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Книги, статті з наукових періодичних і продовжуваних видань 

1. Бондаренко О. Г. Показники ефекту діяльності та вартості 

утримання органів управління логістичним забезпеченням спільних 

дій сил безпеки під час реагування на кризові ситуації / О. Г. 

Бондаренко, В. П. Василенко // Вчені зап. Тавр. нац. ун-ту ім. В. І. 

Вернадського. Серія : Держ. упр. – 2019. – Т. 30 (69), № 1. — С. 132-139. 

Текст: 

http://www.pubadm.vernadskyjournals.in.ua/journals/2019/1_2019/25.pdf 

2. Бондаренко О. Г. Функції органів управління видами 

логістичного забезпечення спільних дій сил безпеки у реагуванні на 

кризові ситуації / О. Г. Бондаренко, О. В. Білецький // Держава та регіони. 

Серія : Держ. упр. – 2018. – № 4. — С. 235-242. Розглянуто завдання 

ситуативних центрів – органів управління спільними діями сил безпеки у 

реагуванні на кризові ситуації. Обгрунтовані функції органів управління 

видами та підвидами логістичного забезпечення. 

3. Лішик О. П. Інституційне забезпечення реалізації прав і 

свобод внутрішньо переміщених осіб / О. П. Лішик // Вчені зап. Тавр. 

нац. ун-ту ім. В. І. Вернадського. Серія : Держ. упр. – 2019. – Т. 30 (69),    

№ 1. — С. 80-84. Встановлено, що забезпечення основних прав людини, що 

проживають у певній країні, може гарантувати насамперед держава, 

адже тільки вона здатна надати формальної (юридичної) 

загальнообов’язковості тим умовам, які необхідні для використання 

кожною особою її основних прав. Виявлено, що в процесі будь-якої 

діяльності організаційні зв’язки, які виникають між учасниками відносин, 

http://nplu.org/article.php?id=423&subject=3
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потребують правового регулювання. Текст: 

http://www.pubadm.vernadskyjournals.in.ua/journals/2019/1_2019/16.pdf 

Статті з періодичних видань 

4. Донец С. Как выживают в ”серой зоне” Донбасса / 

Станислав Донец // Сегодня. — 2019. — 7 - 9 июня (№ 103). — С. 6. 

Йдеться про діяльність бригад мобільної видачі Фонду Ріната Ахметова, 

які привозять на Схід України набори виживання. Їх отримують 

найрізноманітніші сім’ї, об’єднані спільною бідою. Це стало можливо 

завдяки розробленому Фондом науковому підходу до порятунку мирних 

жителів. При цьому враховувалися потреби людей для кожного населеного 

пункту. За даними дослідження КМІС, 85% жителів регіону 

стверджують, що не вижили б без допомоги Ріната Ахметова. 

5. Кіхно Л. Постійно допомагають військовим і жителям 

прифронтової зони / Леся Кіхно // Голос України. — 2019. — 6 черв.     

(№ 105). — С. 3. Йдеться про допомогу, яку народний депутат України 

Сергій Рибалка із самого початку військових дій на Сході України надає 

військовими та жителям прифронтових територій. Зазначено, що для 

надання більш істотної допомоги українським захисникам із зони АТО – 

ООС у селі Веселе Синельниківського району Дніпропетровської області 

відкрито приміщення волонтерського центру ”Надія”, де отримують 

психологічну реабілітацію військові, а також працює недільна школа для 

дітей та відділ гуманітарної допомоги. Народний депутат спільно з 

волонтерами центру взяли шефство над центром реабілітації дітей з 

особливими потребами ”Лелека” в Попасній та допомагають освітнім 

закладам: Кремінській школі-інтернату на Луганщині, Троїцькій школі, 

Парасківській школі-інтернату, Синельниківській загальноосвітній школі. 

”Ми обов’язково продовжимо піклуватися і про наших військових, про 

діток, і про місцевих жителів. Адже наші захисники і діти, які 

проживають у прифронтовій зоні, не повинні залишатися наодинці зі 

своїми проблемами та потребами. Особисто я допомагав і допомагатиму 

http://www.pubadm.vernadskyjournals.in.ua/journals/2019/1_2019/16.pdf


в цій благородній справі чим зможу”, — наголосив Сергій Рибалка. 

Зазначено, що владика Дніпропетровської єпархії Симеон вручив 

народному депутату орден і грамоту за постійну допомогу українським 

військовим і жителям прифронтової зони. Текст: 

http://www.golos.com.ua/article/317958 

6. Котляр А. Діти війни. Страх, який може вистрелити завтра 

/ Алла Котляр // Дзеркало тижня. – 2019. – 1 - 7 черв. (№ 20). — С. 1, 11. 

Мова йде про те, яким чином позначились на дітях Донбасу події останніх 

п’яти років. Йдеться про умови, в яких перебувають неповнолітні 

українські громадяни прифронтових міст і сіл. Розказано про конкретних 

дітей у конкретних населених пунктах, які стикаються зі страшними 

воєнними реаліями та те, як це позначається на їх фізичному та 

психічному здоров’ї. 

