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тому числі 85 безкоштовно. Щоб 
приєднатися до програми, пацієнт 
повинен мати рецепт від лікаря. 
Ліки можна придбати приблизно 
в 9000 аптеках по всій країні з 
написом «Доступні ліки». Список 
лікарських засобів, включених до 
Програми відшкодування доступних 
ліків станом на лютий 2021 року: 
https://moz.gov.ua/uploads/5/28733-
dn _ 251_12 _ 02 _ 2021_dod .pd f 
Загальна інформація про COVID-19

Контакт-центр Міністерства Охорони 
Здоров’я з питань COVID-19: 0 800 
60 20 19 Обласні номери гарячих 
ліній з питань COVID-19: https://moz.
gov.ua/article/health/telefoni-garja-
choi-linii-covid-19 Поточна інформація 
про COVID-19 та карантин в Україні: 
https://covid19.gov.ua/en

Щеплення — добровільні й 
безоплатні. Більше інформації про 
щеплення: https://vaccination.covid19.
gov.ua/

Загальна інформація щодо охорони 
здоров’я

Медична допомога в Україні 
надається як державними, так і 
приватними медичними закладами. 
Медична допомога, що фінансується 
державою, надається за допомогою 
Програми медичних гарантій (ПМГ). 
ПМГ – це перелік медичних послуг та 
ліків, які гарантуються та оплачуються 
з державного бюджету. ПМГ 
передбачає первинну, спеціалізовану, 
паліативну допомогу та реабілітацію, 
медичну допомогу дітям до 18 років, 
екстрену та медичний супровід 
вагітності та пологів. Аби отримати 
доступ до безоплатних послуг, 
пацієнт має мати направлення від 
лікаря первинної медичної допомоги. 
Для цього необхідно спочатку 
скласти декларацію із сімейним 
лікарем, терапевтом або педіатром. 
Направлення до гінеколога, психіатра, 
стоматолога чи нарколога не потрібні. 
Невідкладна медична допомога 
надається безкоштовно всім - 
незалежно від декларації. Витрати 
несе Національна Служба Здоров’я 
України (НСЗУ). НСЗУ укладає прямі 
договори з медичними закладами. 
Кожен українець має можливість 
вільно обирати сімейних лікарів, 
терапевтів та педіатрів у державних 
чи приватних медичних закладах за 
рахунок бюджету.

Наявність медичних закладів та лікарів

Первинна медична допомога 
надається через мережу лікарень та 
поліклінік. Територія, яку обслуговує 
державна клініка первинної медичної 
допомоги, розбита на райони, кожен 

з яких має певну кількість жителів та 
лікарів первинної медичної допомоги 
та педіатрів. Громадяни можуть 
зареєструватися у лікаря на свій вибір. 
Другий рівень включає муніципальні 
та центральні ,  або районні 
лікарні. У більших містах України 
є спеціалізовані державні лікарні, 
інфекційні лікарні, а також пологові 
будинки. Третинну допомогу надають 
обласні лікарні, спеціалізовані клінічні 
та діагностичні центри національних 
науково-дослідних інститутів.

Порядок прийому до медичних 
закладів

Грома д янин Укра ї ни  може 
обрати сімейного лікаря, педіатра 
або терапевта в будь-якому 
амбулаторному медичному закладі 
по всій країні та підписати декларацію 
з обраним лікарем. Для укладення 
договору з л ікарем потрібен 
дійсний внутрішній паспорт та 
ідентифікаційний код.

Наявність та вартість ліків
Пацієнти з певними захворюваннями 
мають право на деякі медикаменти, 
що фінансуються державою. 
Програма медичних гарантій включає 
програму відшкодування доступних 
ліків , що дозволяє пацієнтам 
отримувати ліки, що відпускаються 
за рецептом, для серцево-судинних 
захворювань, діабету ІІ типу та 
бронхіальної астми безкоштовно 
або з невеликою доплатою. В даний 
час пацієнти можуть отримати за 
цією програмою 264 препарати, 
що відпускаються за рецептом, у 
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Доступ для громадян, які 
повернулися з-за кордону

Право на участь та вимоги: 
Конституція України гарантує 
кожному право на охорону здоров’я. 
Тобто, кожний громадянин України, 
так само, як і іноземець або особа 
без громадянства, які на законних 
підставах перебувають на території 
України, мають право на охорону її 
здоров’я.

Процедура реєстрації: Заклади 
первинної медичної допомоги, 
як приватні, так і державні, в яких 
працюють сімейні лікарі, терапевти, 
педіатри, підписують договір з 
НСЗУ, а пацієнти – декларацію з 
тими лікарями первинної медичної 
допомоги, яких самі собі обрали.

Необхідні документи: Внутрішній 
паспорт та ідентифікаційний номер 
громадянина України необхідні для 
підписання декларації із сімейним 
лікарем. Якщо ви підписуєте 
декларацію з педіатром, то також 
знадобиться свідоцтво про 
народження дитини, паспорт одного 
з батьків або законних опікунів.

