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Анотація. У статті представлені результати опитування внутрішньо 

переміщених осіб (ВПО), представників місцевого населення і експертів з 9-ти 

областей України (Вінницька, Житомирська, Миколаївська, Одеська, Полтавська, 

Сумська, Херсонська, Черкаська, Чернігівська області) щодо можливостей 

доступу дітей-ВПО до дошкільної і середньої освіти. Описано основні тенденції у 

сфері дошкільної і середньої освіти у досліджуваних областях. З’ясована думка 

представників ВПО щодо доступу дітей до навчальних закладів і думка місцевого 

населення щодо навантаження на сферу освіти після появи переселенців. На основі 

інтерв’ю з експертами у сфері освіти визначено ставлення до дітей-ВПО у 

дитячих та навчальних закладах у досліджуваних областях. 
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ACCESS OF INTERNALLY DISPLACED PERSONS  

TO PRESCHOOL AND SECONDARY EDUCATION  

(according to the results of research conducted in 9 oblasts of Ukraine) 

 

Summary. The article represents results of a survey of the internally displaced 

persons (IDPs), representatives of the local population and experts from nine oblasts of 

Ukraine (Vinnytska, Zhytomyrska, Mykolayivska, Odeska, Poltavska, Sumska, 
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Khersonska, Cherkaska, Chernihivska oblasts) on possibilities of the children population 

of the IDPs to have access to preschool and secondary education. The main trends in 

preschool and secondary education of the nine oblasts have been described. The opinion 

of the IDPs on access of their children to educational institutions has been identified as 

well as the opinion of the representatives of the local population on the burden on the 

local educational systems after IDPs arrived. The attitude toward children of the IDPs in 

educational institutions of the nine oblasts has been clarified on the basis of expert 

interviews. 

Keywords: internally displaced persons, preschool education, secondary 

education, oblast, Ukraine. 

 

 

Постановка проблеми. За даними Міністерства соціальної політики 

України, станом на 14 березня 2016 р. на облік взято більше 1,7 млн. 

внутрішньо переміщених осіб (ВПО) [1]. При цьому частка дітей серед 

переселенців складає в середньому 16,7% [2]. Таким чином, питання доступу 

дітей ВПО до дошкільної і середньої освіти у нових регіонах поселення є 

надзвичайно актуальним.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. На початку масового 

переміщення з АР Крим, Донецької та Луганської областей збором 

інформації і аналізом потреб ВПО займалися переважно міжнародні 

організації. Як правило, питання доступу до освіти включаються у загальні 

обстеження ВПО. Так, у звіті Регіонального Представництва Управління 

Верховного комісара ООН у справах біженців (УВКБ ООН) за травень 

2014 р. зазначається складність при влаштуванні дітей у дитячі садки через 

неможливість батьків здійснити фінансові внески [3, с. 5]. У 2015 р. УВКБ 

ООН провело спільну оцінку потреб ВПО у м. Київ та Київській області, за 

результатами якої основні проблеми, які зазначили респонденти, стосувалися 

дошкільних навчальних закладів (значна нестача місць, вимоги неофіційних 

оплат, непрозорість щодо отримання інформації про вільні місця) [4, с. 36-

37]. У квітні 2015 р. УВКБ ООН провело аналіз потреб ВПО у Луганській 

області. Серед основних висновків: обмежена можливість дошкільних 



НАУКОВИЙ ВІСНИК УМО «ПЕДАГОГІКА»___ 

№ 1 (2016) 

 

3 

закладів області приймати дітей переселенців; питання, пов’язані із 

забезпеченням роботи евакуйованих навчальних закладів [5, с. 16].  

В той же час, проведені опитування стосуються територій з високою 

концентрацією ВПО, що спричиняє виникнення специфічних проблем, як то 

перевантаження навчальних закладів, нестача місць, напруженість з місцевим 

населенням. Дослідження регіонів «другого кола» дозволить з’ясувати 

ситуацію у сфері доступу ВПО до освіти в областях з невисокою 

концентрацією представників даної групи.  

