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Книги, статті з наукових періодичних і продовжуваних видань 

1. Автушенко І. Б. Державна політика України щодо 

соціального захисту військовослужбовців та членів їх сімей (1991 - 

2014 рр.) : монографія / Автушенко Ірина Борисівна. – Київ : Фірма 

«ІНКОС», 2019. – 415с. Шифр зберігання в Бібліотеці: А804087. 

Досліджено державну політику України щодо соціального захисту 

військовослужбовців Збройних сил України та членів їх сімей (1991 – 2014 

pp.). Комплексно проаналізовано нормативно-правову базу, сутність, 

зміст та особливості системи соціального захисту військовослужбовців 

та членів їх сімей. Розглянуто такі аспекти теми, як: реалізація 

конституційних прав військовослужбовців на свободу совісті та 

віросповідання; порядок проходження військової служби та кар'єрне 

зростання; охорона здоров'я; організація дозвілля та відпочинку 

військовослужбовців; матеріальне забезпечення; вирішення житлово-

побутових потреб військовослужбовців та членів їх сімей; державне 

обов'язкове особисте страхування та компенсаційні виплати. Висвітлено 

соціальне забезпечення осіб, звільнених у запас або відставку. 

2. Всеукраїнська науково-практична конференція ”Реформа 

адміністративно-територіального устрою в Україні: реалії та 

перспективи” : тези доп.  — Полтава : Дивосвіт, 2019. — 231 с. – Шифр 

зберігання в Бібліотеці: А802991. Зі змісту: Особливості діяльності 

державної служби зайнятості у справі соціальної адаптації учасників 

АТО / В. М. Кривошей. – С. 78-82. 

3. Збройний конфлікт на сході України: шкода, завдана 

житлу цивільного населення : [доповідь / Н. Мельник, А. Павлюк, М. 

http://nplu.org/article.php?id=423&subject=3


Петров, О. Глушко ; упоряд. Н. М. Мельник]. — Харків : Права людини, 

2019. — 82 с. — Шифр зберігання в Бібліотеці : В77662. В основу 

аналітичного звіту покладено інформацію, яка як звернення надходить на 

«гарячу лінію» ГО «Донбас СОС» (свідчення мешканців або власників 

майна, що було пошкоджене або зруйноване внаслідок проведення бойових 

дій у низці населених пунктів). Метою звіту визначено зменшення 

кількості порушень норм міжнародного гуманітарного права на Сході 

України, що могли призвести до пошкодження чи руйнування житлових 

об’єктів, та сприяння у відновленні прав цивільних осіб, житло яких 

зазнало ушкоджень внаслідок бойових дії в Донецькій та Луганській 

областях. У контексті цілей та завдань звіту: оцінено масштаби 

руйнувань житлових будинків внаслідок бойових дій у Донецькій та 

Луганській областях та проаналізовано заходи, що вживаються для 

відновлення нерухомого майна цивільних громадян. Досліджено можливі 

порушення норм міжнародного гуманітарного права, які могли призвести 

до пошкодження чи руйнування житла цивільних громадян на Сході 

України, та встановлено вплив масових обстрілів на населення регіону. 

Розкрито міжнародні механізми захисту майнових прав цивільних осіб під 

час збройного конфлікту. Розроблено рекомендації органам влади щодо 

захисту майнових прав осіб, постраждалих від збройного конфлікту в 

Україні.      Текст: 

https://drive.google.com/file/d/1hAKMRmwiz6p0EqV0XzCDmyocGQj2oLrq/view 

4. Кравченко М. Шляхи державного сприяння адаптації та 

інтеграції внутрішньо переміщених осіб та учасників АТО: 

регіональний вимір / М. Кравченко // Держ. упр. та місц. самоврядування 

: зб. наук. пр. / Нац. акад. держ. упр. при Президентові  України, 

Дніпропетр. регіон. ін-т держ. упр. — Дніпро, 2019. – Вип. 2 (41). – С. 43-

53. – Шифр зберігання в Бібліотеці: Бп17051-2(41). Розглянуто 

особливості регіональних ідентичностей у сучасній Україні. Зазначено, що 

російська  агресія детермінувала появу нетрадиційних ідентичностей 

https://drive.google.com/file/d/1hAKMRmwiz6p0EqV0XzCDmyocGQj2oLrq/view


українського суспільства – внутрішньо переміщених осіб та учасників 

АТО, які мають свої цінності, потреби, інтереси, стійкі переконання, 

особливості, вимоги і частково інтегровані в суспільство. Надано 

практичні рекомендації щодо вирішення державою проблем внутрішньо 

переміщених осіб та учасників АТО з метою їх інтеграції в українське 

суспільство. Текст: 

http://www.dridu.dp.ua/vidavnictvo/2019/2019_02(41)/7.pdf 

5. Парадигми конституційного права: історія та сучасність : 

XII Тодиків. читання : зб. тез наук. доп. і повідомл. Міжнар. наук. конф.,    

(1 - 2 лист. 2019 р.) / [редкол.: А. П. Гетьман (голова) та ін.]. — Харків : 

Права людини, 2019. — 238 с. Шифр зберігання в Бібліотеці: В77581   Зі 

змісту: Щодо проблеми матеріального забезпечення внутрішньо 

переміщених осіб / Г. В. Зайцев. – С. 127-128; Конституційна парадигма 

народовладдя та вибори після деокупації українського Донбасу / В. П. 