Photo: Unsplash 20 18/ David Travis



• https://ua.jooble.org/
• https://www.olx.ua/uk/rabota/
• https://ua.trud.com/ua/
• https://www.dcz.gov.ua/

Допомога у зв’язку із безробіттям
Державна служба зайнятості 
п ідпорядкована Мін істерству 
розвитку економіки, торгівл і 
та сільського господарства та 
пропонує різноманітні послуги для 
безробітних громадян. Державна 
служба зайнятості надає інформаційні 
послуги, фінансову допомогу у 
зв’язку з безробіттям, професійне 
навчання та фінансову підтримку 
для започаткування власної справи. 
Особа, яка стала безробітною 
і бажає отримувати соціальні 
виплати повинна зареєструватися 
в Державній службі зайнятості та 
надати відповідні документи, що 
підтверджують її право на допомогу.

Підвищення кваліфікації та навчання
Державна служба зайнятості 
пропонує навчальні можливості 
для безробітних осіб. Щоб стати 
учасником навчальної програми, 
особа повинна зареєструватися як 
безробітна та пройти професійну 
орєнтацію, щоб визначити ї ї 
навички та запити ринку праці. 
Зареєстрована безробітна особа 
може отримати нову спеціальність, 
підвищити кваліфікацію чи пройти 
навчання зі специфічних навичок 
чи технологій. Після отримання 
відповідного направлення від 
служби зайнятості, особа може 
проходити навчання у будь-
якому партнерському навчальному 
закладі. Протягом навчання особа 

отримуватиме фінансову допомогу 
по безробіт тю, компенсацію 
вартості проїзду до місця навчання 
та забезпечуватиметься місцем 
проживання. Детальну інформацію 
можна знайти у розділі “Навчання” 
на сайті https://www.dcz.gov.ua/ .

Загальна інформація щодо ринку 
праці

Відповідно до останніх даних 
Світового банку, зайнятість робочої 
сили в Україні складала 52% (2020 
р.) https://data.worldbank.org/country/
ukraine  Водночас, зайнятісь серед 
чоловіків була на рівні 64.8% та жінок 
– 47 % (2019). Більшість працівників 
були задіяні в сфері обслуговування 
(61%), 25% у виробництві і 14% - у 
сільському господарстві (https://data.
worldbank.org/indicator/SL.IND.EMPL.
ZS?locations=UA). Згідно з даними 
Державної служби статистики 
України, 84% робочої сили належить 
до числа найманих працівників і 
15% складають самозайняті люди. 
Проте, у сільській місцевості частка 
самозайнятих осіб складає 29% , 
що в тричі перевищує аналогічний 
показник серед міського населення. 
За інформац ією Державно ї 
служби зайнятості найбільшим 
затребуваними були працівники 
у сфері сільського господарства, 
торгівлі, надання послуг і логістики. 

Середня заробітна плата за даними 
Міжнародної організації праці 
(2019) становила 10 497,00 грн, а 
рівень безробіття був 8,2%, серед 
молоді - 15,4% (https://ilostat.ilo.org/
data/country-profiles/). Відповідно до 
даних Світового банку, ВВП на душу 
населення за паритетом купівельної 
спроможності становило 13 341,20 
доларів США. У 2019 році.

Пошук роботи

Пошук роботи в Україні доступний як 
через приватні, так і державні ресурси. 
Державна служба зайнятості має 25 
регіональних центрів зайнятості та 
429 філій регіональних центрів. Шукачі 
роботи можуть зареєструватися на 
сайті Державної служби зайнятості 
та шукати відповідні вакансі ї , 
завантажувати своє резюме для 
цього необов’язково. Найбільшими 
недержавними ресурсами з пошуку 
роботи є: 
• https://www.work.ua/
• https://rabota.ua/
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Доступ для громадян, які 
повернулися з-за кордону

Право на участь та вимоги: Будь-яка 
особа, яка втратила роботу, включно з 
особами з інвалідністю, і яка не досягла 
пенсійного віку, може отримати статус 
безробітної. Лише зареєстровані 
безробітні особи можуть отримувати 
фінансову допомогу по безробіттю. 
Для того, щоб зареєструватися як 
безробітна особа, людина повинна 
подати заяву онлайн чи особисто 
у центрі зайнятості. Для реєстрації 
онлайн необхідно відвідати сайт: 
https://diia.gov.ua/services/dopomoga-
po-bezrobittyu.