Метою статті є визначення основних складнощів, з якими стикаються 

ВПО при влаштуванні дітей у дошкільні та середні навчальні заклади у 

Вінницькій, Житомирській, Миколаївській, Одеській, Полтавській, Сумській, 

Херсонській, Черкаській, Чернігівській областях України. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Дана стаття ґрунтується 

на досліджені «Оцінка місцевих ринків Вінницької, Житомирської, 

Миколаївської, Одеської, Полтавської, Сумської, Херсонської, Черкаської, 

Чернігівської областей в рамках гуманітарної програми Міжнародної 

організації з міграції в Україні «Гуманітарна допомога внутрішньо 

переміщеним особам в Україні шляхом грошових переказів», що було 

проведено у грудні 2015 р.  

У ході дослідження опитано 906 осіб з категорії внутрішньо 

переміщених осіб і 458 представників місцевого населення. Дітей до 18 років 

мали 37,4% респондентів з групи ВПО (339 особи) і 38,9% респондентів з 

числа місцевого населення (178 осіб). Крім того, проведено 36 

напівструктуровані інтерв’ю (по 4 представника у кожній області) з 

експертами ринку освітніх послуг: керівники/заступники керівників, 

завучі/декани дитячих та навчальних закладів. 

Слід зазначити, що у досліджуваних 9-ти областях перебувають лише 

біля 10% ВПО і зазначені області відносяться до так званого «другого кола» 
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розселення переселенців. Основна частка ВПО зосереджена у Харківській, 

Донецькій, Луганській, Дніпропетровській і Запорізькій областях.  

Крім того, частка зареєстрованих ВПО до чисельності наявного 

населення у досліджуваних регіонів є також незначною. Найвищий показник, 

який зафіксовано у Полтавській області, дорівнює 2%. Миколаївська область 

характеризується найменшою часткою ВПО по відношенню до наявного 

населення – 0,7% (див. Табл. 1).  

Охоплення дітей дошкільною освітою в цілому по Україні у 2014 році 

становило 56%, що на 5 відсоткових пункти менше, ніж у 2013 році. У 

досліджуваних регіонах частка дітей, які відвідують дошкільні навчальні 

заклади (ДНЗ) є вищою за всеукраїнський показник. Найбільший відсоток 

дітей охоплені дошкільною освітою у Полтавській та Сумській областях (по 

73%). У Одеській області цей показник у 2014 році становив лише 55%, що є 

нижчим за середньо український відповідник.  

 

Таблиця 1.  

Частка ВПО до середньої чисельності наявного населення досліджуваних 

областей (за розрахунками автора) 

Область 

Середня чисельність 

наявного населення у 

2015 р. (тис.осіб)[6] 

Кількість ВПО (станом 

на 14.08.2015), 

(тис.осіб)[7] 

Частка ВПО до 

середньої чисельності 

наявного населення (%) 

Вінницька 1606,4 12,2 0,8 

Житомирська 1251,7 9,6 0,8 

Миколаївська 1161,3 8,3 0,7 

Одеська 2393,4 30,6 1,3 

Полтавська 1444 28,8 2,0 

Сумська 1118,3 14,7 1,3 

Херсонська 1065,1 12,5 1,2 

Черкаська 1247,4 13,6 1,1 

Чернігівська 1050,3 9,4 0,9 

 

Серед основних причин низького охоплення дітей дошкільною освітою 

є нестача дошкільних навчальних закладів і значне перевантаження існуючих 

ДНЗ, особливо у міських поселеннях. Наприклад, в цілому по Україні у 2014 
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році кількість дітей була більшою за кількість наявних місць у ДНЗ у міських 

поселеннях на 32% (на 30% у 2013 році). В той час як у сільській місцевості 

спостерігається недобір дітей: на 6% у 2014 році, на 8% у 2013 році.  

Кількість дітей перевищує наявні місця у ДНЗ у всіх досліджуваних 

областях. Однак у міських поселеннях Полтавської, Одеської, Миколаївської 

і Вінницької областей цей показник перевищує навіть середньо український: 

на 54%, 45%, 41% та 43% відповідно. Наприклад, за даними Управління 

освіти і науки Одеської ОДА [8, с. 4], черга на влаштування у дошкільні 

заклади становить понад 22 тис. дітей, із них понад 13 тис. у м. Одеса. 

Перевантаження груп дітьми спостерігається у містах обласного значення, 

районних центрах та районах територіально близько розташованих біля 

обласного центру м. Одеса (подекуди на 50-60%).  

При цьому у ДНЗ сільської місцевості усіх 9-ти областей зафіксовано 

нестачу дітей, що навіть нижча за середньо український показник. Лише у 

Житомирській області ДНЗ сільської місцевості заповнені на 97%, проти 

загальноукраїнського показника у 94%. 

