
Інформаційний бюлетень для 
внутрішньо переміщених осіб 

Збірка інформаційних продуктів від 
Громадського холдингу “ГРУПА ВПЛИВУ”

за 2022 рік



2022 рік став роком випробувань, горя, радості від 
перемог і безмежної стійкості українців. Наша команда 
зосередила свої сили для підтримки та захисту прав 
постраждалого від війни населення. 



У грудневому бюлетені ми хочемо поділитися з вами 
основними інформаційними, аналітичними, навчальними 
матеріалами, що були створені для внутрішньо 
переміщених осіб, органів влади та всіх, хто цікавиться 
або працює з темою внутрішнього переміщення.



У бюлетені ви знайдете відео, мультики, інфографіки, 
аналітичні звіти, статті та подкасти. Сподіваємося, ці 
матеріали принесуть вам користь, а 2023 рік — моменти 
радості та нашу перемогу!!!



Ваша “ГРУПА ВПЛИВУ”
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Інфографіка “Інформація для внутрішньо переміщених осіб”

джерело

Інфографіка “Корисна інформація та перші кроки”

джерело

Інфографіка “Відповіді на основні запитання, 

які виникають у внутрішньо переміщених осіб”


джерело

Інфографіка “Оформлення паспорта громадянина 
України для мешканців тимчасово окупованої території 
у період дії воєнного стану”
джерело
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  Загальна корисна інформація для

  внутрішньо переміщених осіб





https://www.vplyv.org.ua/archives/6453
https://www.vplyv.org.ua/archives/6457
https://www.vplyv.org.ua/archives/7003
https://www.vplyv.org.ua/archives/7081


Стаття “Державна підтримка внутрішньо 

переміщених осіб”

джерело

Стаття “Загальний огляд особливостей внутрішнього 
переміщення на території України”

джерело

Мультфільм “Обов’язки внутрішньо переміщених осіб”

джерело
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https://www.vplyv.org.ua/archives/6134
https://www.vplyv.org.ua/archives/6088
https://www.youtube.com/watch?v=GW32StvWrYo


Мультфільм “Як стати на облік внутрішньо

переміщених осіб”

джерело

Аналіз “Короткий огляд проблем, пов’язаних із взяттям

на облік внутрішньо переміщених осіб”


джерело

Інфографіка “Допомога на проживання”


джерело

Аналіз “Короткий огляд проблем, пов’язаних

з призначенням допомоги на проживання”


джерело
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Взяття на облік 

внутрішньо переміщених осіб


Допомога на проживання 

внутрішньо переміщеним особам


https://www.vplyv.org.ua/archives/7049
https://www.vplyv.org.ua/archives/7102
https://www.vplyv.org.ua/archives/6256
https://www.vplyv.org.ua/archives/7105


Мультфільм “Як отримати допомогу на проживання”

джерело

Інфографіка “Допомога на проживання дітям”

джерело

Інфографіка “Компенсація власникам житла”

джерело

Мультфільм “Як отримати компенсацію 

за розміщення ВПО?”

джерело

Стаття “Як отримати компенсацію 

за розміщення ВПО?”


джерело

Компенсація за розміщення 
внутрішньо переміщених осіб
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https://www.youtube.com/watch?v=EjSn7rgCLlc
https://www.vplyv.org.ua/archives/6397
https://www.vplyv.org.ua/archives/6145
https://www.youtube.com/watch?v=6pA-mBl-fJA
https://www.vplyv.org.ua/archives/7059


Інфографіка “Працевлаштування та трудова діяльність 

в умовах воєнного стану”

джерело

Мультфільм “Як отримати компенсацію 

за працевлаштування ВПО?”


джерело

Відео “Нові виклики: про зайнятість в умовах 

воєнного стану”


джерело

Компенсація за працевлаштування 
внутрішньо переміщених осіб
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https://www.vplyv.org.ua/archives/6159
https://www.youtube.com/watch?v=v3gmJJATxbY
https://www.vplyv.org.ua/archives/6832


Аналіз “Про компенсацію за пошкодження 

та знищення окремих категорій об’єктів нерухомого 
майна внаслідок бойових дій”джерело

Аналітичний звіт “Тенденції інформування внутрішньо 
переміщених осіб на місцевому рівні”

джерело

Правовий аналіз “Регулювання правового режиму 

на тимчасово окупованій території України”

джерело

Правовий аналіз “Законопроєкти щодо забезпечення 
прав та свобод внутрішньо переміщених осіб”

джерело

Правовий аналіз “Питання кредитних зобов'язань 
позичальників, майно яких було знищено або зазнало 
пошкоджень внаслідок збройної агресії Російської 
Федерації проти України”джерело