Колісник. – С. 132-134; Питання забезпечення права голосу внутрішньо 

переміщених осіб на місцевих виборах / В. В. Наливайко. – С. 145-146; 

Конституційно-правовий статус внутрішньо переміщених осіб / Б. Ю. 

Шарамко. – С. 174-176. 

6. Соціальні права внутрішньо переміщених осіб: особливості 

реалізації : практ. посіб. / [Н. Чуйко, О. Ляшук]. — Харків : Право, 2019. 

— 88, [1] с. Шифр зберігання в Бібліотеці:  А803133 Посібник 

ґрунтується на аналізі національного законодавства у сфері деяких видів 

соціального забезпечення ВПО, практики його застосування, інформації, 

розміщеної на ресурсах органів державної влади, органів місцевого 

самоврядування, звітів міжнародних та національних організацій, які 

займаються проблематикою ВПО, судової практики всіх ланок судової 

системи в Україні та практики Європейського суду з прав людини.   

7. Український соціум: соціально-політичний аналіз 

сучасності та прогноз майбутнього : зб. матеріалів XXI Всеукр. наук. 

конф. викладачів, молодих науковців і студентів. (м. Харків, 4 груд. 2019 

http://www.dridu.dp.ua/vidavnictvo/2019/2019_02(41)/7.pdf


р.) / М-во освіти і науки України, Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого, 

Харків. асоц. політологів ; [редкол.: А. П. Гетьман та ін.]. — Харків : 

Право, 2019. — 469 с. — Шифр зберігання в Бібліотеці : А803687. Зі 

змісту: Поствійськовий синдром як критична проблема українського 

суспільства / А. В. Накоскін. — С. 264-265. 

8. Шерешевські читання ”Проблеми цивільно-правового 

захисту прав власників у сучасних умовах інтеграційного розвитку 

України” : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., присвяч. 85-річчю акад. 

В. В. Луця, [Одеса], 7 груд. 2018 р. / НДІ приват. права і підприємництва 

ім. Ф. Г. Бурчака НАПРН України, Нац. ун-т ”Одес. юрид. акад.”, Каф. 

цивіл. права ; [за заг. ред. Є. О. Харитонова]. — Одеса : Фенікс, 2018. –   

[Ч. 1 / упоряд.-уклад.: М. В. Кучеренко, В. С. Лоншакова]. — 285 с. Шифр 

зберігання в Бібліотеці: А802394-1. Зі змісту: Захист права державної 

власності та права власності українського народу на території 

тимчасово окупованої АРК та м. Севастополь / А. С. Медаленкова. –       

С. 211-213. 

Статті з періодичних видань 

9. Антипенко І. 38 мільйонів – на Центр тероборони / Іван 

Антипенко // День. — 2020. — 19 лют. (№ 30). — С. 11. Йдеться про те, 

що протягом 2020 – 2022 років у Херсонській області планують створити 

Центр територіальної оборони, зважаючи на досвід Союзу оборони 

Естонії. Зазначено, що на створення і функціонування такого центру із 

державного, обласного та місцевих бюджетів планують залучити 38, 2 

млн грн. Про це йдеться у ”Програмі розбудови територіальної оборони 

Херсонської області”, яку розробив Департамент з питань цивільного 

захисту та оборонної роботи обласної державної адміністрації. Текст: 

https://day.kyiv.ua/uk/article/cuspilstvo/38-milyoniv-na-centr-teroborony  

10. Володимирова В. Не стало бійця з Калинівки. Перша 

втрата Вінниччини у 2020-му / Віталіна Володимирова // 33-й канал 

(Вінниця). — 2020. — 22 січ. (№ 2). — С. 2. Йдеться про те, що в 

https://day.kyiv.ua/uk/article/cuspilstvo/38-milyoniv-na-centr-teroborony


Дніпровському шпиталі від пневмонії та інфаркту помер 45-річний 

військовослужбовець з Калинівки Анатолій Матвіюк. Зазначено, що він 

пройшов усе пекло війни та неодноразово зазнавав поранень. За 

повідомленням районного військкомату, покійний був мобілізований на 

службу під час шостої хвилі у 2015 році. До того працював вантажником. 

Після демобілізації довго не затримався й знову підписав контракт із   

128-ою бригадою, яка дислокується на Закарпатті. Служив сапером на 

машині розмінування, гідно захищаючи країну від ворога. Не раз хвалився 

землякам, що знайшов себе в армії.                       Текст: 

https://33kanal.com/news/79252.html 

11. Голованова І. ”Ми – не пережиток минулого, а ваша 

основа” – заявляють ветерани можновладцям / Іраїда Голованова // 

Житомирщина. — 2020. — 14 січ. (№ 3). — С. 5. Йдеться про IX обласну 

звітно-виборну конференцію обласної ради ветеранів Житомирщини. 

