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Михайленко Д. Г., Тур О. В. Проблеми організації державної підтримки населення в умовах військової агресії
Випробування, що обумовлені військовою агресією, яку розпочала РФ проти України 24 лютого 2022 року, викликають необхідність перегляду 
більшості сфер українського суспільного життя. Не оминули ці зміни й систему державної підтримки населення. Вимушено переселилися в більш 
безпечні регіони нашої держави та поїхали шукати прихисток за кордоном понад 11 млн громадян України. Метою статті є визначення основних 
проблем організації державної підтримки населення в умовах військової агресії. Урядом визначено три напрями підтримки внутрішньо переміще-
них осіб (ВПО), а саме: гроші, робота, житло. За напрямом «Гроші» передбачені щомісячні виплати особам, що переїхали із зон активних бойових 
дій; на дитину батькам, які через військову агресію РФ були вимушені переїхати в більш безпечні регіони; інвалідам. За напрямом «Робота» за-
пропоновано виплати роботодавцям за кожного працевлаштованого ВПО. За напрямом «Житло» передбачено компенсацію виплат на оплату 
комунальних послуг за кожного ВПО родинам, які безкоштовно їх прихистили. Комплекс заходів позитивно впливає на упорядковування життя 
ВПО на новому місці проживання, сприяє швидшому пошуку роботи та житла. Проте дії влади, що спрямовані на організацію державної підтрим-
ки населення, в умовах військової агресії мають певні обмеження: Уряд України працює достатньо ефективно в умовах воєнного стану, однак слід 
зазначити, що об’єктивно зумовлена швидкість прийняття рішень в обхід стандартних процедур викликає певні побоювання в середньо- та 
довгостроковій перспективі; існують певні проблеми із розміщенням ВПО, а також їх забезпеченням. Навантаження на державний бюджет по-
силюється зі збільшенням кількості ВПО. Стан економіки України є низькоконкурентним, у зв’язку з цим надійність та організація державної під-
тримки населення залежіть від допомоги міжнародних партнерів. Однак вектор розвитку соціальної підтримки населення в період повоєнного 
стану повинен мати євроінтеграційну спрямованість розвитку України. Така спрямованість сприятиме більш швидкій трансформації соціально-
економічного середовища та посилить надійність системи соціального захисту населення.
Ключові слова: державна підтримка, допомога ВПО, соціальний захист населення, програми підтримки.
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Mykhailenko D. H., Tur O. V. The Problems of Organization of the State Support of the Population in the Conditions of Military Aggression
The probation caused by the military aggression launched by the Russian Federation against Ukraine on February 24, 2022, necessitate a revision of most spheres 
of Ukrainian public life. The system of the State support of the population did not avoided these changes. More than 11 million citizens of Ukraine were forced to 
move to safer regions of our country or went to seek refuge abroad. The purpose of the article is to define the main problems of organizing the State support for 
the population in the conditions of military aggression. The government has identified three following directions of support for internally displaced persons (IDPs): 
money, work, housing. In the direction of «Money», monthly payments are provided to persons who have moved from the zones of active hostilities; to parents 
with children who, because of the military aggression of the Russian Federation, were forced to move to safer regions; to disabled persons. In the «Work» direc-
tion, payments were offered to employers for each employed IDP. In the direction of «Housing», compensation for utility payments for each IDP is provided to the 
families who sheltered them for free. The set of measures has a positive effect on the ordering of life of IDPs in their new place of residence, contributes to a faster 
search for work and housing. However, the actions of the authorities aimed at organizing the State support for the population in the conditions of military aggres-
sion have certain limitations: The Government of Ukraine works quite efficiently under martial law, but it should be noted that the objectively determined speed 
of decision-making, bypassing standard procedures, raises certain concerns in the medium and long term; there are certain problems with the placement of IDPs, 
as well as their provision. The burden on the State budget increases with an increase in the number of IDPs. The state of Ukraine’s economy is low-competitive, 
in this regard, the reliability and organization of the State support for the population depend on the assistance of international partners. However, the vector of 
development of social support of the population in the period of the post-war period should have a European integration orientation of Ukraine’s development. 
Such a focus will contribute to a faster transformation of the socioeconomic environment and strengthen the reliability of the social protection system.
Keywords: the State support, assistance to IDPs, social protection of the population, support programs.
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Нові випробування, що обумовлені «спеціаль-
ною воєнною операцією», яку розпочала РФ 
проти України 24 лютого 2022 року, актуа-

лізують перегляд і трансформацію більшості сфер 
суспільного життя нашої країни. Не оминули ці змі-
ни і систему державної підтримки. Відомо, що понад 
11 млн громадян України вимушено переселилися в 
більш безпечні регіони нашої держави та поїхали шу-
кати прихисток за кордоном [1]. Дані про загарбання 
українських земель постійно змінюються, проте ста-
ном на 23.09.2022 р. Міністерство з питань реінтегра-
ції тимчасово окупованих територій України наво-
дить такий перелік областей, що знаходяться в тим-
часовій окупації: 99,24% території Луганської області, 
92,24% – Херсонської області, 72,46% – Запорізької 
області, 57,07% – Донецької області, 4,68% – Харків-
ської області, 4,37% – Миколаївської області та 100% 
території Криму [2].