Аналітичні матеріали щодо 
внутрішнього переміщення 

та інших наслідків війни
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https://www.vplyv.org.ua/archives/6122
https://www.vplyv.org.ua/archives/6372
https://www.vplyv.org.ua/archives/6519
https://www.vplyv.org.ua/archives/6756
https://www.vplyv.org.ua/archives/6634


Правовий аналіз “Встановлення факту народження 

та смерті на тимчасово окупованій території”

джерело

Аналіз пропозицій змін до законодавства про 
відповідальність за колабораційну діяльність

джерело

Аналітичний звіт “Внутрішнє переміщення:

готовність приймаючих громад”


джерело

Правовий аналіз “Зміни у доступі до безоплатної вторинної 
правової допомоги внутрішньо переміщених осіб”

джерело

Аналіз “Особливості виплати пенсій внутрішньо 
переміщеним особам та мешканцям тимчасово

окупованих територій”
джерело
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https://www.vplyv.org.ua/archives/6783
https://www.vplyv.org.ua/archives/6807
https://www.vplyv.org.ua/archives/6953
https://www.vplyv.org.ua/archives/6883
https://www.vplyv.org.ua/archives/6889


Аналіз Проєкту Закону “Про внесення змін до 
Кримінального та Кримінального процесуального 
кодексів України щодо протидії російській 
паспортизації”
джерело

Аналіз Проєкту Закону “Про внесення змін до деяких 
законів України щодо зареєстрованого місця 
проживання неповнолітніх осіб на період тимчасової 
окупації РФ території України”
джерело

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

Аналіз “Судова практика у сфері пенсійного 
забезпечення внутрішньо переміщених осіб”



джерело

Аналітичний звіт “Ключові проблемні питання у сфері 
захисту прав постраждалого населення в умовах 
повномасштабної збройної агресії проти України”


джерело
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https://www.vplyv.org.ua/archives/6900
https://www.vplyv.org.ua/archives/6958
https://www.vplyv.org.ua/archives/7020
https://www.vplyv.org.ua/archives/6906
https://www.vplyv.org.ua/archives/6942


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

джерело

Онлайн-курс “Права жінок у моїй громаді: виклики війни”


джерело

Онлайн-курс “Основи адвокації”


джерело

Навчальні матеріали щодо 
внутрішнього переміщення 

та інших наслідків війни
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https://www.vplyv.org.ua/archives/6869
https://www.vplyv.org.ua/archives/7160
https://www.vplyv.org.ua/archives/7160


Відео “Нові виклики: цифрові послуги”

джерело

Відео “Нові виклики: доступ до суду та правова 
допомога в умовах воєнного стану”

джерело

Відео “Нові виклики: про медичне забезпечення 

для внутрішньо переміщених осіб”

джерело

Відео “Нові виклики: про зайнятість в умовах воєнного 
стану”

джерело

Відео “Нові виклики: про інформаційну доступність”

джерело
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https://www.vplyv.org.ua/archives/6800
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


Відео “Нові виклики: про особливості на період воєнного 
стану для осіб з інвалідністю”


джерело

Перший вебінар “Відповіді на проблемні запитання, 

які виникають у внутрішньо переміщених осіб”


джерело

Другий вебінар “Відповіді на проблемні запитання, 

які виникають у внутрішньо переміщених осіб”


джерело

?
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https://www.vplyv.org.ua/archives/6849
https://www.youtube.com/watch?v=98nnNYPdCHE&t=21s
https://www.youtube.com/watch?v=H64uPClRl3E&t=4s


Якщо вам цікаво дізнатися наші 
думки, оцінки та ставлення

до певних подій, процесів — 
слухайте “Новинні плітки” 

за жовтень і за листопад.


Інформаційні бюлетені

Новинні плітки

13

Інформаційні бюлетені для 
внутрішньо переміщених осіб, 

в яких містилися актуальні новини, 
останні зміни та можливості


джерело

Травень


джерело

Вересень


джерело

Жовтень


джерело

Листопад


джерело

Червень


джерело

Жовтень

джерело

Липень

джерело

Листопад

джерело

Серпень

https://www.youtube.com/watch?v=3wpFCM4j430
https://www.youtube.com/watch?v=NIlwSoUq8t4
https://www.vplyv.org.ua/archives/6402
https://www.vplyv.org.ua/archives/6402
https://www.vplyv.org.ua/archives/6913
https://www.youtube.com/watch?v=3wpFCM4j430
https://www.youtube.com/watch?v=NIlwSoUq8t4
https://www.vplyv.org.ua/archives/6559
https://www.vplyv.org.ua/archives/6994
https://www.vplyv.org.ua/archives/6772
https://www.vplyv.org.ua/archives/7167
https://www.vplyv.org.ua/archives/6815