Учасники конференції у своїх виступах окреслили проблеми у сфері 

соціального захисту ветеранів та проінформували про ситуацію в окремих 

ветеранських організаціях області. На конференції висловлено думку про 

доцільність перенесення роботи з ветеранами в об’єднані територіальні 

громади (ОТГ), що, зокрема, дозволить вирішити і питання фінансової 

діяльності ветеранських організацій. 

12. Гончарова Є. Друг героя / Єлизавета Гончарова // Укр. 

тиждень. — 2020. — № 1/2. — С. 64-65. Подано розповідь кінолога Ольги 

Смирнової про історію започаткування в Україні з серпня 2015 році 

канадсько-українського некомерційного проекту ”Друг Героя”, який 

реабілітує ветеранів Збройних Сил України та українських добровольчих 

батальйонів. Киянка, історик за фахом, Ольга Смирнова, яка завжди 

цікавилася практикою залучення собак до хорошої справи – допомоги 

людям – стала кінологом, а згодом –  координаторкою українсько-

канадського проекту ”Друг героя”. Ця ініціатива ґрунтується на 

потужному зв’язку людини та собаки й передусім спрямована на допомогу 

https://33kanal.com/news/79252.html


в зціленні ветеранів Збройних Сил України та добровольчих батальйонів, 

що борються з посттравматичним синдромом та іншими непомітними й 

помітними травмами, які вони дістали під час воєнних операцій. Проект 

стартував у серпні 2015-го, саме тоді чотири канадські тренери приїхали 

до України, щоб навчити спеціалістів. Завдань було багато: запустити 

повноцінну програму з каністерапії, започаткувати систему тренінгів для 

тих, хто бажає потім працювати за цією програмою, і розпочати процес 

об’єднання в команди службових собак із ветеранами. Уже кілька років 

волонтери разом зі своїми хвостатими помічниками їздять у шпиталі й 

реабілітаційні центри, проводять освітні лекції, їх запрошують на 

мистецькі та психотерапевтичні заходи. Наприклад, на постійній основі 

каністерапевти працюють у Національному військово-медичному 

клінічному центрі ”Головний військовий клінічний госпіталь”, у відділенні 

реабілітації Інституту медицини праці Національної академії медичних 

наук України. Часті гості вони й у Veteran Hub, де проводять 

індивідуальні та групові сесії із собаками. Текст: 

https://tyzhden.ua/Society/239364 

13. Зеленський закликав не звикати до війни // Голос України. 

— 2020. — 18 лют. (№ 31). — [Електронні дані]. Йдеться про участь 

Президента України Володимира Зеленського в роботі 56-ої Мюнхенської 

конференції з питань безпеки. У своєму виступі на конференції та під час 

спілкування з журналістами Володимир Зеленський акцентував увагу на 

питаннях становлення стійкого миру на Донбасі та поновлення 

територіальної цілісності України. ”Наше ключове завдання сьогодні – 

забезпечити неухильне виконання досягнутих у Парижі домовленостей. 

Україна готова й працює над цим щодня. Ми крок за кроком рухаємось на 

шляху до миру. Але це дорога з двостороннім рухом, і ми чекаємо кроків 

назустріч”, – заявив Президент України. Глава Української держави 

проінформував про перспективи наступного обміну полонених та 

повідомив про наміри провести в жовтні вибори на всій території 

https://tyzhden.ua/Society/239364


України, включно з окремими районами Донбасу, але лише за українським 

законодавством і за умови припинення вогню. Володимир Зеленський 

зазначив, що Україна ініціює створення громадської діалогової платформи 

”Мир Донбасу”, до якої мають бути залучені мешканці тимчасово 

окупованих територій і ті, хто змушений був виїхати через бойові дії. 

Президент України закликав міжнародних партнерів України та 

представників бізнесу долучитися до реалізації інфраструктурних і 

соціальних проектів у Донецькій та Луганській областях, які 

постраждали від збройного конфлікту. Також під час роботи конференції 

Володимир Зеленський зустрівся Генеральним секретарем НАТО Єнсом 

Столтенбергом та директором-розпорядником Міжнародного валютного 

фонду (МВФ) Крісталіною Георгієвою.                         Текст: 

http://www.golos.com.ua/article/327806  

14. Кирпа І. Смачна справа / Ірина Кирпа // Україна молода. — 

2020. — 14 - 15 лют. (№ 17). — [Електронні дані]. Йдеться про те, що у 

Херсоні ветерани АТО організували піцерію та разом розвивають 

прибутковий бізнес, який допомагає їм краще розуміти один одного, 

надавати посильну допомогу, ділитися радощами та проблемами. 

