
Інформаційний бюлетень для 
внутрішньо переміщених осіб 

Бюлетень підготовлений командою 
Громадського холдингу “ГРУПА ВПЛИВУ”

Опис зображення: На картинці 5 пар рук, які тримають 
серця червоного кольору. Руки простягнуті до центру 
зображення, утворюючи коло неправильної форми.


лютий 2023 р.



Близько  не отримали виплати 
допомоги за січень через недофінансування відповідної бюджетної 
програми. Для вирішення цієї проблеми уряд спрямував понад 5,5 млрд грн. 
Виплати допомоги на проживання ВПО розпочато 

400 тисяч внутрішньо переміщених осіб (ВПО)

з 7 лютого.




Виплати допомоги на проживання будуть 
профінансовані в повному обсязі


джерело

Документи, виготовлені або засвідчені на території іноземних держав, 
приймаються на території України без спеціального посвідчення 
(консульської легалізації, проставлення апостиля тощо) у разі, коли станом 
на 24 лютого 2022 року такі документи приймалися на території України без 
спеціального посвідчення. Такий крок необхідний через  у 
відносинах із росією та білоруссю дії міжнародної Конвенції про правову 
допомогу і правові відносини у цивільних, сімейних та кримінальних 
справах. 





припинення

Іноземні документи й надалі прийматимуться 
Україною без апостиля, якщо така практика 
діяла до війни


джерело

Для цього необхідно звернутися до одного з підрозділів у , , 
 чи . Крім того, український паспортний сервіс став 

доступний у ,  та .




Варшаві Кракові
Гданську Вроцлаві

Словаччині Чехії Туреччині

Українці з 14 років можуть вперше оформити 
ID-картку за кордоном



джерело

Соціальні виплати та допомога




Документи та реєстрація 
місця проживання


https://www.minre.gov.ua/news/pochuly-ta-zreaguvaly-minsocpolityky-minfin-i-minreintegraciyi
https://www.minre.gov.ua/news/do-uvagy-vpo-vyplaty-dopomogy-na-prozhyvannya-za-lyutyy-tryvayut
https://www.minre.gov.ua/news/vyplaty-vpo-bude-profinansovano-nayblyzhchym-chasom
https://minre.gov.ua/news/inozemni-dokumenty-y-nadali-pryymatymutsya-ukrayinoyu-bez-apostylya-yakshcho-taka-praktyka
https://www.kmu.gov.ua/npas/deiaki-pytannia-pryiniattia-na-terytorii-ukrainy-pid-ch-a107
https://dmsu.gov.ua/news/dms/12770.html
https://dmsu.gov.ua/news/dms/13161.html
https://dmsu.gov.ua/news/dms/13161.html
https://dmsu.gov.ua/news/dms/13404.html
https://dmsu.gov.ua/news/dms/13787.html
https://dmsu.gov.ua/news/dms/13787.html
https://dmsu.gov.ua/news/dms/13761.html
https://dmsu.gov.ua/news/dms/13742.html


Законопроєкт пропонує на період тимчасової окупації вважати зареєстрованим 
місцем проживання неповнолітніх осіб зареєстроване місце проживання їхніх 
батьків або інших законних представників чи одного з них, із ким проживає 
неповнолітня особа.





Верховна Рада України прийняла за основу 
законопроєкт про реєстрацію місця проживання 
неповнолітніх на період тимчасової окупації



джерело

Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України 
(Мінреінтеграції)  кілька важливих правил, яких потрібно 
дотримуватись при фіксації пошкоджень або руйнувань власного житла. 
Відповідно до ухваленого 23 лютого законопроєкту компенсацію будуть 
надавати виключно за пошкоджену або знищену з 24 лютого 2022 року 
житлову нерухомість. Право на таку компенсацію отримають фізичні особи – 
громадяни України, які є власниками.






наводить

Як правильно зафіксувати руйнування житла, 
щоб подати заявку на компенсацію?