Необхідні документи: Щоб 
отримувати соціальні виплати, 
людина повинна надати документи, 
що посвідчують особу, документи з 
останнього місця роботи, документи 
про навчання. Після реєтрації 
та отримання підтвердження від 
Державної служби зайнятості, 
особа буде отримувати допомогу 
по безробіттю через банківську 
систему. Водночас, кар’єрний радник 
буде шукати відповідні можливості 
працевлаштування для зареєстрованої 
особи.
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Загальна інформація щодо житла

За даними Державної служби 
статистики України, 70% українських 
сімей проживають у містах. Близько 
10% населення країни проживає у 
столиці - Києві. Станом на 2018 рік, 
переважна більшість сімей в Україні 
(94%) проживають в окремих 
квартирах (47%, переважно в містах) 
або в індивідуальних будинках (48%, 
переважно в сільській місцевості); 
впродовж усього періоду 1999–2018 
рр. ці показники трималися без 
істотних змін. За даними Державної 
служби статистики, у період 
1999–2018 рр. дуже мала частина 
населення - лише 1–4% - проживала 
в орендованому у приватних 
осіб житлі. Однак низька частка 
орендованого житла в Україні не 
дає реальної картини ринку оренди 
житла, оскільки цей процес часто 
здійснюється неофіційно та поза 
офіційною податковою системою. 
Вартість оренди та нерухомості вища 
у великих містах. 

Середньомісячна вартість оренди 
однокімнатної квартири в таких 
містах, як Київ або Одеса, становить 
близько 8 000-15 000 грн, у менших 
обласних містах - близько 5000 
- 9 000 грн. Комунальні послуги 
оплачуються додатково. Вартість 
комунальних послуг залежить від 
кількох факторів, таких як розмір 
житлової площі, кількість мешканців, 
використання води, електроенергії та 
газу тощо. Взимку середній рахунок 
сім’ї з 3 осіб може змінюватися в 
різних обласних містах від 3500 грн 
до 4500 грн. у двокімнатній квартирі 
(50м2).

Пошук житла

Більшість житла здається в оренду 
через послуги агентств нерухомості. 
Зазвичай орендар платить за послуги 
агентів з питань нерухомості в 
Україні. Вартість послуги в більшості 
випадків становить 50% щомісячної 
плати за оренду. Отже, якщо 
щомісячна орендна плата становить 
10000 гривень, орендар, можливо, 
одноразово заплатить 5000 гривень 
брокеру. Цей платіж здійснюється 
під час підписання договору аренди. 
Якщо майно купується, як правило, 
комісія агентів з нерухомості становить 
3-5%. Оплата здійснюється наперед 
та готівкою. Також необхідно внести 
заставу орендодавцю. Цей депозит 
вважається платою за останній місяць 
оренди та є своєрідною гарантією для 
власника нерухомості. Отже, якщо 
людина збирається орендувати житло 
за 10000 гривень на місяць, швидше 
за все, їй доведеться заплатити 25000 
гривень при підписанні договору 
(авансовий платіж 10000 гривень 
за перший місяць, депозит 10000 
гривень за останній місяць і 50% за 
послуги агента). Веб-сайти з оренди 
та купівлі нерухомості в Україні: https://
www.olx.ua/nedvizhimost/, https://dom.
ria.com/, https://lun.ua/, https://flatfy.
ua/, https://rieltor.ua/, https://domik.ua/, 
https://besplatka.ua/.

Соціальні гранти на житло

Внутрішньо переміщені особи (ВПО) 
можуть взяти участь у соціальній 
програмі «Доступне житло». Вона 
передбачає участь ВПО та ветеранів 
у програмі субсидованого придбання 

житла, де 50% витрат на квартири 
покриваються родиною ВПО/
ветеранів та 50% з державного бюджету. 
Більше інформації про програму: 
https://www.molod-kredit .gov.ua/
zhytlovi-prohramy/dostupne-zhyt-
lo. Урядова програма «Доступна 
іпотека під 7%» була розпочата 1 
березня 2021 року. Детальніше 
про програму: https://bdf.gov.ua/uk/
programa-dostupna-ipoteka-7.

Доступ для громадян, які 
повернулися з-за кордону
Критерії участі: Якщо особа отримала 
статус ВПО або має право на нього, 
вона може подати заявку на тимчасове 
житло за умови відсутності у власності 
житла на підконтрольній Уряду 
України території. . Докладніше про 
процедуру та необхідні документи 
на веб-сторінці: https://krm.gov.ua/
tymchasove-zhytlo-dlya-vnutrishno-
peremishhenyh-osib/
Залежно від вразливості існують 
кризові центри, будинки соціального 
піклування, центри обліку та нічного 
перебування бездомних, притулки 
для жінок, які постраждали від 
домашнього насильства.

ЖИТЛО ЖИТЛО3 3
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Система соціального забезпечення

Система соціального забезпечення в 
Україні охоплює різноманітні категорії 
населення. Основними її складовими є: 
соціальне страхування для безробітних 
та тимчасово непрацездатних; фінансові 
пільги різним незахищеним особам та 
іншим громадянам, які мають на них 
право відповідно до законодавства; 
соціальні послуги. Система соціального 
забезпечення знаходиться під 
підпорядкуванням Міністерства 
соціальної політики. Для участі у схемах 
соціального забезпечення бенефіціар 
повинен подати заявку через місцеві 
адміністрації. Пільги залежать від того, 
чи відповідає заявник критеріям участі 
в достуних соціальних програмах.