Переважно ДНЗ є закладами державної або комунальної власності. 

Приватні ДНЗ становлять незначний відсоток: в середньому по Україні 1,3% 

у 2014 році від усіх дошкільних навчальних закладів (що на 0,5 відсоткових 

пункти менше, ніж у 2013 році). У 2014 році у ДНЗ цієї форми власності 

навчалися 0,8% усіх дітей, які відвідують ДНЗ (що на 0,1 відсотковий пункт 

менше, ніж у 2013 році). Відсоток приватних дошкільних закладів перевищує 

середній показник по Україні лише у Одеській та Миколаївській області 

(3,7% та 1,4% відповідно). При цьому частка дітей, які відвідують приватні 

ДНЗ у всіх досліджуваних областях становить менше 1 відсотка від загальної 

кількості дітей у дошкільних закладах. Лише у Одеській області відсоток 

дітей у приватних ДНЗ був у 2014 році вищим за середній показник по 

Україні і становив 2,1%. 
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Таблиця 2.  

Основні показники ринку дошкільної освіти у 9-ти областях України у 

2014 році (складено на основі [9]) 

Області 

Охоплення 

дошкільною 

освітою (%) 

Кількість 

дітей у 

ДНЗ 

Кількість 

ДНЗ 

Кількість 

дітей на 

100 місць 

Кількість 

дітей на 

100 місць 

(міські 

поселення) 

Кількість 

дітей на 

100 місць 

(сільська 

місцевість) 

Вінницька 64 56000 779 114 143 82 

Житомирська 66 46400 704 119 130 97 

Миколаївська 69 43200 571 120 141 88 

Одеська 55 74200 801 121 145 86 

Полтавська 73 50600 619 134 154 93 

Сумська 73 37800 528 115 127 86 

Херсонська 70 38200 496 101 130 70 

Черкаська 71 43600 689 104 122 81 

Чернігівська 63 30800 426 117 126 88 

Україна 56 1294900 15002 120 132 94 

 

У 2014/15 навчальному році рівень охоплення дітей середньої освітою 

у досліджуваних областях України переважав середній по Україні показник, 

що становить 78,4% (у 2013/2014 навчальному році рівень охоплення дітей 

становив в середньому по Україні 83%) учнів денних загальноосвітніх 

навчальних закладів до загальної чисельності постійного населення 6-17 

років (за рахунок низьких показників Луганської і Донецької областей: 28,1% 

та 38,3% відповідно). Найвищий показник охоплення дітей серед 9-ти 

областей має Одеська область (87,1%). На рівні 85% дітей охоплено 

середньою освітою у Полтавській (85,0%), Херсонській (85,1%) і 

Чернігівській (85,1%) областях. Найнижчий показник охоплення зафіксовано 

у Вінницькій області (80,7%).  

В досліджуваних областях переважають загальноосвітні заклади 

державної та комунальної форми власності. Приватні заклади середньої 

освіти існують в усіх 9-ти областях, окрім Чернігівської. Однак їхня частка 
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по відношенню до державних і комунальних закладів, а також частка учнів, 

які в них навчаються, є меншою за один відсоток. Виняток становить лише 

Одеська область, де середні заклади освіти приватної форми власності 

складають 3,0%, а кількість учнів – 1,7% від загальної кількості учнів області 

(середні показники по Україні становлять 0,9% та 0,5% відповідно). 

Таблиця 3.  

Основні показники ринку середньої освіти у 9-ти областях України у 2014/15 

навчальному році  (складено на основі [10]) 

Області 

Охопленн

я 

середньою 

освітою 

(%) 

Кількіст

ь учнів 

Кількіст

ь шкіл 

Кількіст

ь 

вчителів 

Кількіст

ь учнів 

на одну 

школу 

Кількіст

ь учнів 

на 

одного 

вчителя 

Вінницька 80,7 152685 892 21004 171 7 

Житомирська 82,9 129114 802 18414 161 7 

Миколаївська 83,0 110072 556 12153 198 9 

Одеська 87,1 240306 887 25048 271 10 

Полтавська 85,0 127874 708 15754 181 8 

Сумська 81,5 93179 540 11950 173 8 

Херсонська 85,1 106726 479 12128 223 9 

Черкаська 82,3 109811 643 15112 171 7 

Чернігівська 85,1 91251 613 13006 149 7 

Україна 78,4 3757063 17604 453557 213 8 

 

Згідно з результатами проведеного опитування, переважна більшість 

(95,0%) респондентів з числа ВПО з дітьми до 18 років не стикалися з 

труднощами при влаштуванні дітей до дитячих садків або шкіл (див. Табл. 4). 