джерело

До цього послуга зі скасування дії довідки була доступна лише у застосунку 
“Дія”.







Скасувати дію довідки ВПО можливо тепер

і на порталі Дія


джерело

Житло та розміщення





Цифрові можливості 


https://itd.rada.gov.ua/billInfo/Bills/Card/40581
https://www.minre.gov.ua/news/yak-pravylno-zafiksuvaty-ruynuvannya-zhytla-shchob-podaty-zayavku-na-kompensaciyu
https://sud.ua/uk/news/publication/262842-verkhovnaya-rada-prinyala-zakon-o-kompensatsiyakh-za-povrezhdennoe-ili-unichtozhennoe-iz-za-voyny-zhile
https://diia.gov.ua/services/skasuvannya-statusu-vpo


Наказом

увійшли

 від 20 лютого 2023 року № 56 внесено зміни до Переліку 
територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих 
російською федерацією. Таким чином, до оновленого переліку територій 
можливих та активних бойових дій  населені пункти в 
Дніпропетровській, Донецькій, Миколаївській, Сумській, Харківській, 
Херсонській, Чернігівській, Запорізькій областях.





Затверджено зміни до переліку територій, 

на яких ведуться (велися) бойові дії або 
тимчасово окупованих


джерело

#ЗаконодавчаІніціатива щодо особливостей 
застосування положень про обмеження 
сумісництва та суміщення діяльності посадових 
осіб місцевого самоврядування в умовах 
воєнного стану


джерело

#ЗаконодавчаІніціатива щодо розміру та 
тривалості виплати допомоги по безробіттю 
внутрішньо переміщеним особам 


джерело

#ЗаконодавчіІніціативи щодо відновлення прав 
деяких категорій громадян на приватизацію 
земельних ділянок під час дії правового режиму 
воєнного стану на території України 
джерело

Різне




Законопроєкти тижня


https://www.minre.gov.ua/doc/doc/108?fbclid=IwAR3Vs6ccmXZOY4UXWyPjLE518Qv-IjOOPl3403kwisG3A7U0e1_5Toy8n9M
https://www.minre.gov.ua/sites/default/files/field/docs/3_perelik_zatverdzhenyy_nakazom_56_iz_zminamy.pdf
https://www.minre.gov.ua/doc/doc/108?fbclid=IwAR3Vs6ccmXZOY4UXWyPjLE518Qv-IjOOPl3403kwisG3A7U0e1_5Toy8n9M
https://www.vplyv.org.ua/archives/7323
https://www.vplyv.org.ua/archives/7323
https://www.vplyv.org.ua/archives/7331
https://www.vplyv.org.ua/archives/7331
https://www.vplyv.org.ua/archives/7344
https://www.vplyv.org.ua/archives/7344


#ЗаконодавчіІніціативи щодо особливостей 
нарахування процентів за споживчими 
кредитами під час воєнного стану


джерело

Аналітичні документи






Завантажити документ можна за .




посиланням

10 пріоритетних кроків у сфері захисту прав 
людини в умовах широкомасштабної збройної 
агресії на 2023 рік



джерело

Узагальнена інформація щодо долі 30 законопроєктів, які були внесені до 
Верховної Ради України з липня 2022 року.






Яка доля 30 законопроєктів у сфері захисту 
прав постраждалого населення, внесених до 
Верховної Ради України

джерело

Аналітика щодо існуючих нині підходів до вирішення житлових питань для 
ВПО в громадах. Матеріал підготовлений на базі новин за пошуковим 
запитом “житло для переселенців” у центральних і регіональних 
інтернетмедіа за період із жовтня по грудень 2022 року.