Пенсійна система

Пенсійна система в Україні складається 
з трьох рівнів:
• с о л і д а р н а  с и с т е м а 

загальнообов’язкового державного 
пенсійного страхування;

• н а ко пич у в а л ьн а  си с т е м а 
загальнообов’язкового державного 
пенсійного страхування;

• система недержавного пенсійного 
забезпечення. Перший і другий 
рівні пенсійної системи в Україні - 
це система загальнообов’язкового 
д е р ж а в н о г о  п е н с і й н о г о 
страхування. Другим і третім 
рівнями пенсійної системи в 
Україні є накопичувальна пенсійна 
система.

СИСТЕМА СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ СИСТЕМА СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ4 4

Доступ для громадян, які Доступ для громадян, які 
повернулися з-за кордонуповернулися з-за кордону
Право на участь та вимоги: Існують 
різні схеми соціального забезпечення, 
участь у яких залежить від економічних 
умов особи, ї ї віку, приналежності 
до будь-якої вразливої групи (діти-
сироти, одинокі матері, інваліди, 
внутрішньо переміщені особи та інші 
групи) тощо.
Процедура реєстрації: Щоб отримати 
інформацію та перевірити, чи має 
особа право на будь-яку соціальну 
допомогу, вонаповинна звернутися 
до місцевої адміністрації, центрів 
надання адміністративних послуг чи 
центрів соціальних служб. Для деяких 
соціальних служб можна подати 
онлайн-заявку, наприклад, допомогу 
після народження дитини, допомогу 
по безробіттю та інші. Щоб подати 
заявку через Інтернет, бенефіціар 
повинен відвідати веб-сайт: https://
diia.gov.ua/

Необхідні документи: Необхідні 
документи залежать від програми, 
в якій особа буде брати участь, 
але в будь-якому випадку, особа 
повинна надати паспорт, картку 
платника податків та документи, що 
підтверджують право на участь у 
певній програмі соціального захисту.

Доступ для громадян, які Доступ для громадян, які 
повернулися з-за кордонуповернулися з-за кордону
Критерії участі: Вік – 60 років, 
принаймні 28 років страхового 
стажу на 2021 рік. Якщо особа не 
має необхідних років страхового 
стажу, то вік виходу на пенсію може 
становити 63 роки і старше.

Пільгові умови для певних категорій:
Iнваліди, жінки з п’ятьма і більше 
дітьми або дитина-інвалід, особи, 
які працювали в шкідливих або 
небезпечних умовах, особи, 
які постраждали внаслідок 
Чорнобильської катастрофи. До 
стажу можуть бути включені роки 
навчання у вищих навчальних 
зкаладах, проходження строкової 
служби, період догляду за особами 
з інвалідністю або дітьми молодше 3 
років, або період безробіття та пошук 
роботи.

Процедура реєстрації: Особа повинна 
подати заявку на призначення 
пенсії не менше ніж за місяць до 
досягнення ними пенсійного віку 
та не більше ніж за три місяці після 
досягнення відповідного віку. Особа 
повинна подати заяву до Державного 
пенсійного фонду в електронному 
вигляді або особисто.

Необхідні документи: Щоб подати 
заявку на призначення пенсії, особа 
повинна надати такі документи: 
бланк заяви, документ, що посвідчує 
особу, картку платника податків 
(ідентифікаційний код), документи 
для підтвердження років страхового 
стажу, фотографію та інші документи, 
якщо це можливо. Перелік 
документів доступний за посиланням 
h t tp s : / /w w w.p fu . gov . u a /125978 -
pryznachennya-pensiyi/
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СИСТЕМА СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ4
Вразливі групи

Вразливі групи (наприклад, люди 
з інвалідністю, сім’ ї у важкому 
матеріальному становищі, діти-
сироти або діти, позбавлені 
батьківскього піклування, тощо) мають 
право, залежно від типу вразливості, 
на різні пільги за державними 
програмами. Соціальні пенсі ї 
надаються особам з інвалідністю 
залежно від групи інвалідності, до якої 
вони належать. Інші вразливі групи 
мають право на фінансову соціальну 
допомогу та доступ до послуг за 
зниженою ціною або безкоштовно, 
такі як наземний транспорт, ліки, 
витрати на комунальні послуги, 
санаторно-курортне лікування 
тощо. Соціальні виплати охоплюють 
такі вразливі групи: ветерани та 
колишні учасники бойових дій, 
внутрішньо переміщені особи, 
особи з обмеженими можливостями, 
особи, які постраждали внаслідок 
Чорнобильської катастрофи, сім’ї 
та діти, які перебувають у складних 
матеріальних обставинах, діти, 
які перебувають під законним 
опікунством та піклуванням, одинокі 
матері, діти-сироти, та усиновлені, 
особи, які доглядають за хворими 
дітьми, особи, які живуть та 
доглядають за інвалідом І та ІІ групи 
внаслідок психічних захворювань, 
люди з інвалідністю та особи, які 
перебувають у відпустці по догляду 
за дитиною, та інші групи.