Одностайними у цій відповіді були респонденти з Сумської, Черкаської і 

Чернігівської областей. В той же час, в інших досліджуваних областях 

деяким респондентам було важко влаштувати дітей у навчальні заклади, 
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особливо у Полтавській та Одеській областях, про що повідомили біля 30% 

та 10% опитаних у цих областях відповідно. 

 

Таблиця 4. Частка домогосподарств 

ВПО, які стикалися з труднощами із 

влаштуванням дитини до 

дитсадка/школи після переселення у 

розрізі областей (%) 

Таблиця 5. Частка домогосподарств 

ВПО, які стикалися з несправедливим 

або упередженим ставленням у 

зв'язку зі статусом переселенця при 

влаштуванні дитини в 

дитячий/навчальний заклад у розрізі 

областей (%) 

Область   % 

Вінницька 
Ні 94,4 

Так 5,6 

Житомирська 
Ні 94,9 

Так 5,1 

Миколаївська 
Ні 96,9 

Так 3,1 

Одеська 
Ні 90,2 

Так 9,8 

Полтавська 
Ні 72,7 

Так 27,3 

Сумська 
Ні 100,0 

Так  - 

Херсонська 
Ні 98,1 

Так 1,9 

Черкаська 
Ні 100,0 

Так  - 

Чернігівська 
Ні 100,0 

Так  - 

Всього 
Ні 95,0 

Так 5,0 
 

Область   % 

Вінницька 
Так 16,7 

Ні 83,3 

Житомирська 
Так - 

Ні 100,0 

Миколаївська 
Так 6,3 

Ні 93,8 

Одеська 
Так 21,6 

Ні 78,4 

Полтавська 
Так 40,9 

Ні 59,1 

Сумська 
Так - 

Ні 100,0 

Херсонська 
Так - 

Ні 100,0 

Черкаська 
Так - 

Ні 100,0 

Чернігівська 
Так - 

Ні 100,0 

Всього 
Так 8,3 

Ні 91,7 
 

Джерело: складено за результатами опитування ВПО і місцевого населення 2015 року 

 

Про випадки несправедливого або упередженого ставлення у зв’язку із 

статусом переселенця при влаштуванні дитини в дитячий/навчальний заклад 

повідомили 8,3% респондентів (див. Табл. 5). Найчастіше такі випадки 

траплялися в Полтавській області (40,9%), а також в Одеській (21,6%) та 

Вінницькій (16,7%) областях, що можна пояснити великим навантаженням 

дітей на навчальні заклади у цих регіонах. 
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Частка домогосподарств з дітьми серед місцевого населення, що було 

опитано у рамках дослідження, склала 38,9%. Переважній більшості 

респондентів з цієї групи не відомі ситуації, коли переселенці стикалися з 

несправедливим або упередженим ставленням у зв’язку зі своїм статусом при 

влаштуванні дитини у дитячий або навчальний заклад (92,1%). Однак 18,5% 

респондентів вважають, що переселенцям складно влаштувати дитину в 

дитячий або навчальний заклад. 

В той же час, майже чверть респондентів з числа місцевого населення з 

дітьми до 18 років вважають, що доступ до дитячих і навчальних закладів у 

їхніх населених пунктах з переїздом переселенців ускладнився тією чи 

іншою мірою: 7,9% респондентів наголосили, що доступ значно ускладнився, 

а 16,3% респондентів зазначили, що доступ дещо ускладнився (див. Табл. 6). 

При цьому найвищий відсоток респондентів, які помітили ускладнення у 

доступі до навчальних закладів, зафіксовано у Сумській області (73,3%). Про 

наявність складнощів у цій сфері повідомили також майже половина 

респондентів у Херсонській області (45,8%), третина респондентів у 

Вінницькій області (37,5%) та більше чверті респондентів даної групи у 

Миколаївській області (27,8%).  