7. Кучерява О. Закон про ТСК випише процедуру імпічменту 

/ Олександра Кучерява // Голос України. — 2019. — 5 черв. (№ 104). —    

С. 1-2. Надано інформацію про ранкове засідання сесії Верховної Ради 

України (ВР України) 4 червня 2019 року. На початку засідання Голова ВР 

України Андрій Парубій повідомив, що парламентський апарат підготував 

відповідні порівняльні таблиці до законопроекту про тимчасові слідчі 

комісії (ТСК), які вже роздали народним депутатам. Зазначено, що 

окремий розділ цього законопроекту передбачає початок процедури 

імпічменту Президента України. Прийнято за основу в першому читанні 

законопроект № 6527-д про сільськогосподарську кооперацію, розгляд 

якого депутати розпочали минулого пленарного тижня. Законопроектом 

пропонується врегулювати всі ключові питання створення та діяльності 

сільськогосподарських кооперативів в Україні, зокрема, передбачається 

відмовитися від поділу сільськогосподарських кооперативів на виробничі 

та обслуговуючі, надавши змогу кооперативам самостійно обирати види 

діяльності. У першому читанні схвалено проект закону про внесення змін 

до статті 133-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення 

http://www.golos.com.ua/article/317958


щодо посилення відповідальності за безпідставну відмову в пільговому 

перевезенні окремих категорій громадян (№ 10004). Як зазначив лідер 

фракції ”Народний фронт” Максим Бурбак, ”це відновить соціальну 

справедливість щодо наших захисників”. Адже часто водії маршруток та 

іншого громадського транспорту відмовляють пільговикам, у тому числ і 

учасникам АТО, учасникам бойових дій та особам з інвалідністю внаслідок 

війни у безплатному проїзді, таким чином принижуючи захисників 

Вітчизни та провокуючи їх на соціальний конфлікт. Текст: 

http://www.golos.com.ua/article/317877 

8. Образовательные центры ”Донбасс – Украина” начнут 

работать с 3 июня // Донбасс Информ. — 2019. — май (№ 6). — С. 1, 2. 

Повідомлено про те, що Міністерство освіти і науки України 

оприлюднило строки прийому документів, складання іспитів та 

зарахування у ЗВО для абітурієнтів, які вступають через освітні центри 

(ОЦ) ”Донбас – Україна”. Зазначено, що ОЦ, через які жителі тимчасово 

непідконтрольних районів Луганської та Донецької областей можуть за 

спрощеною системою вступати до українських ВНЗ та закладів 

профтехосвіти, функціонуватимуть вже четвертий рік поспіль. Робота 

ОЦ розпочнеться 3-го червня й продовжиться до 27-го вересня. 

Проінформовано, як скористатися спрощеною процедурою вступу. 

9. Переселенцы и громады Донецкой области могут получить 

деньги на развитие // Донбасс Информ. — 2019. — май (№ 6). — С. 3. 

Йдеться про оголошення благодійним фондом ”Карітас Краматорськ” 

конкурсу мікрогрантів для громад, які опинились у зоні збройного 

конфлікту, внутрішньо переміщених осіб (ВПО) та громад, які прийняли 

ВПО. Зазначено, що ініціатива реалізується за фінансової підтримки 

уряду Німеччини у межах проекту ”Створення багатофункціональних 

соціальних центрів для нарощення потенціалу осіб і громад, які 

постраждали внаслідок конфлікту в Україні, у сфері подолання труднощів 

та самозахисту”. Участь у конкурсі можуть брати фізичні особи, 
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громадські організації та ініціативні групи у місті Краматорськ, та у 

Бахмутському, Добропільському, Константиноівському, Покровському, 

Ліманському, Олександрівському й Слав’янському районах Донецької 

області. 

10. Писана Н. Для абітурієнтів з окупованих територій 

відкрили освітні центри / Наталя Писана // Уряд. кур’єр. — 2019. —         

5 черв. (№ 104). — С. 2. Йдеться про роботу освітніх центрів ”Крим – 

Україна” й ”Донбас – Україна”, через які випускники з тимчасово 

окупованих територій можуть вступити в українські ВНЗ та заклади 

професійної освіти за спрощеною процедурою – без зовнішнього 

незалежного оцінювання, українського паспорта й атестата. Наведено 

коментар заступника міністра освіти і науки Юрія Рашкевича, який 

зазначив, що міністерство зацікавлене в тому, щоб найбільше вступників 

із Криму й Донбасу навчалися в українських ВНЗ та закладах 

профтехосвіти, тому робиться все можливе, щоб спростити умови для 

вступу таких абітурієнтів. Текст: https://ukurier.gov.ua/uk/articles/dlya-

abituriyentiv-z-okupovanih-teritorij-vidkrili/ 

11. Помощь особенным // Донбасс Информ. — 2019. — май      

(№ 6). — С. 5. Подано історію переселенки з Донецька Ганни Тузової, яка 

організувала у Краматорську реабілітаційний центр для дітей з 

інвалідністю. Зазначено, що сьогодні у центрі – 39 вихованців. У планах 

Ганни Тузової – відкриття дитячого садочка, в якому буде група для дітей 

з особливостями розвитку. 