Ветеран АТО Сергій Зелінський зазначив, що велика проблема полягає не 

стільки у працевлаштуванні колишніх учасників бойових дій, скільки в їх 

соціальній адаптації в суспільстві. Натомість спільний бізнес допомагає 

їм краще розуміти один одного, надавати посильну допомогу, ділитися 

радощами та проблемами.                       Текст: 

https://www.umoloda.kiev.ua/number/3566/188/143331/ 

15. Кічич І. Мікрорайон для переселенців / Іван Кічич // Новий 

день (Херсонщина). — 2020. — 20 січ. (№ 4). — С. 4. Подано інформацію, 

що шість чотириповерхових будинків на 336 квартир запланували звести в 

Генічеську в Херсонській облдержадміністрації. За словами голови ОДА 

Юрія Гусєва, це буде новий мікрорайон для переселенців з Криму та 

ОРДЛО. Зазначено, що орієнтовна вартість проекту становить 160 млн 

http://www.golos.com.ua/article/327806
https://www.umoloda.kiev.ua/number/3566/188/143331/


грн. Джерела фінансування поки не визначені, але це може бути в тому 

числі державний бюджет. Наразі готується звернення до Міністерства 

розвитку громад та територій України, щоб отримати фінансову 

підтримку та розпочати будівництво. 

16. Ковальський Р. З’їзд фронтовиків Вінниччини «Досить 

лікувати «блатних», – дорікнули начальнику госпіталю та домовились 

контролювати владу всіх рівнів / Роман Ковальський // 33-й канал 

(Вінниця). — 2020. — 22 січ. (№ 2). — С. 5. Йдеться про те, що 18 січня 

організаційні збори зі створення координаційної ради при голові Вінницької 

облдержадміністрації перетворились на парад проблем ветеранів 

сучасної війни та учасників бойових дій в попередніх збройних конфліктах 

від Афганістану до Майдану. Зазначено, що у фронтовиків і ветеранів є 

стійке відчуття, що «влада на них забила» і не боїться їх. Вони 

порушували земельні та пільгові питання, а також проблеми 

фінансування госпіталю ветеранів у Вінниці. Текст: 

https://33kanal.com/news/79657.html  

17. Козловський І. Ігор Козловський: ”Повертаючись на волю, 

людина не завжди опиняється на свободі” / Ігор Козловський ; 

спілкувалася Ганна Трегуб // Укр. тиждень. — 2020. — № 1/2. — С. 60-62. 

Подано інтерв’ю з українським ученим та громадським діячем, членом 

Українського ПЕН Ігорем Козловським, в якому релігієзнавець і колишній 

бранець ”ДНР” розповів про досвід і проблеми адаптації після полону, 

речі, на які наші суспільство та держава мають звертати увагу в цьому 

процесі, а також небезпеку нехтування освітніми прогалинами, зокрема й 

гуманітаристикою. Текст: https://tyzhden.ua/Culture/239384 

18. Котецкий А. Раздать пайки / Александр Котецкий // Фокус. 

— 2020. — № 7 (14 февр.). — С. 30-31. У контексті обговорення 

Верховною Радою України проекту Закону про відкриття ринку землі, до 

якого депутати мають розглянути 4 тис. поправок, проаналізовано, хто 

переможе, а хто отримає поразку у разі ухвалення Закону. З огляду на те, 

https://33kanal.com/news/79657.html
https://tyzhden.ua/Culture/239384


що отримати землю – завдання надскладне, висвітлено, як бачить цей 

процес українська влада. Зазначено, що наразі 30 млн. людей, згідно з 

Законом, можуть претендувати на отримання земельного пая. На думку 

радника Прем’єр-міністра України з питань земельної реформи Олексія 

Мушака, ”правильним буде обмежити кількість громадян, які матимуть 

право на безкоштовну землю, учасниками АТО та ООС”. Він наголосив, 

що вже зараз учасники бойових дій у пріоритеті на отримання земель: їх 

права захищені статтею 12 Закону про статус ветеранів війни й гарантії 

соцзахисту. Між тим, як наголшено, на бійцях АТО вже почали 

наживатися: посередники шукають учасників бойових дій, які мають 

пільги, й за символічну плату переконують оформити їх нібито на себе 

(схема активізувалася улітку 2019 року, коли стало зрозуміло, що ринок 

землі, скоріш за все, буде відкрито).  

19. Кривда М. Вадим Свириденко: ”Я зірвав джекпот на війні і 

зірвав джекпот після” / Марина Кривда // Голос України. — 2020. —      

19 лют. (№ 32). — [Електронні дані]. Йдеться про медика 128-ої бригади 

Вадима Свириденка, який був тяжко поранений біля Дебальцевого та 

потрапив у полон, а після повернення в Україну йому було ампутовано 

чотири кінцівки. В межах програми Пентагону Вадим Свириденко 

пройшов реабілітацію в США, де йому надали сучасні протези. Вадим 

Свириденко як Уповноважений Президента України допомогає 

військовослужбовцям та сприяє відкриттю реабілітаційних центрів, а 

також залучає ветеранів до спортивних змагань, таких як Ігри 

Нескорених та Ігри Героїв. Текст: http://www.golos.com.ua/article/327856  

20. Крим постійно на порядку денному // Уряд. кур’єр. — 2020. 

