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Київська обласна військова адміністрація розглянула звернення Громадської 
організації «Hero You» від 07.05.2022 щодо надання інформації про гуманітарну 

допомогу, отриману обласною військовою адміністрацією з 24.02.2022, та повідомляє.
Для забезпечення потреб мешканців регіону наказом начальника Київської 

обласної військової адміністрації від 26.02.2022 № 2 створений гуманітарний штаб 

Київської обласної військової адміністрації (далі – гуманітарний штаб), його 

координатором є Литвин Владислав Володимирович – заступник директора 

департаменту економіки та цифровізації, тел.: +38 (067)7435747, e-mail: 

vladlytvyn204@gmail.com. 

За період з 24 лютого по 12 травня 2022 року від вітчизняних та зарубіжних 

волонтерських, благодійних організацій, суб’єктів підприємницької діяльності 
гуманітарним штабом отримано 2250 т гуманітарної допомоги у вигляді продуктів 

харчування, санітарно-гігієнічних засобів та медикаментів. 
Вся інформація щодо надходження та розподілу гуманітарної допомоги по 

області із зазначенням її кількості, яка надійшла за визначений період та наявних 

залишків фіксується у «Державній системі гуманітарної допомоги», розробленій за 
підтримки Офісу Президента України, вхід до якої розміщено на сайті 
human.help.gov.ua.

Гуманітарним штабом забезпечено організацію відправлень на постійній 

основі гуманітарного вантажу до територіальних громад області для забезпечення 

потреб їх мешканців, у тому числі внутрішньо переміщених осіб. 
Крім цього, повідомляємо, що з метою підтримки соціально вразливих 

мешканців Київської області наказом департаменту соціального захисту населення 

від 04.03.2022 №50 утворено гуманітарний штаб для здійснення заходів посилення 

соціального захисту в умовах воєнного стану в Київській області. У першу чергу 
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продукти харчування та одяг, які надійшли до зазначеного гуманітарного штабу у 

вигляді гуманітарної допомоги, були спрямовані до закладів соціального захисту 

населення Київської області.
Також гуманітарна допомога від вітчизняних підприємств, благодійних 

організацій, інших областей України, країн Європейського Союзу у вигляді 
продукції медичного призначення надходить на склад, організований при 

департаменті охорони здоров’я Київської обласної військової адміністрації. 
Вказана допомога розподіляється між закладами хорони здоров’я області 
відповідно до замовлень через Інформаційно-аналітичний ресурс MedData 

(meddata.com.ua). 
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