Доступ для громадян, які 
повернулися з-за кордону
Вимоги: Для отримання соціальних 
виплат, особа повинна належати до 
однієї з вразливих груп, визначених 
національним законодавством. 
Інформацію про державні схеми для 
кожної з вразливих груп можна знайти 
на веб-сайті Міністерства соціальної 
політики (https://www.msp.gov.
ua/), урядовому порталі державних 
онлайн-послуг (https: //guide.diia .gov.
ua / register / thematic-area / 3) та 
місцевих адміністрацій.
Процедура реєстрації: Для участі в 
державних соціальних програмах, 
бенефіціару слід звернутися до 
місцевої адміністрації або центрів 
адміністративних послуг.
Необхідні документи: Необхідними 
документами є паспорт, картка 
платника податків та супровідні 
документи. Додаткові документи, що 
підтверджують право особи до участі 
у програмі, залежать від програми 
та критеріїв вразливості людини. 
Бенефіціар повинен зв’язатися з 
місцевими адміністраціями або 
центрами надання адміністративних 
послуг, щоб отримати детальну 
інформацію про необхідні документи.

Загальна інформація

Українська система освіти складається 
з п’яти рівнів: дошкільної, початкової 
середньої, базової середньої, вищої 
середньої освіти та післядипломної 
освіти. В Україні існують різні типи 
дошкільних навчальних закладів. Це 
ясла, дитячі школи, дитячі садки, ясла-
садки компенсуючого типу для дітей 
з особливими освітніми потребами, 
будинки дитини, дитячі будинки-
інтернати, ясла-садки сімейного 
типу, ясла-садки комбінованого типу. 
Освіта в Україні є обов’язковою з 6 
до 15 років (1-9 класи). Початкова 
середня освіта - це перші 4 класи 
у початковій школі. Базова середня 
школа для учнів у віці від 10 до 15 
років (5-9 класи), після чого вони 
можуть отримати свідоцтво про 
здобуття базової середньої освіти . 
Старша середня школа – це наступні 
3 роки навчання (10-12 класи). 
Випускники отримують свідоцтво про 
здобуття повної загальної середньої 
освіти. Крім того, учні зобов’язані 
складати стандартизовані тести, які 
зовнішньо оцінюються Українським 
центром оцінювання якості освіти. 
Ці тести використовуються для 
вступу до університету. Якщо учні 
не навчаються в старшій середній 
школі, вони можуть обрати подальше 
навчання у професійній середній 
школі. Програми займають до 4 років.
Міністерство освіти і науки України 
керує вищою освітою, включаючи 
професійні школи, коледжі та 
університети. Вони можуть бути 
приватними або державними.Список 
закладів вищої освіти: 1-9-227.pdf 
(mon.gov.ua)

Вартість, позики та стипендії

Навчання здійснюється безкоштовно 
в державних загальноосвітніх 
школах. Однак в школах широко 
застосовують внески батьків . 
Батьки купують шкільне приладдя. 
Під час карантину батьки також 
повинні купувати маски, рукавички 
та інші захисні засоби. Система 
державного фінансування вищих 
навчальних закладів залишається 
централізованою та залежать від 
бюджету і не може гарантувати 
місця, що фінансуються державою, 
всім абітурієнтам з високими 
р е з ул ьт а т а м и  з о в н і ш н ь о го 
незалежного оцінювання (ЗНО).

Затвердження та перев ірка 
іноземних дипломів
Процедура визнання іноземних 
документів про освіту включає 
в себе: перевірку автентичності 
документів, підтвердження статусу 
освітньої установи та/або освітньої 
програми, оцінки кваліфікації або 
періоду навчання, та встановлення 
еквівалентності освітньому або 
освітньо-професійному ступеню 
в Україні, академічних та/або 
професійних прав. Інформація про 
процедуру та необхідні документи 
доступна за посиланням: https://
mon.gov.ua/ua/ministerstvo/poslugi/
viznannya-inozemnih-dokumentiv

ОСВІТА5



ОСВІТА5

Доступ для громадян, які 
повернулися з-за кордону
Право на участь та вимоги: Діти 
приймаються до державної 
загальноосвітньої школи за місцем їх 
проживання. Кожна школа обслуговує 
певний район і гарантує місця для всіх 
дітей шкільного віку, які проживають 
у цьому районі. Окремих вступних 
іспитів немає.