— 15 лют. (№ 30). — С. 2. Йдеться про проведену Президентом України 

Володимиром Зеленським нараду з командою Представництва 

Президента в Автономній Республіці Крим (АРК) з питань побудови в 

Херсонській області містечка для переселенців з Криму згідно з 

домовленостями, досягнутими під час зустрічі президентів України та 

http://www.golos.com.ua/article/327856


Туреччини. Глава держави також акцентував увагу на важливості 

реалізації програми, яка спрощує процедуру навчання дітей з окупованих 

територій в українських закладах вищої освіти, ”щоб діти одразу на 

КПВВ отримували всі документи та знали про можливість вступити до 

будь-якого вишу”. Володимир Зеленський повідомив, що на контрольному 

пункті в’їзду-виїзду ”Чонгар” на адміністративній межі з тимчасово 

окупованим Кримом буде створено спеціальний хаб з розвиненою 

інфраструктурою для комфортного перетину українцями КПВВ, 

побудовано якісні дороги й забезпечено транспортне сполучення. 

Представник Президента в АРК Антон Кориневич проінформував про 

виїзне засідання Комітету ВР України з питань прав людини, деокупації 

та реінтеграції тимчасово окупованих територій у Донецькій, Луганській 

областях та Автономної Республіки Крим, міста Севастополь, 

національних меншин і міжнаціональних відносин, яке відбулося на КПВВ 

”Чонгар” за участі жителів півострова. Жителі окупованого Криму 

розповіли про порушення їхніх прав у Криму, а також про важливість 

безперешкодного доступу до якісних медичних, освітніх, 

адміністративних та інших послуг. Антон Кориневич попросив главу 

держави посприяти у пришвидшенні доопрацювання законопроекту щодо 

захисту політичних в’язнів, а також представив бачення концепції 

перехідного правосуддя. Подякувавши Президенту України за підтримку 

пропозиції про створення спеціального фонду, який надаватиме 

талановитим кримчанам гранти на розвиток, навчання та представлення 

України на міжнародних майданчиках, Антон Кориневич наголосив: ”Це 

виключно гуманітарна ініціатива. Вона покаже, що ця держава їх чекає, 

що Україна – справді Європа та свобода”.                     Текст: 

https://ukurier.gov.ua/uk/news/krim-postijno-na-poryadku-dennomu/ 

21. Кучерява О. ”Голос” пропонує власний план деокупації / 

Олександра Кучерява // Голос України. — 2020. — 20 лют. (№ 33). — 

[Електронні дані]. Наведено коментарі голови парламентської фракції 

https://ukurier.gov.ua/uk/news/krim-postijno-na-poryadku-dennomu/


”Голос” Сергія Рахманіна щодо підготовленого фракцією власного плану 

деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих Криму та Донбасу. Як 

зазначив Сергій Рахманін, головним пунктом плану є довгострокове 

припинення вогню, без якого ”будь-які обіцянки, будь-які рухи приречені на 

невиконання, приречені на політичну смерть”. Наступними етапами 

плану є створення демілітаризованої зони та відбудова прикордонних 

територій (прилеглих до окупованої частини Донбасу і Криму), яким 

запропоновано надати режим економічних преференцій та певні пільги. 

Також акцентовано увагу на необхідності вдосконалити законодавство 

щодо тимчасово окупованих територій, здійснити повноцінну реформу 

Збройних сил України та законодавчо врегулювати виплату компенсацій 

для громадян, які постраждали внаслідок бойових дій. Текст: 

http://www.golos.com.ua/article/327966   

22. Леошко В. На Донеччині є план дій у рамках ”Великого 

будівництва” / Владислав Леошко // Голос України. — 2020. — 15 лют. 

