ua/archives/7121


Огляд чинного законодавства та пропозицій по 
змінах щодо встановлення правових механізмів 
захисту майнових прав та інтересів постраждалих 
від збройної агресії проти України (житловий фонд)
джерело

Короткий огляд проблем, пов’язаних із взяттям 

на облік внутрішньо переміщених осіб


джерело

Короткий огляд проблем, пов’язаних 

з призначенням допомоги на проживання 
внутрішньо переміщеним особам


джерело

Оформлення паспорта громадянина України 

для мешканців тимчасово окупованої території 

у період дії воєнного стану


джерело

Відповіді на основні запитання, які виникають 

у внутрішньо переміщених осіб (ВПО)


джерело
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  Аналітичні документи


  Інфографіки


https://www.vplyv.org.ua/archives/7020
https://www.vplyv.org.ua/archives/7102
https://www.vplyv.org.ua/archives/7105
https://www.vplyv.org.ua/archives/7081
https://www.vplyv.org.ua/archives/7003


Новинні плітки за жовтень: Марія Красненко та 
Вікторія Золотухіна про актуальні події в сфері 
захисту прав постраждалого від війни населення


джерело

“ВпливовийПодкаст” про університетський досвід, 
природу фанатизму та ідеологію в Росії


джерело

Коментар Марії Красненко для телемарафону 
“Єдині новини” стосовно перевірок переселенців


джерело

Марія Красненко для НВ про те, чому не повинно 
бути перевірок переселенців і навіщо потрібен 
адекватний підхід до контролю адресності надання 
допомоги
джерело

Марія Красненко взяла участь в обговоренні 

на тему "Чи спричинить прийдешня зима нову 
хвилю українських біженців?"


джерело

9

  Відео, інтерв’ю та подкасти





  Статті





https://www.vplyv.org.ua/archives/7133
https://www.vplyv.org.ua/archives/7139
https://www.facebook.com/watch/?v=1175596260041836
https://nv.ua/ukr/opinion/viyna-v-ukrajini-chomu-ne-mayut-pereviryati-pereselenciv-novini-ukrajini-50284178.html
https://www.facebook.com/watch/live/?ref=watch_permalink&v=2485331881765306


В Ужгороді волонтери закуповують і розподіляють 
ліки серед переселенців, родин 

із дітьми, людей похилого віку, а також людей 

з інвалідністюджерело

“Для багатьох наша допомога медикаментами наразі 
є чи не єдиним порятунком”, - Алла Мурізіді про 
допомогу переселенцям у Запоріжжі


джерело

На Київщині волонтери закуповують і розподіляють 
ліки серед переселенців та людей похилого віку


джерело

У Тернополі волонтери закуповують і розподіляють 
ліки серед переселенців, людей з інвалідністю 

та тих, хто має хронічні захворювання


джерело
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Гуманітарна допомога за підтримки 
Громадського холдингу “ГРУПА 
ВПЛИВУ”


https://www.vplyv.org.ua/archives/7111
https://www.vplyv.org.ua/archives/7124
https://www.vplyv.org.ua/archives/7127
https://www.vplyv.org.ua/archives/7130


Наші контакти:

Громадський холдинг “ГРУПА ВПЛИВУ”

м. Київ, вул. Саксаганського, 41В, кв. 4










 

YouTube InstagramTelegramFacebook

https://www.youtube.com/channel/UCf7edjEY8lNtgRUzL0jOaUw
https://www.instagram.com/grupavplyvu/
https://t.me/grupavplyvu
https://www.facebook.com/grupa.vplyvu