Харківська область, за даними Міжнародної 
організації з міграції [3], є лідером серед областей, 
з яких виїхала найбільша кількість населення (21%). 
Другою областю в цьому рейтингу є Київська (18%), 
за нею йде Донецька (15%) та Луганська області (5%). 
Також, за даними цієї ж організації, розподіл за регі-
онами громадян, що переміщені внаслідок військової 
агресії, такий: 3,5 млн осіб – мешканці сходу України, 
1,8 млн громадян із півночі, жителі м. Києва склада-
ють 1,5 млн, 771 тис. осіб – з півдня нашої держави та 

77 тис. – із центральних регіонів. Розподіл громадян, 
що погодилися на переміщення, наведено на рис. 1. 

2%
Захід

19%

45%
10%

1%

23%
Центр

м. Київ

Схід

Південь

Північ

Рис. 1. Питома вага громадян, що погодилися  
на переміщення за макрорегіонами України

За допомогою опитування респондентів, що за-
лишилися в небезпечних регіонах, було визначено 
причини, чому вони не покинули свої домівки. Рес-
понденти виділяють відсутність коштів для переїзду, 
небезпечність переїзду, небажання полишити свої 
домівки [4]. 

Дослідженнями проблем державної підтрим-
ки населення займаються фахівці потужних вітчиз-
няних наукових установ: Національного інституту 
стратегічних досліджень, Інституту демографії та 
соціальних досліджень імені М. В. Птухи Національ-
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ної академії наук України, ДУ «Інститут економіки та 
прогнозування НАН України», Науково-дослідного 
центру індустріальних проблем розвитку Національ-
ної академії наук України. Проте потребують уточ-
нення деякі аспекти організації державної підтримки 
населення в умовах військової агресії. 

Метою статті є визначення основних проблем 
організації державної підтримки населення в умовах 
військової агресії.

На уряд України покладено відповідальність за 
надання допомоги населенню, що постраж-
дало від агресії РФ. Координацією заходів з 

питань надання допомоги займається Міністерство 
з питань реінтеграції тимчасово окупованих тери-
торій України разом із профільними міністерствами 
та відповідними відомствами за підтримки гумані-
тарних партнерів. Одним із таких профільних мініс-
терств, що забезпечує своєчасну, якісну та доступну 
підтримку українців, а також вибудовує систему на-
дання соціальних послуг і здійснює соціальну роботу,  
є Міністерство соціальної політики України. Також  
2 березня 2022 р. Президентом України Володими-
ром Зеленським було видано Указ № 93/2022 «Про 
координацію заходів з вирішення гуманітарних та 
соціальних питань» [5]. Цей документ передбачає 
утворення Координаційного штабу з гуманітарних і 

соціальних питань, функцією якого є допомога гро-
мадянам у подоланні складних життєвих обставин 
у зв’язку зі збройною агресією РФ. Напрями роботи 
Координаційного штабу: гуманітарна допомога від 
урядів іноземних держав і міжнародних організацій; 
допомога від великого бізнесу військовим адміні-
страціям і громадам; допомога від органів влади вій-
ськовим адміністраціям і громадам [5].

Головні суб’єкти, що беруть участь у наданні до-
помоги населенню, наведені на рис. 2.

Урядом запроваджено державні програми з під-
тримки внутрішньо переміщених осіб (ВПО). Розгля-
немо їх більш детально. 

Допомога ВПО, що частково або повністю по-
криває витрати на проживання, регламентується 
такими документами: Постанова КМУ № 332 від  
20 березня 2022 р. «Порядок надання допомоги на про-
живання внутрішньо переміщеним особам», Зміни до 
Порядку надання гуманітарної допомоги та до Поряд-
ку надання допомоги на проживання ВПО від 9 квіт-
ня 2022 р. [6]. Так, допомогу на проживання з 1 травня 
2022 р. можуть оформити такі категорії ВПО (рис. 3). 

Урядом  було визначено три напрями підтримки 
ВПО, а саме: гроші, робота, житло [7].