(№ 30). — [Електронні дані]. Наведено коментар голови Донецької 

облдержадміністрації (ОДА) Павла Кириленка щодо розробки 

регіонального плану в межах ”Великого будівництва”, одним із 

пріоритетних напрямків якого є забезпечення житлом внутрішньо 

переміщених осіб та учасників АТО/ООС. Також серед важливих завдань, 

над якими сконцентрує свої зусилля обласна влада, – поліпшення 

транспортного сполучення з суміжними областями та покращання стану 

об’їзних шляхів і маршрутів для перевезення поранених та вантажів для 

операції Об’єднаних сил. Текст: http://www.golos.com.ua/article/327756 

23. Леошко В. Офіс ЕСНО в Україні підтримає мешканців 

зони розмежування на Донбасі / Владислав Леошко // Голос України. — 

2020. — 12 лют. (№ 27). — [Електронні дані]. Йдеться про зустріч 

делегації Офісу Генерального директорату Європейської комісії з 

гуманітарної допомоги та цивільного захисту населення (ЕСНО) в Україні 

з керівництвом Донецької області, під час якої обговорено нагальні 

http://www.golos.com.ua/article/327966
http://www.golos.com.ua/article/327756


гуманітарні проблеми та потреби постраждалих мешканців 

прифронтової зони. Заступник голови Донецької облдержадміністрації 

(ОДА) Вадим Філашкін зазначив, що нині основна увага приділяється 

гострим питанням відбудови та захисту житла, забезпечення водою, 

продовольством, засобами санітарії та гігієни. Посадовець також 

повідомив, що з початку збройної агресії на території Донецької області 

обстріли з боку незаконних збройних формувань та військових підрозділів 

Російської Федерації (РФ) здебільшого ведуться по підприємствах, які 

здійснюють водо-, газо-, електропостачання мирному населенню. В свою 

чергу, радник з гуманітарних питань ЕСНО в Україні Срдан Стоянович 

повідомив про відкриття пілотного проекту на лінії розмежування, який 

передбачає пониження ризику стихійного лиха в населених пунктах та 

покращення системи оповіщення населення.           Текст: 

http://www.golos.com.ua/article/327553 

24. Максимишин-Корабель О. У Португалії збирають кошти 

на відпочинок для тих, хто пройшов пекло війни / Оксана 

Максимишин-Корабель // Голос України. — 2020. — 15 лют. (№ 30). — 

[Електронні дані]. Йдеться про діяльність створеної в Португалії 

українкою Валентиною Тимчук волонтерської організації ”Добре серце”, 

яка запросила на відпочинок трьох учасників бойових дій на Донбасі. 

Валентина Тимчук запевнила, що гостей в Португалії зустрінуть 

найкращим чином, щоб ”вони відпочили душею і серцем”.      Текст: 

http://www.golos.com.ua/article/327745 

25. Мельник П. Кіровоградські ветерани стурбовані / Петро 

Мельник // Голос України. — 2020. — 15 лют. (№ 30). — [Електронні 

дані]. Йдеться про зустріч голови Кіровоградської облдержадміністрації 

(ОДА) Андрія Балоня з представниками ветеранських організацій з нагоди 

Дня вшанування учасників бойових дій на території інших держав. Голови 

обласної організації Української спілки ветеранів Афганістану (воїнів-

інтернаціоналістів) Віктор Остащук і обласної асоціації ветеранів 

http://www.golos.com.ua/article/327553
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Афганістану та АТО Микола Ліпко висловили стурбованість можливим 

звуженням державної підтримки учасників бойових дій, осіб з 

інвалідністю внаслідок війни, сімей загиблих та інших пільгових категорій. 

Голова ОДА запевнив, що всі проблеми ветеранів будуть вирішені, а 

також незабаром в області планується проведення виїзного засідання 

Комітету Верховної Ради України (ВР України) з питань здоров’я нації, 

медичної допомоги та медичного страхування, на якому 

обговорюватимуть і актуальні питання соціального захисту ветеранів.      

Текст: http://www.golos.com.ua/article/327714  

26. Мельничук Я. Війна робить дітей сиротами / Ярослав 

Мельничук // Голос України. — 2020. — 12 лют. (№ 27). — [Електронні 

дані]. Йдеться про реалізацію започаткованого Спілкою ветеранів 

”Бойове братерство України” Всеукраїнського проекту ”Батьківське 

серце”, до якого долучилися і в оперативному командуванні ”Захід”. 

Зокрема, нещодавно командувач військ оперативного командування 

”Захід” генерал-лейтенант Олександр Павлюк особисто вручив іменні 

обереги ”Батьківське серце” та цінні подарунки ліцеїстам Острозького 

обласного ліцею із посиленою військово-фізичною підготовкою, синам 

загиблих учасників АТО Руслану Хом’яку та Артему Богуславському. 

Олександр Павлюк наголосив, що всі діти, батьки яких загинули за свободу 

і незалежність України, варті щоденної уваги і підтримки всього 

суспільства. Текст: http://www.golos.com.ua/article/327545 

27. Неїжмак В. На Полтавщині пам’ятають полеглих, 

допомагають живим / Василь Неїжмак // Голос України. — 2020. —        

15 лют. (№ 30). — [Електронні дані]. Йдеться про виплати грошової 

допомоги членам сімей загиблих (померлих) воїнів-афганців, яка надається 

з обласного бюджету Полтавщини в межах обласної комплексної 

програми соціального захисту населення. Зазначено, що водночас на 

Полтавщині органи влади та місцевого самоврядування сприяють 

оздоровленню колишніх афганців та залучають їх до військово-

http://www.golos.com.ua/article/327714
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патріотичного виховання молоді.                          Текст: 

http://www.golos.com.ua/article/327713 

28. Поміркованість Європи та історична амнезія // Уряд. кур’єр. 