Подкаст із Юрієм Білоусом про документування воєнних 
злочинів окупантів і трибунал в Гаазі

джерело

Подкаст із Лідією Кузьменко про роботу Управління 
Верховного комісара ООН у справах біженців в Україні

та допомогу переселенцям


джерело

Подкаст із Альоною Кривуляк про насильство, 

Стамбульську конвенцію та як зберегти себе в умовах стресу


джерело

Подкаст із командою “ГРУПИ ВПЛИВУ” про університетський 
досвід, думки стосовно природи фанатизму та щодо 
існування ідеології в Росії


джерело

Подкаст із командою “ГРУПИ ВПЛИВУ” про тероризм. Чому 
люди стають терористами, як тероризм використовує Росія 

у війні проти України та чи можливо побороти тероризм?
джерело

ВпливовийПодкаст — це подкаст нашої команди про права людини 

і не тільки. Кожен епізод — це окрема історія про сучасне громадянське 
суспільство України та людей, які його захищають. Тут ви не почуєте 
політики та реклами, лише відверті розмови про життя, свободу та кохання.
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#ВпливовийПодкаст


https://www.youtube.com/watch?v=LZqfE4cids0&t=7s
https://www.youtube.com/watch?v=rJ3tfgHFdP8
https://www.youtube.com/watch?v=cJ0uxUEPKW0&t=3s
https://www.youtube.com/watch?v=7w701gwtPX0&t=3s
https://www.youtube.com/watch?v=Fsns82Qm3y8


Подкаст із Людмилою Янкіною про Луганськ, 
волонтерство на Майдані та права людини


джерело

Подкаст із Артемом Конопкіним про дитинство 

на кордоні з Росією, підтримку Майдану та війну


джерело

“Ми добре жили…” Історія Вікторії, яка з маленькою 
дитиною та собакою на руках знайшла порятунок

у Німеччині
джерело

Подкаст із Кристиною Черненко про те, чим пахне 
Луганськ, де знайти квартиру з вінтажними меблями

і як бейсбольна біта може допомогти інтегруватися 

у столичну громаду
джерело
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Серія подкастів з українськими жінками, які були 
змушені покинути свої міста та Україну, тікаючи від 
війни. У подкастах вони розповідають про свій шлях 

і про ті умови, які існують для українців за кордоном.

https://www.youtube.com/watch?v=EQ-bhM9nnVk
https://www.youtube.com/watch?v=DhDkQsqU6lk&t=79s
https://www.youtube.com/watch?v=1C0qhVKoY4A
https://www.youtube.com/watch?v=De8HqPlMP_0&t=21s


“Вдома краще…” Історія Дарини, яка, рятуючись від війни, 
переїхала до Болгарії


джерело

“Краще виїхати…” Історія Алли з Запоріжжя про життя 
людей з інвалідністю в умовах війни


джерело

“З цієї війни ми вийдемо сильнішими…” Історія Юлії 

про життя війною, правозахист і Словаччину


джерело

“Мені потрібно повертатися…” Історія Аліни про передчуття 
війни, Туреччину та поразку російської пропаганди


джерело
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https://www.youtube.com/watch?v=tGo6Aa_4-Lw&t=12s
https://www.youtube.com/watch?v=3fYH6wHIwRM
https://www.youtube.com/watch?v=sU-Ockyia_o
https://www.youtube.com/watch?v=HKN2ysG8nhM


“Війна — Варшава — США…” Історія про Анну 

з Рівного та її шлях до Штатів


джерело

“Ми відчуваємо себе кочівниками…” Історія Наталії 
про випробування переїздами, Шрі-Ланку та ризики 
для українок за кордоном
джерело

Щиро дякуємо за підтримку всім нашим 
партнерам з організацій 
громадянського суспільства, бізнесу, 
влади та донорам: Агентству США 

з міжнародного розвитку (USAID), 
Міністерству міжнародних справ Канади 
та британській допомозі (UK aid) від 
Уряду Великої Британії, Міжнародній 
фундації виборчих систем (IFES), 
Національному фонду на підтримку 
демократії (NED), Програмі розвитку 
Організацій Об’єднаних Націй 

в Україні (ПРООН в Україні), Проєкту 
Ради Європи “Внутрішнє переміщення 

в Україні: розробка тривалих рішень. 
Фаза II”, Міжнародному фонду 
“Відродження”, ІСАР “Єднання”.
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https://www.youtube.com/watch?v=jX15CFGcmqU&t=81s
https://www.youtube.com/watch?v=j81tJhSGng8&t=15s


Наші контакти:

Громадський холдинг “ГРУПА ВПЛИВУ”

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










 

YouTube InstagramTelegramFacebook

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.



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