12. Рижков В. Лікарів покликали у свідки / Вадим Рижков // 

День. — 2019. — 6 черв. (№ 98). — С. 2. Подано інформацію, що у 

дніпровській клінічній лікарні імені Мечникова відбудеться весілля бійця 

Олександра Беспалова, який тільки-но вийшов із коми, пробувши в ній      

15 днів. Текст: https://day.kyiv.ua/uk/article/den-ukrayiny/likariv-poklykaly-u-

svidky 
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13. Роговцева А. Ада Роговцева: ”Мы не имеем права на 

отчаяние и должны нести добро – кто сколько может” / Ада Роговцева 

// Донбасс Информ. — 2019. — май (№ 6). — С. 4. Подано матеріали 

інтерв’ю з народною артисткою України, легендою театру та кіно Адою 

Роговцевою, яка із самого початку війни на Донбасі допомагає 

українським військовим, влаштовує благодійні концерти, проводить 

творчі вечори на фронті й у госпіталях. Ада Роговцева акцентувала увагу 

на тому, що хлопцям у зоні бойових дій надзвичайно важко, й їм важливо 

знати, що про них пам’ятають, їм вдячні. Артистка зізналася, що щиро 

захоплюється жителями Донбасу, які, залишивши рідні домівки, знайшли в 

собі сили вистояти й розпочати нове життя. 

14. Сулима С. Королівство Норвегія допомагає адаптувати 

наших захисників / Сергій Сулима // Голос України. — 2019. — 7 черв. 

(№ 106). — С. 7. Йдеться про офіційний візит до Чернівців аташе з 

питань оборони Посольства Королівства Норвегія в Україні 

підполковника Бойє Гардера Ліллеруда. В ході візиту він відвідав 

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича з нагоди 

вручення випускних документів слухачам курсів, організованих в межах 

норвезько-українського проекту ”Перепідготовка та соціальна адаптація 

військовослужбовців та членів їхніх сімей в Україні”, що здійснюється за 

фінансової підтримки Міністерства закордонних справ Королівства 

Норвегія в партнерстві з Університетом Норд у місті Будо та 

Міжнародного фонду соціальної адаптації, що працює в Україні. Мета 

проекту – підвищення професійної конкурентоспроможності 

військовослужбовців та членів їхніх сімей на ринку праці України шляхом 

організації їхньої професійної перепідготовки, соціально-психологічної 

адаптації, відкриття власної справи та організації сімейного бізнесу. За 

останні десять семестрів у Чернівецькому університеті перепідготовку 

пройшло 320 військовослужбовців та членів їхніх сімей, серед яких 

третина – учасники АТО. Текст: http://www.golos.com.ua/article/318014 

http://www.golos.com.ua/article/318014


15. Філь С. Сергій Філь: ”Головне – щоб країна і далі рухалась 

вперед” / Сергій Філь ; розмовляла Ганна Симонова // Вісн. Луганщини. — 

2019. — квітень. — С. 1, 3. Подано матеріали інтерв’ю із виконувачем 

обов’язків голови Луганської облдержадміністрації Сергієм Філем про 

виклики, з якими стикається регіон, проблеми, які доводиться вирішувати, 

і про бачення подальшого розвитку краю й держави. Він, зокрема, 

зауважив, що, на жаль, війна та окупація частини області накладає свій 

відбиток. Продовжуються втрати надходжень з непідконтрольних 

територій, а це фактично дорівнює зменшенню темпів зростання 

обласного бюджету. Виконувач обов’язків голови області акцентував 

увагу на стратегічному питанні національної безпеки – захисті 

інформаційного простору регіону у зв’язку із випадками тимчасової 

відсутності на значній частині Луганщини мовлення українських теле- та 

радіоканалів. Також окреслив плани розвитку громади міста Щастя із 

забезпечення безпеки його жителів у контексті призначення нового 

керівника військово-цивільної адміністрації міста, яким став Дмитро 

Скворцов. 

16. Фріз І. Україна давно вийшла із ”сірої зони” / Ірина Фріз ; 

текст : Єлизавета Чижик // Публіч. люди. — 2019. — № 5 (трав.). — С. 21-

22. Йдеться, що наприкінці минулого року Кабінет Міністрів України 

затвердив положення про створення Міністерства у справах ветеранів. 

Подано матеріали бесіди з міністром у справах ветеранів Іриною Фріз про 

те, які проекти готує Міністерство у справах ветеранів та які вже 

реалізовані, про євроінтеграцію, народні референдуми та нововведення в 

соціальній сфері. Текст: https://pl.com.ua/iryna-friz-ukrayina-davno-vyjshla-

iz-siroyi-zony/ 

 

Підготовлено Відділом інформаційного забезпечення органів влади 

Національної бібліотеки України імені Ярослава Мудрого  

Відповідальний за випуск Н. Я. Зайченко 

11 червня 2019 р. 
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