— 2020. — 18 лют. (№ 31). — С. 1-2. Йдеться про участь Президента 

України Володимира Зеленського в міжнародній конференції з питань 

безпеки в Мюнхені. Під час виступу на конференції Володимир Зеленський 

проінформував про свій план щодо врегулювання ситуації на Донбасі, 

зокрема повідомив, що одним із кроків до діалогу може бути створення 

громадської платформи ”Мир Донбасу”, до якої слід залучати жителів 

тимчасово окупованих територій і тих, хто був змушений виїхати в 

зв’язку з бойовими діями. Коментуючи питання проведення місцевих 

виборів, глава Української держави наголосив, що вони мають відбутися 

лише за українським законодавством та за умови контролю за кордоном. 

Під час Українського ланчу в Мюнхені Президент України нагадав про 

фонд світового рівня для відновлення інфраструктури Донбасу, до 

пріоритетів якого належать великі інфраструктурні проекти, робота з 

місцевим бізнесом та його доступне кредитування, турбота про найменш 

захищені верстви населення, подолання наслідків війни з фокусом на 

молодь, жінок, дітей і ветеранів. Зазначено, що вперше такий фонд 

адмініструють спільно Світовий банк, Офіс Президента й уряд України. 

У Мюнхені Володимир Зеленський провів низку важливих зустрічей: з 

Генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом, делегацією 

Конгресу США на чолі із сенатором Джеймсом Інхофом, директором-

розпорядником Міжнародного валютного фонду (МВФ) Крісталіною 

Георгієвою та Прем’єр-міністром Баварії Маркусом Зьодером. Текст: 

https://ukurier.gov.ua/uk/articles/pomirkovanist-yevropi-ta-istorichna-amneziya/   

29. Рижков В. ”Родина героя” / Вадим Рижков // День. — 2020. 

— 12 лют. (№ 25). — С. 2. Йдеться про те, що Дніпро – одне із перших 

міст України, яке 2014 року ухвалило муніципальну програму підтримки 

учасників АТО, бійців-добровольців та членів їхніх сімей. Зазначено, що 

http://www.golos.com.ua/article/327713
https://ukurier.gov.ua/uk/articles/pomirkovanist-yevropi-ta-istorichna-amneziya/


цьогоріч на її фінансування із муніципального бюджету заплановано 

надати майже 32 млн грн. З-поміж іншого, за ці кошти передбачено 

надання адресної матеріальної допомоги на лікування та придбання ліків 

особам з інвалідністю, які брали безпосередню участь в АТО; адресної 

допомоги на оплату житлово-комунальних послуг; компенсацію на 

оздоровлення та реабілітацію інвалідам війни.            Текст: 

https://day.kyiv.ua/uk/article/den-ukrayiny/rodyna-geroya 

30. Рижков В. Житло – ветеранам / Вадим Рижков // День. — 

2020. — 11 лют. (24). — С. 2. Подано інформацію, що Дніпропетровська 

обласна державна адміністрація запропонувала мерам міст області нову 

програму із забезпечення житлом ветеранів АТО. Її суть полягає в тому, 

щоб комерційні забудовники замість пайових внесків до місцевих 

бюджетів надали в новобудові квартири для сімей бійців та інших 

пільговиків. Зазначено, що з такою ініціативою виступив Президент 

України Володимир Зеленський, але першою серед регіонів її підхопила 

Дніпропетровщина. Текст: https://day.kyiv.ua/uk/article/den-ukrayiny/zhytlo-

veteranam 

31. Скрипник В. Вінничанин Олександр Поліщук згадував 

побратимів зі сльозами на очах / Віктор Скрипник // Голос України. — 

2020. — 18 лют. (№ 31). — [Електронні дані]. Йдеться про вручення 

міським головою Вінниці Сергієм Моргуновим сертифіката на придбання 

легкового автомобіля учаснику війни в Афганістані Олександру Поліщуку. 

Зазначено, що Олександр Поліщук служив командиром автомобільної 

роти та був тяжко поранений. Як повідомили у міськраді, загалом вже 

надали кошти на 11 авто для учасників війни на Донбасі і в Афганістані. 

Текст: http://www.golos.com.ua/article/327784 

32. Соболь В. Оксана Коляда – про пріоритети міністерства / 

Володимир Соболь // Житомирщина. — 2020. — 24 січ. (№ 6). — С. 4. 

Йдеться про робочу поїздку міністра у справах ветеранів, тимчасово 

окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України Оксани 

https://day.kyiv.ua/uk/article/den-ukrayiny/rodyna-geroya
https://day.kyiv.ua/uk/article/den-ukrayiny/zhytlo-veteranam
https://day.kyiv.ua/uk/article/den-ukrayiny/zhytlo-veteranam
http://www.golos.com.ua/article/327784


Коляди до Житомира. Під час спілкування із родичами полеглих 

військовослужбовців міністр розповіла про передбачені для них новим 

законопроектом ”Про статус ветеранів війни” соціальні гарантії. На 

нараді з представниками облдержадміністрації, ветеранами, членами 

їхніх родин та представниками ветеранських організацій Оксана Коляда 

наголосила, що Міністерство у справах ветеранів, тимчасово окупованих 

територій та внутрішньо переміщених осіб України буде самостійно 

визначати суб’єктів—надавачів послуг із реабілітації ветеранів та членів 

їхніх родин. 