Процедура реєстрації: Документи, 
необхідні для зарахування в дитячий 
садок та/або загальноосвітню 
школу: заява батьків, свідоцтво 
про народження дитини, медична 
довідка про стан здоров’я дитини та 
рекомендація щодо прийому; для 
середньої школи також потрібен 
документ про місце проживання 
дитини.
Вимоги до вступу до закладів вищої 
освіти: https://mon.gov.ua/ua/npa/
pro-zatverdzhennya-umov-prijomu-
na-navchannya-dlya-zdobuttya-vishoyi-
osviti-v-2021-roci
Документи, необхідні для вступу до 
вищого навчального закладу:
https: //pk .znu.edu.ua/bakalavrat /03-
perelik-dokumentiv-neobxidnix-dlya-
vstupu-bakalavr/
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Загальне становище дітей та 
немовлят

За даними ЮНІСЕФ, 18% населення 
України складають діти. У той же 
час сім’ї з дітьми складають 45% тих, 
хто живе за межею бідності. Бідність 
впливає на навчання впродовж 
життя: дитина, яка виросла в 
бідності, має більший ризик стати 
бідною дорослою людиною. Багато 
обмежень, з якими стикаються 
найуразливіші діти в Україні, пов’язані 
з бідністю та інвалідністю, статтю або 
приналежністю до меншин. Водночас 
кожна дитина має конституційне 
право на початкову та середню освіту. 
Діти до 16 років також охоплені 
Програмою медичних гарантій.

(Не) урядові організаці ї , які 
займаються питанням добробуту 
та прав дітей

Основною державною інституцією, 
яка займається правами дітей, є 
Уповноважений Верховної Ради 

України з прав дитини. Іншими 
суб’єктами державного управління 
є Міністерство соціальної політики, 
Міністерство освіти і науки, 
Міністерство охорони здоров’я, 
Міністерство молоді та спорту 
та місцеві адміністрації. Багато 
неурядових орган ізац ій ,  як і 
займаються питаннями захисту дітей, 
серед них: Громадська організація 
“Ла Страда - Україна” (захист прав 
дитини, боротьба з домашнім 
насильством, консультації “гарячої 
лінії”), Карітас Україна (гуманітарна 
допомога, захист дітей, допомога 
дітям, які живуть у кризових сім’ях - 
має представництва в усіх регіонах 
України), Представництво благодійної 
організації «Надія та житло для 
дітей» в Україні, м. Київ (альтернативи 
інституціоналізованому догляду, 
соціальні послуги), Міжнарода 
благодійна організація «Партнерство 
кожнії дитині», м. Київ (допомога 
вразливим дітям та сім’ям) та інші 
організації.

ДІТИ6
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ДІТИ6
Доступ для громадян, які 
повернулися з-за кордону
Вимоги: Кожна дитина має право 
відвідувати школу, найближчу до 
її місця проживання. Але це не 
обмежує права дитини на навчання 
в іншому навчальному закладі, якщо 
є вільні місця. Наступні документи 
можуть підтвердити інформацію 
про фактичне проживання дитини: 
паспорт (дозвіл на постійне або 
тимчасове проживання, посвідчення 
біженця), свідоцтво про реєстрацію 
місця проживання дитини або 
одного з його батьків, свідоцтво про 
реєстрацію внутрішньо переміщеною 
особою, право власності на відповідне 
житло, документ, що засвідчує право 
користування житлом (договір оренди 
або найму житла), акт перевірки 
житлових умов, інший офіційний 
документ, що містить інформацію 
про місце проживання дитини. До 
6 років дитину слід щепити проти 
туберкульозу, поліомієліту, дифтерії, 
коклюшу, правця та кору. У віці 6 
років проводять ревакцинацію проти 
дифтерії, правця, поліомієліту, кору, 
краснухи та паротиту. Якщо у дитини 
немає жодної з необхідних щеплень, 
навчальний заклад має право 
відхилити заявку.

Процедура реєстрації: Дата початку 
прийому документів для вступу 
до першого класу визначається 
місцевими адміністраціями і не 
може тривати менше місяця. Через 
впроваджений адаптивний карантин 
було створено платформу для вступу 
в Інтернеті: https://school.isuo.org/, де 
батьки можуть подати форму заявки 
до обраного навчального закладу. 

Для реєстрації до дитячого садка 
батьки повинні вибрати заклад, 
подати довідку про медичний огляд 
та свідоцтво про народження дитини. 
Батьки також можуть зареєструватися 
в онлайн-черзі.

Необхідні документи: Анкета, подана 
одним із батьків з копією паспорта 
одного з батьків. Разом із заявою 
один із батьків повинен подати такі 
документи: свідоцтво про народження 
дитини; довідка про медичний 
огляд; документ, що підтверджує 
право першочергового зарахування 
дитини (якщо така є); висновок про 
всебічну (або повторну) психолого-
педагогічну оцінку дитини або витяг 
з протоколу психолого-медико-
педагогічної консультації щодо 
зарахування дитини до інклюзивного 
або спеціального класу (за наявності 
та на вимогу батьків) .