Результати опитування експертів (керівників або заступників 

курівників навчальних закладів) свідчать, що у більшості навчальних та 

дитячих закладів дітям-переселенцям надається перевага при вступі. Про це 

повідомили 2/3 опитаних експертів. Діти-переселенці приймаються до 

закладів поза чергою, без належних документів (з умовою надання 

відповідних документів пізніше), забезпечуються безкоштовним 

харчуванням, шкільним приладдям і підручниками, а їхні батьки мають 

можливість обирати навчальний заклад і спеціалізацію. 

Більшість експертів (89,1%) вважають, що діти-переселенці не мають 

труднощів при вступі до навчальних закладів. Лише окремі експерти 

повідомили про складнощі: відсутність щеплень та особових справ, 
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відсутність документів. Про випадок відмови дитині-переселенцю повідомив 

лише один експерт (м. Ніжин, Чернігівська область), що сталося в результаті 

відсутності відповідного профільного класу у місті. 

 

Таблиця 6.  

Думка представників місцевого населення з дітьми до 18 років щодо 

ускладнення доступу при влаштуванні дитини у дитячий/навчальний заклад 

після переїзду до населеного пункту ВПО, у розрізі областей (%) 

Область Ускладнення доступу % 

Вінницька 

Значно 6,3 

Дещо 31,3 

Не ускладнився 62,5 

Житомирська 

Значно 4 

Дещо - 

Не ускладнився 96,0 

Миколаївська 

Значно 11,1 

Дещо 16,7 

Не ускладнився 72,2 

Одеська 

Значно 4,5 

Дещо 4,5 

Не ускладнився 90,0 

Полтавська 

Значно - 

Дещо - 

Не ускладнився 100,0 

Сумська 

Значно 26,7 

Дещо 46,7 

Не ускладнився 26,7 

Херсонська 

Значно 16,7 

Дещо 29,2 

Не ускладнився 54,2 

Черкаська 

Значно 6,3 

Дещо 6,3 

Не ускладнився 87,5 

Чернігівська 

Значно - 

Дещо 25,0 

Не ускладнився 75,0 

Всього 

Значно 7,9 

Дещо 16,3 

Не ускладнився 75,8 
Джерело: складено за результатами опитування ВПО і місцевого населення 2015 року 
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За інформацією більшості експертів (94,6%), ситуація з чергами до 

дитячих та навчальних закладів їхніх населених пунктів після переїзду ВПО 

не змінилася. Лише окремі експерти з Сумської області вважають, що черги 

зменшилися.  

Випадки негативного ставлення до дітей з числа ВПО з боку дітей з 

числа місцевого населення експертам не відомі, так само як і випадки 

несправедливого або упередженого ставлення до дітей-переселенців з боку 

педагогічного колективу. 

У більшості навчальних закладах діти ВПО з’явилися у 2014 році, лише 

деякі експерти повідомили про появу дітей-переселенців у 2015 році. До 

окремих закладів (Вінницька та Сумська області) діти ВПО прийшли у 2013 

році. Абсолютна більшість навчальних закладів, які представляють експерти, 

не стикалися з труднощами після вступу такої категорії дітей. Однак окремі 

експерти відмітили серед труднощів неврегульованість оплати за харчування 

для дітей ВПО, нестачу підручників і деякі психологічні проблеми таких 

дітей. 

На думку експертів, матеріальне становище сімей дітей-переселенців 

середнє або задовільне. Як складне або незадовільне матеріальне становище 

ВПО оцінили деякі експерти у Житомирській, Чернігівській, Черкаській 

областях.  

Абсолютна більшість експертів повідомили про необхідність 

психологічної допомоги для цієї групи дітей і зазначили, що в їхніх 

навчальних закладах психологи проводять роботу з адаптації та соціалізації у 

колективі. Також у більшості навчальних закладів проводиться 

роз’яснювальна робота та інші заходи для попередження конфліктів між 

учнями і забезпечення толерантного ставлення. Низка експертів вказали на 

проведення спеціальних заходів для дітей-ВПО (позашкільна робота, гуртки, 

культурно-масові заходи тощо). 
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Висновки. Основними тенденціями дошкільної і середньої освіти у 9-

ти досліджуваних областях (Вінницька, Житомирська, Миколаївська, 

Одеська, Полтавська, Сумська, Херсонська, Черкаська, Чернігівська області) 

є: зменшення кількості учнів шкіл, що призводить до скорочення кількості 

шкіл; зростання навантаження на дошкільні навчальні заклади, кількість яких 

поступово зростає, але є недостатньою у міських поселеннях, в той час як у 

сільській місцевості спостерігається нестача дітей. 