33. Тичина В. У Варшаві відзначили волонтерів за 

результатами благодійної акції ”Свята без тата” / Владислав Тичина // 

Голос України. — 2020. — 19 лют. (№ 32). — [Електронні дані]. Йдеться 

про урочисте зібрання у Варшаві учасників щорічної благодійної акції 

”Свята без тата” за участі аташе з питань оборони та представників 

Посольства України в Республіці Польща, а також Управління цивільно-

військового співробітництва Збройних Сил України (ЗСУ). Зазначено, що 

акція ініційована українською діаспорою Польщі і покликана підтримати 

дітей та родини захисників України, які загинули чи були поранені під час 

виконання бойових завдань у районі проведення АТО/ООС у Донецькій та 

Луганській областях. На території України акція проводиться за 

безпосередньої підтримки ЗСУ, духовенства, волонтерів та громадських 

об’єднань. За результатами акції колектив громадської організації 

”Ініціатива Героям Майдану” та його представниць Галину Андрушков 

та Вікторію Батрин відзначено почесними подяками заступника 

начальника Генерального штабу ЗСУ.                         Текст: 

http://www.golos.com.ua/article/327859 

34. Чорна С. Студентам-сиротам планують збільшити 

стипендії / Світлана Чорна // Голос України. — 2020. — 14 лют. (№ 29). — 

[Електронні дані]. Йдеться про засідання Комітету Верховної Ради 

України (ВР України) з питань гуманітарної та інформаційної політики, 

http://www.golos.com.ua/article/327859


на якому розглянуто законопроект про внесення змін до Закону України 

”Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту 

дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування” (№ 2013). 

Один із авторів законопроекту народний депутат від фракції 

”Батьківщина” Михайло Цимбалюк зазначив, що проектом 

передбачаються підвищення стипендії студентам дітям-сиротам, і 

дітям, позбавленим батьківського піклування, у розмірі не менш як         

150 відсотків розміру прожиткового мінімуму, а також щорічна виплата 

на придбання навчальної літератури у розмірі не менш як три місячні 

соціальні стипендії, призначені цим особам. ”Вкрай важливим” назвав 

законопроект народний депутат від фракції ”Європейська солідарність” 

Микола Княжицький, відзначивши, що він стосується і дітей, які стали 

сиротами внаслідок війни на Донбасі. За результатами обговорення 

комітет ухвалив рішення рекомендувати парламенту прийняти проект 

Закону № 2013 за основу і передбачити набрання ним чинності з 1 січня 

2021 року. Депутати також розглянули проект постанови про питання 

термінового вжиття заходів для забезпечення захисту прав та інтересів 

дітей, які постраждали внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів   

(№ 2117). Як наголосила співавтор законопроекту народний депутат 

Вікторія Гриб, документ розроблено з метою спрощення процедури 

отримання особами, що мають фізичні чи психологічні травми внаслідок 

російської агресії на Донбасі, статусу ”дитина війни”. На 

пріоритетності теми захисту дітей акцентував увагу народний депутат 

Юрій Павленко, який запросив авторів проекту взяти участь у виїзному 

засіданні Комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики, 

яке планується провести в Донецькій та Луганській областях. За 

результатами обговорення вирішено проект постанови повернути 

авторам на доопрацювання. Текст: http://www.golos.com.ua/article/327693 

35. Шуткевич О. Прощавай, зброє – привіт, бізнесе / Олеся 

Шуткевич // День. — 2020. — 18 лют. (№ 29). — С. 10-11. Подано 

http://www.golos.com.ua/article/327693


інформацію, що за даними Державної служби зайнятості, понад двісті 

демобілізованих військовослужбовців-учасників операції Об’єднаних сил 

успішно займаються підприємництвом, скориставшись підтримкою 

держави. Акцентовано увагу на тому, що колишні бійці зайнялися 

фермерством, садівництвом, переробкою, виробництвом і почали 

працевлаштовувати інших.     Текст: 

https://day.kyiv.ua/uk/article/cuspilstvo/proshchavay-zbroye-pryvit-biznese 

36. Яїцький А. За першочерговим правом на землю / Анатолій 

Яїцький // Новий день (Херсонщина). — 2020. — 20 січ. (№ 4). — С. 7. 

Подано інформацію, що протягом 2019 року на Херсонщині учасникам 

АТО (ООС) передано 963, 6 га земель сільськогосподарського призначення. 

Зазначено, що станом на 8 січня 2020 року на підставі розроблених і 

погоджених проектів землеустрою на Херсонщині у власність учасникам 

АТО (ООС) передано 3247 ділянок сільськогосподарського призначення. До 

їх числа увійшли 281 ділянка для індивідуального садівництва загальною 

площею 27 га та 2966 ділянок для ведення особистого селянського 

господарства загальною площею 5215,6 га. 
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