За першим напрямом – «Гроші» – передбачені 
щомісячні виплати по 2 тис. грн кожній особі, що пе-
реїхала із зон активних бойових дій та 3 тис. грн на 
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Рис. 2. Cуб’єкти, що беруть участь у наданні допомоги українцям

громадяни, які покинули домівки через бої чи оточення 
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Рис. 3. Категорії ВПО, що можуть отримувати допомогу на проживання
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дитину батькам, які через військову агресію РФ були 
вимушені переїхати в більш безпечні регіони. Також 
запропоновані виплати в розмірі 3 тис. грн щоміся-
ця особам з інвалідністю. Допомогу можна оформи-
ти як у Центрах надання адміністративних послуг, 
у відділі соціального захисту або у представників 
місцевої влади, так і через додаток «Дія». Виплати 
можна отримати як на картку будь-якого банку, так 
і у відділеннях «Укрпошти». Перевагою такого фор-
мату оформлення є відсутність бюрократії та жодних 
паперів. Необхідною умовою для отримання грошо-
вої допомоги є отримання статусу ВПО, який можна 
сформувати в додатку «Дія» або оформити в Цен-
трах надання адміністративних послуг, звернувшись 
до відділу соціального захисту або до представників 
місцевої влади з подальшим інформуванням місце-
вих рад [6]. Така підтримка коштуватиме бюджету  
13 млрд грн щомісяця.

Другим напрямом – «Робота» – передбаче-
но виплати роботодавцям у розмірі 6,5 тис. грн за 
кожного працевлаштованого переселенця протягом 
двох місяців з дня працевлаштування. Підприємства, 
що беруть участь у цьому напрямку, повинні уклас-
ти трудовий договір з працівником, який має статус 
ВПО, подати відомості до Державного центру зайня-
тості або зареєструвати дані про працевлаштовану 
особу через портал «Дія». Такі правила діятимуть 
упродовж воєнного стану та ще 30 календарних днів 
після його завершення. Цей напрям сприяє стиму-
люванню роботодавців брати на роботу працівників 
з числа ВПО. Кількість зареєстрованих осіб за цією 
програмою складає понад 5 млн, необхідний обсяг 
фінансування – 32,5 млрд грн, проте обсяг виплат за 
цією програмою складає 22 млрд грн [8]. 

Третім напрямом – «Житло» – передбачено 
компенсацію виплат на оплату комунальних послуг у 
розмірі близько 450 грн на місяць за кожного ВПО 
родинам, які безкоштовно їх прихистили. Урядом за-
пропоновано компенсацію громадам витрат на кому-
нальні послуги, де надається тимчасовий прихисток 
(школи, дитсадки, будинки культури). Обсяг фінансу-
вання цієї програми становить 2 млрд грн щомісячно. 
Проте потреба у фінансуванні може значно зрости, 
якщо припустити, що всі родини, які були вимушені 
переїхати із зон активних бойових дій у більш без-
печні регіони, реєструватимуться як ВПО. У такому 
випадку необхідний обсяг фінансування складатиме 
близько 28 млрд грн на місяць [6].

Вищенаведені заходи, що запроваджені Урядом 
України, позитивно впливають на становлення 
ВПО на новому місці проживання, сприяють 

швидшому пошуку роботи та житла. 
Уряд України активно співпрацює з ООН. Так, 

Постановою КМУ «Про реалізацію спільного з Все-
світньою продовольчою програмою ООН проекту 
щодо додаткових заходів із соціальної підтримки 

ВПО» № 446 від 15 квітня 2022 р. [9] та Меморандумом 
про взаєморозуміння між Міністерством соціальної 
політики України та Всесвітньою продовольчою про-
грамою передбачені виплати додаткової грошової до-
помоги вразливим домогосподарствам. Виплати здій-
снюються протягом трьох місяців у розмірі 2 220 грн 
на кожного члена домогосподарства на місяць, але не 
більше, ніж для трьох осіб. Щоб отримати допомогу 
Міністерству соціальної політики України, необхідно 
сформувати перелік ВПО вразливих категорій, відо-
мості про яких включено до Єдиної інформаційної 
бази даних про внутрішньо переміщених осіб, і пе-
редати його до Всесвітньої продовольчої програми 
ООН. Цією програмою планується додатково до дер-
жавних програм підтримати близько 500 тис. осіб. 

Завдяки співпраці з агенціями ООН та інши-
ми міжнародними організаціями реалізуються 
програми грошових виплат. Станом на 5 травня 

2022 р. такими програмами передбачено допомогу до-
датково до державних програм на суму 9,6 млрд грн.  
Понад 2 млн осіб з найбільш вразливих категорій, які 
постраждали від війни, за рахунок цих коштів отри-
мають виплати в розмірі від 2 200 до 2 500 грн на мі-
сяць строком від 1 до 3 місяців [10].