Photo: Unsplash 2018/ Arthur Lugovoy
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Міжнародна організац ія 
з  м і г р а ц і ї  ( М О М ) , 
Представництво в Україні
Агенство ООН з питань 
Вул. Михайлівська, 8
01001, Київ, Україна
+38 (044)568-50-15,(044) 568-
50-16, iomkievcomm@iom.int
https://iom.org.ua/ua

Міжнародна орг ан і з ац ія 
п р а ц і  в  У к р а ї н і  
Т р у д о в і  п р а в а   
вул. Еспланадна, 8/10, кімната 1908   
0 1 6 0 1  К и ї в ,  У к р а ї н а   
+380442898528
+38042894141   
budapest@ilo.org     
ilo.org/ukraine 

Державний центр зайнятості   
Пошук 
роботи, виплати по безробіттю  
в у л . Е с п л а н а д н а ,  8 / 1 0   
м.Київ,01601,   17@es.dcz.gov.ua   
https://www.dcz.gov.ua/   

Пенсійний фонд України   
В у л .  Б а с т і о н н а ,  9   
01601, м . Ки їв , Укра їна   
Гаряча лінія: 0 800 503 753 
info@pfu.gov.ua

Нац іона льний інс тит у т 
хірургії та трансплантології 
ім. О.О. Шалімова 
Вул. Героїв Севастополя, 30   
03126 , м . Ки їв , Укра їна   
(068) 778 43 49, (044) 408 14 36   
https://www.surgery.org.ua/   

Офіс Дитячого фонду ООН 
в Україні
Захист дітей
вул. Інститутська, 28
01021, м. Київ, Україна
+380 44 339 93 75
kiev@unicef.org, 
https://www.unicef.org/ukraine/

Представництво Управління 
Верховного комісара ООН 
у справах біженців (УВКБ 
ООН) в Україні 
вул. Лаврська, 16, м.    
01015, Київ, Україна   
+38(044) 288 9710, +38(044) 
288 9850, ukrki@unhcr.org   
https://www.unhcr.org/ua/ 

О н л а й н - с е р в і с 
державних послуг «Дія»   
Соціальні виплати, реєстрація 
підприємців, освітні послуги 
тощо
https://plan2.diia.gov.ua/

Інститут серця, МОЗ України   
вул .  Братис лавська ,  5а ,    
+38 (044) 291-61-31
+38 (044) 291-61-60 (діти)  
02660, 
м .  К и ї в ,  У к р а ї н а   
i n f o @ h e a r t . k y i v . u a   
https://heart.kyiv.ua/   

Інститут ендокринологі ї 
т а  о б м і н у  р е ч о в и н 
і м .  В . П .  Ко м і с а р е н к а 
Нац іон а л ьно ї  а к а де м і ї 
медичних наук України   
в у л .  В и ш г о р о д с ь к а ,  69   
0 4 1 1 4 ,  м .  К и ї в   
+38 (044) 430-36-94, (044) 428 19 98   
endocrinology.kiev@gmail.com  

ООН Жінки в Україні 
Посилення рол і ж інок у 
суспільстві
Вул. Еспланадна, 20, офіс 712   
0 1 0 2 3 ,  К и ї в ,  У к р а ї н а    
+3 8  0 4 4  2 5 3  5 9  8 0   
unwomen.ukraine@unwomen.org   
ht tps : //eca .unwomen.org /en/
where-we-are/ukraine

Програма розвитку ООН в 
Україні  
Агентство ООН з розвитку   
К л о в с ь к и й  у з в і з  1 , 
01021 м .  Ки ї в ,  Укра їна  
+380 44 253 93 63 (загальні 
запити) +380 44 253 26 07  re-
gistry.ua@undp.org https://www.
ua.undp.org/content/ukraine/uk

Міністерство соціа льної 
політики  
Система соціального захисту   
Вул .  Е сп л ан а дна ,  8 /10   
01601, м . Ки їв , Укра їна   
Тел.: +38 044 289-86-22; 044 
289-70-60 info@mlsp.gov.ua   
https://www.msp.gov.ua/   

Національний інститут раку   
Вул. Михайла Ломоносова, 33/43  
03022, м . Київ , Укра їна   
+38 (044) 257 93 15 ;    
+38 (063)  249 96 72 
i n f o @ u n c i . o r g . u a 
https://unci.org.ua/

Національна спеціалізована 
л і к а р н я  « О х м а д и т » 
вул .  В .Чорновол а ,  28 /1   
0 1 1 3 5 ,  м .  К и ї в   
ohmade t . a s y @gma i l . com    
https://ohmatdyt.com.ua/   
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КНП «Олександр і вська 
клінічна лікарня м. Києва 
Вул .  Шовковична ,  39/1   
0 1 6 0 1 ,  м .  К и ї в   
Тел.: 234-73-64, 287-74-97   
k i e v _ o k l @ u k r . n e t    
www.okl.kiev.ua   