Як шукають житло для переселенців у громадах

джерело

https://www.vplyv.org.ua/archives/7361
https://www.vplyv.org.ua/archives/7361
https://www.vplyv.org.ua/wp-content/uploads/2023/02/10-%D0%BF%D1%80%D1%96%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%85-%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%BA%D1%96%D0%B2-%D1%83-%D1%81%D1%84%D0%B5%D1%80%D1%96-%D0%B7%D0%B0%D1%85%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%83-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2-%D0%BB%D1%8E%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B8-%D0%B2-%D1%83%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%85-%D1%88%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%88%D1%82%D0%B0%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D1%96%CC%88-%D0%B7%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B8%CC%86%D0%BD%D0%BE%D1%96%CC%88-%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%96%D1%96%CC%88-%D0%BD%D0%B0-2023-%D1%80%D1%96%D0%BA.pdf
https://www.vplyv.org.ua/archives/7335
https://www.vplyv.org.ua/archives/7335
https://www.vplyv.org.ua/archives/7308
https://www.vplyv.org.ua/archives/7308
https://www.vplyv.org.ua/archives/7320
https://www.vplyv.org.ua/archives/7320


#НовинніПлітки  за грудень 2022 року – січень 
2023 року


джерело

#ВпливовийПодкаст. Марія Томак: про 
деокупацію Криму та вплив кремлівських міфів 
на Заході



джерело

Подкасти





Публічні заходи


Експерти та експертки Коаліції організацій, що опікуються питаннями 
захисту прав постраждалих внаслідок збройної агресії проти України 
презентували перелік пріоритетних кроків держави у сфері захисту прав 
людини в умовах великої війни на 2023 рік. Повне відео презентації 
можна переглянути за .




посиланням

Публічна презентація на тему “Що має зробити 
держава у 2023 році для захисту прав людини в 
умовах війни?”

джерело

Віцепрем'єр-міністерка – міністерка з питань реінтеграції тимчасово 
окупованих територій України та представниці правозахисних 
громадських організацій презентували проєкт Стратегії, яка має на меті 
зниження впливу негативних наслідків внутрішнього переміщення, 
зумовленого збройною агресією проти України. Повне відео презентації 
можна переглянути за .





посиланням

Презентація проєкту Стратегії державної 
політики щодо внутрішнього переміщення 

до 2025 року.

джерело

https://www.vplyv.org.ua/archives/7327
https://www.vplyv.org.ua/archives/7327
https://www.vplyv.org.ua/archives/7340
https://www.vplyv.org.ua/archives/7340
https://youtu.be/NMoBHupLi9E
https://www.vplyv.org.ua/archives/7335
https://www.vplyv.org.ua/archives/7335
https://youtu.be/uKBuI2iJDlE
https://www.vplyv.org.ua/archives/7347
https://www.vplyv.org.ua/archives/7347


Громадський холдинг “ГРУПА ВПЛИВУ”

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










 

YouTube InstagramTelegramFacebook

Наші контакти:

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.



Марія Красненко взяла участь у панелі “Роль 
громадянського суспільства в інтеграції ВПО” 
під час регіонального форуму “Інтеграція 
переселенців на Київщині: проблеми, рішення 
та роль Ради ВПО”


джерело

На заході представники та представниці громадськості, місцевої влади, 
бізнесу обговорили досвід інтеграції ВПО в Київській області, існуючі 
проблеми в процесі інтеграції та роль громадськості у їх вирішенні.








https://www.youtube.com/channel/UCf7edjEY8lNtgRUzL0jOaUw
https://www.instagram.com/grupavplyvu/
https://t.me/grupavplyvu
https://www.facebook.com/grupa.vplyvu
https://www.facebook.com/grupa.vplyvu/posts/pfbid02WqsFEw9jkQASwDgv4MaTGyuUULG4Fm7KiG8diXyH5bDigNTdcdVarL8CL3aHyxoWl
https://www.facebook.com/grupa.vplyvu/posts/pfbid02WqsFEw9jkQASwDgv4MaTGyuUULG4Fm7KiG8diXyH5bDigNTdcdVarL8CL3aHyxoWl

