
 
   

ПРЕС-РЕЛІЗ 

 

16 тисяч уразливих вимушених переселенців отримають грошову допомогу  
від Євросоюзу, Німеччини та Норвегії  

Київ, 28 липня 2015 

За підтримки донорів, Міжнародна організація з міграції (МОМ) розширює програми грошової 
допомоги, аби підтримати найуразливіших вимушених переселенців в Україні. 

У липні МОМ розпочала другий раунд багатоцільових виплат на підтримку переселенців у Харківській 
області. Це стало можливим завдяки додатковому мільйону євро, наданому Європейським Союзом через 
Департамент Європейської Комісії із гуманітарної допомоги та громадянського захисту (ECHO), та 400 тис. євро 
співфінансування від Уряду Норвегії.  

Люди похилого віку від 75 років, родини з трьома та більше дітьми, одинокі батьки та люди з першою та 
другою групою інвалідності, які втратили працездатність, цього літа отримають безумовну грошову допомогу в 
розмірі тисячі гривень на людину. Європейський Союз, Норвегія та МОМ мають за мету у такий спосіб 
допомогти 9,5 тис. осіб.  

«Ми повинні спрямувати нашу допомогу на потреби тих, кому вона найбільше потрібна, тих, хто не 
може самостійно впоратися з випробуваннями, що випали на їхню долю, – каже Голова офісу ECHO в Києві 
Мамар Мерзук. – Грошові виплати є не лише найшвидшим способом надати допомогу. Вони зберігають 
гідність людей, бо переселенці самі можуть вирішити, на які найнагальніші потреби витратити ці кошти». 
Із грудня 2014 до квітня 2015, Євросоюз уже допоміг понад 23 тис. уразливих вимушених переселенців на 
Харківщині одноразовими грошовими виплатами через МОМ. Харківську область було обрано для проекту 
через близькість до зони конфлікту та велику кількість зареєстрованих у ній вимушених переселенців. За 
даними Міністерства соціальної політики України на липень, їх кількість у цьому регіоні становить близько 
180,000 осіб. 

Завдяки одному мільйону євро, наданому Німеччиною, МОМ зможе допомогти ще 6,5 тис. уразливих 
вимушених переселенців, які перебувають у дев’яти регіонах України, а саме Вінницькій, Полтавській, Сумській, 
Одеській, Миколаївській, Херсонській, Черкаській, Чернігівській та Житомирській областях. У рамках цього 
проекту люди віком 75 років і старші, родини з трьома та більше дітьми та люди з першою та другою групою 
інвалідності також отримають по тисячі гривень під час літнього раунду виплат. Станом на липень 2015, у цих 
дев’яти регіонах перебували понад 130 тис. вимушених переселенців.  

Восени буде здійснено ще один раунд виплат у вищезазначених десяти регіонах, які отримають ті ж 
люди, що й влітку, а також, потенційно,  новоприбулі уразливі переселенці. Сума виплат другого раунду буде 
визначена пізніше з урахуванням кількох факторів, таких як рівень інфляції та ринкових цін. Початкові списки 
отримувачів допомоги готуватиме державна служба соціального захисту, перевірку даних здійснюватиме 
команда проекту.  

 «Криза триває, і переселенці й надалі перебувають у складних життєвих умовах. Для нас важливо, 
що люди зможуть самостійно визначати свої пріоритети, на що витратити допомогу, чи то буде 
підготовка дітей до школи, купівля ліків, одягу чи інші важливі потреби для кожної окремої родини», – 
зазначає Голова Представництва МОМ в Україні Манфред Профазі.  
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