Представництво благодійної 
організації ,,Надія і житло для 
дітей” в Україні 
Альтернативи інституційному 
догляду дітей, соціальні послуги
вул. Багговутівська, 4, оф. 57, 
м. Київ 04107, (044) 483 77 83
(044) 483 29 79
office@hopeandhomes.org.ua

Благод ійно ї орган і з ац і ї 
« У к р а ї н с ь к и й  ф о н д 
«Благополуччя дітей»
Захист д ітей, протидія 
насильству щодо дітей
+380(44)537-20-16
info@ccf.kiev.ua

Міжнародна благод ійна 
організація ,,Партнерство 
,,Кожній дитині” 
Допомога вразливим дітям
вул. Льва Толстого, 8, офіс 16, 
3-й поверх.
+38 050 330 51 79 .
nfo@p4ec.org.ua

Благод ійна орг ан і з ац і я 
,,Благодійний фонд ,,Зміни 
одне життя – Україна”
Захист прав та інтересів дітей-
сиріт та дітей, позбавлених 
батьківського піклування. вул. 
О. Пироговського, 18; 03110, 
м. Київ, +38 067 343 37 73;
changeonelife@ukr.net
http://changeonelife.ua

Міжнародна благод ійна 
організація ,,Партнерство 
,,Кожній дитині” 
Допомога вразливим дітям
вул. Льва Толстого, 8, офіс 16, 
3-й поверх.
+38 050 330 51 79 . nfo@p4ec.
org.ua

Міжнародна благод ійна 
організація Благодійний фонд 
,,СОС Дитяче містечко»
Захист дітей
вул. Б.Гмирі, 8-б, офіс 195.
м. Київ
+380 44 232 9581.
poa@sos-mistechko.org.uaм
office@sos-ukraine.org

Карітас Україна
Вул. Озаркевича, 4
79016, Львів, Україна 
+380 32 297 66 36
+380 32 297 12 56
caritas@caritas-ua.org
www.caritas-ua.org

Громадська організація “Ла 
Страда -Україна”
03113, Київ
+380 44 205 36 95
info@la-strada.org.ua
http://old.la-strada.org.ua/

Заходи, які слід вжити до 
повернення

Визнання документів: Переконайтеся, 
що на документах та їх додатках, які 
вимагають визнання, є штамп 

Апостиль (наприклад: диплом, 
свідоцтво про народження).

Житло: Якщо після повернення 
потрібне тимчасове житло, перевірте 
веб-сайти щодо варіантів оренди  
(див. ЖИТЛО) та домовтеся з 
орендодавцями заздалегідь.

Медичні довідки: Забезпечте наявність 
рецептів на ліки, що перевозяться в 
ручній поклажі, та медичні довідки 
з перекладом для подальшого 
лікування після повернення.

Подорож: Перевірте норму багажу та 
спакуйте відповідно. Зверніть увагу на 
обмеження ручної поклажі 

(наприклад: перевезення рідини до 
100 мл).

Вимоги до в’їзду в Україну: Перевірте 
оновлені правила щодо в’їзду для 

громадян України (наприклад: 
негативний ПЛР-тест на коронавірус 
або самоізоляція протягом 14 днів) та 
правила карантину в країні.

Подальша подорож: Ознайомтесь 
з розкладом руху поїздів та купуйте 
квитки на поїзд онлайн. Веб-сайт 

Укрзалізниці: https://www.uz.gov.
ua/. Щоб дістатися до центрального 
залізничного вокзалу м. Києва з 

аеропорту Бориспіль, відвідайте веб-
сайт аеропорту: https://kbp.aero/kyyiv-
boryspil-ekspres/

Заходи, які слід вжити після 
прибуття

• Паспорт: Зверніться до 
територіального управління 
Державної міграційної служби 
України за місцем проживання, 
щоб отримати внутрішній 
паспорт. Більше інформаціі на веб-
сторінці Державної міграційної 
служби: https://dmsu.gov.ua/
pro-dms/struktura-ta-kontakti/
teritorialni-organi-dms.html.

• Охорона здоров’я: Підпишіть 
декларацію з обраним сімейним 
лікарем. Докладніше на веб-
сторінці https://ehealth.gov.ua/yak-
obraty-likarya/. 

• Соціальний захист: Онлайн 
послуги Пенсійного фонду 
України: https://portal.pfu.gov.ua/
sidebar/Templates/Default. Гаряча 
лінія Пенсійного фонду України: 0 
800 503 753. Для реєстрації ВПО 
та соціальних виплат звертайтеся 
до районних та міських відділів 
соціальних служб.

• Ринок праці: Ознайомтеся з 
можливостями працевлаштування 
на українських веб-сайтах 
з пошуку роботи та найму, 
розміщуйте своє резюме онлайн. 
Зверніться до регіонального 
центру зайнятості щодо  
наявних послуг та допомоги у 
працевлаштуванні
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