Громади, що приймають ВПО, також активно 
співпрацюють з міжнародними організаціями та пред-
ставниками бізнесу. Завдяки плідній співпраці було 
створено Центри видачі продуктових наборів для пе-
реселенців при обласній військовій адміністрації, які 
видають набори 1 раз на місяць на одну особу або на 
сім’ю. Слід зазначити, що в областях, де приймають 
ВПО, створюють місця компактного безкоштовного 
або платного проживання. Так, на Хмельниччині, за 
даними на 20.07.2022 р., а саме, на території Шепетів-
ського району, ВПО розміщено на базі навчальних за-
кладів, дитячих садочків, гуртожитків, готелю, а також 
у приватних будинках. У районі створено 15 348 роз-
горнутих місць для проживання ВПО, із них у держав-
них і комунальних закладах – 3 237 місць, у приватній 
сфері – 12 111. Станом на 20.07.2022 р. у державних і 
комунальних закладах Шепетівського району прожи-
вало 177 осіб, у приватному секторі – 11 916 [11].

За даними сайту «Прихисток», на Дніпропе-
тровщині створено центри з підтримки переселенців, 
де ВПО надають гуманітарну допомогу, лікування, 
влаштовують дітей до школи та пропонують роботу. 
Слід зазначити, що пересічні мешканці регіону безко-
штовно надали прихисток у себе вдома громадянам 
із зон активних бойових дій, таким чином розмістив-
ши понад 22 тис. переселенців. Насправді набагато 
більше мешканців Дніпропетровщини допомогли 
українцям із інших регіонів, які опинилися в біді. Так, 
рекордсменом з приймання переселенців можна ви-
значити м. Дніпро, де порівняно з іншими містами 
України проживає найбільша кількість ВПО, а саме, 
113 494 осіб [12]. 



200

Е
К
О
Н
О
М
ІК

А
	

	ЕК
О

Н
О

М
ІК

А 
П

РА
Ц

І Т
А 

СО
Ц

ІА
Л

ЬН
А 

П
О

Л
ІТ

И
КА

БІЗНЕСІНФОРМ № 12 ’2022
www.business-inform.net

Станом на 9 травня 2022 р. буковинці були готові 
безкоштовно надати вимушеним переселенцям 1 229 
місць. Для проживання пропонують як кімнати, так і 
окремі квартири і будинки в Чернівцях та області. 

Благодійною організацією Української греко-
като лицької церкви «Карітас» у рамках проєкту 
«Еmergency appeal – реагування на надзвичайні ситу-
ації внаслідок бойових дій в Україні» було сформова-
но 20 тис. продуктових наборів для постраждалих від 
війни. У рамках проєкту закуплено продуктів харчу-
вання на 1000 тис. євро. Продуктові набори сформо-
вано таким чином, що один покриває двотижневу по-
требу в продуктах на одну людину. До складу наборів 
входять і продукти, готові до негайного споживання 
(м’ясні снеки, горіхи, родзинки, печиво, м’ясні та риб-
ні консерви, шоколадні батончики, згущене молоко), 
і продукти, що потребують приготування (макарони, 
крупи, олія, цукор, чай).

Проте дії влади, що спрямовані на організацію 
державної підтримки населення в умовах військової 
агресії, мають певні обмеження, а саме: 
 по-перше, Уряд України працює достатньо 

ефективно в умовах воєнного стану, однак 
слід зазначити, що об’єктивно зумовлена 
швидкість прийняття рішень в обхід стан-
дартних процедур викликає певні побоюван-
ня в довго- і середньостроковій перспективі; 

 по-друге, існують певні проблеми із розмі-
щенням ВПО, а також їх забезпеченням. На-
вантаження на державний бюджет посилю-
ється зі збільшенням кількості ВПО.

Добробут громадян, що мешкають на деокупо-
ваних територіях; тих, що виїхали із зони ак-
тивних бойових дій; і тих, що живуть в умовно 

безпечних регіонах, а також економічна спроможність 
нашої держави протистояти кризовим явищам за-
лежить від сталого стану економіки та її конкуренто-
спроможності. Слід зазначити, що зараз стан економі-
ки України є низькоконкурентним, у зв’язку з цим на-
дійність та організація державної підтримки населення 
залежіть від допомоги міжнародних партнерів. Однак 
вектор розвитку соціальної підтримки населення в пе-
ріод повоєнного стану повинен мати євроінтеграційну 
спрямованість розвитку України. Така спрямованість 
сприятиме більш швидкій трансформації соціально-
економічного середовища та посилить надійність 
системи соціального захисту населення.                     
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