Результати опитування ВПО, місцевого населення і експертів свідчать, 

що у 9-ти досліджуваних областях внутрішньо переміщені особи переважно 

не мають труднощів під час влаштування дітей у дитячі або навчальні 

заклади і не відчувають упередженого ставлення через свій статус. Місцеве 

населення також переважно не помітило ускладнень у доступі до навчальних 

закладів після появи у їхніх населених пунктах переселенців. Такі дані можна 

пояснити невеликою кількість ВПО, які переїхали в області, де проводилося 

дослідження, а також наявністю преференцій для дітей-переселенців при 

вступі до дитячих або навчальних закладів.  

 

ЛІТЕРАТУРА: 

1. Обліковано 1 744 778 переселенців [Електронний ресурс] // 

Міністерство соціальної політики України: офіц. сайт (знято з екрану 15 березня 

2016 р.). – Режим доступу: 

http://www.mlsp.gov.ua/labour/control/uk/publish/article?art_id=187067&cat_id=107

177. 

2. Про надання інформації щодо розміщення внутрішньо переміщених 

осіб // Лист Державної служби України з надзвичайних ситуацій від 18 вересня 

2015 р. № 02-13842/161. 

3. Profiling and Needs Assessment of Internally Displaced Persons (IDPs). 

May 23, 2014 [Електронний ресурс] // UNHCR. The UN Refugee Agency. – 

Режим доступу: http://unhcr.org.ua/attachments/article/971/IDP.pdf. 

http://unhcr.org.ua/attachments/article/971/IDP.pdf


НАУКОВИЙ ВІСНИК УМО «ПЕДАГОГІКА»___ 

№ 1 (2016) 

 

13 

4. Звіт про спільну оцінку потреб внутрішньо переміщених осіб (ВПО), 

м. Київ та Київська область, Україна [Електронний ресурс] // УВКБ ООН: офіц. 

сайт (знято з екрану вересень 2015 р.). – Режим доступу: http://unhcr.org.ua. 

5. Спільна оцінка, Луганська область, Україна [Електронний ресурс] // 

УВКБ ООН: офіц. сайт (знято з екрану вересень 2015 р.). – Режим доступу: 

http://unhcr.org.ua. 

6. Чисельність населення (за оцінкою) на 1 січня 2016 року та середня 

чисельність у 2015 році [Електронний ресурс] // Державна служба статистики 

України: офіц. сайт (знято з екрану 15 березня 2016 р.). – Режим доступу: 

http://www.ukrstat.gov.ua/ 

7. Карта внутрішнього переселення [Електронний ресурс] // УВКБ ООН: 

офіц. сайт (знято з екрану 15 березня 2015 р.). – Режим доступу: 

http://unhcr.org.ua/uk/component/content/article/2-uncategorised/1261-karta-

vnutrishnyoho-pereselennia-angliyskoyu. 

8. Матеріали виступу Директора Департаменту освіти і науки Одеської 

обласної державної адміністрації Лазарєвої Т.О. «Виконання комплексної 

програми «Освіта Одещини» у 2014 році та завдання на 2015 рік» [Електронний 

ресурс] // Одеська обласна державна адміністрація: офіц. сайт (знято з екрану 

грудень 2015 р.). – Режим доступу: 

http://uvp.odessa.gov.ua/files/uvp_potal/2015.06.02/zv_t.pdf. 

9. Дошкільна освіта України у 2014 році. Статистичний бюлетень. 

Державна служба статистики України. – К., 2015. – 89 с. 

10. Загальноосвітні навчальні заклади України на початок 2014/15 

навчального року. Статистичний бюлетень. Державна служба статистики 

України. – К., 2015. – 100 с. 

 

 

Матеріали подано в авторській редакції  

 

http://unhcr.org.ua/
http://unhcr.org.ua/
http://www.ukrstat.gov.ua/
http://unhcr.org.ua/uk/component/content/article/2-uncategorised/1261-karta-vnutrishnyoho-pereselennia-angliyskoyu
http://unhcr.org.ua/uk/component/content/article/2-uncategorised/1261-karta-vnutrishnyoho-pereselennia-angliyskoyu
http://uvp.odessa.gov.ua/files/uvp_potal/2015.06.02/zv_t.pdf

