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КЛАСТЕР З ПИТАНЬ ЗАХИСТУ ВКЛЮЧАЄ СУБ КЛАСТЕРИ З ПИТАНЬ ЗАХИСТУ ДІТЕЙ, ГЕНДЕРНОГО НАСИЛЬСТВА ТА РОЗМІНУВАННЯ 

 

ПРОБЛЕМИ У СФЕРІ ЗАХИСТУ 
 Ситуація у сфері безпеки: УВКПЛ ООН зареєструвало 30 випадків жертв серед 

цивільного населення на сході України, що вдвічі менше, ніж у жовтні. П’ятеро людей 
було вбито і 20 поранено, в основному у ході обстрілів із систем залпового вогню чи 
мін (19) та снарядів, що не розірвалися (9).  

 Свобода пересування: 10 листопада люди, які були в черзі на КПВВ у Станиці 
Луганській потрапили під обстріл. На додаток до частих обстрілів, за умови морозів 
цей пункт пропуску є особливо небезпечним, оскільки дерев’яний міст покривається 
льодом і стає дуже слизьким. В таких умовах людям літнього віку, особам з 
інвалідністю та батькам з дітками у візочках практично неможливо його перейти.  

Обмеження на перевезення особистого вантажу через лінію розмежування було 
збільшено з 50 до 75 кг на одну особу, також було оголошено, що буде надаватися 
пріоритет під час перетину лінії розмежування особам з інвалідністю, людям, яким 
виповнилося більше 70 років, вагітним, батькам чи опікунам дітей до трьох років та 
людям у надзвичайних ситуація (тим, хто страждає від серйозних захворювань). 

Гуманітарний доступ: було скасовано акредитацію міжнародної неурядової 
організації, яка працювала у м. Донецьк. Склад організації було опечатано, а 
міжнародним співробітникам було наказано виїхати з території непідконтрольної 
уряду України протягом доби. Дана організація була однією з лише двох міжнародних 
організацій, які мали дозвіл працювати у м. Донецьку. 

 Доступ до базових послуг: 80 тисяч жителів м. Торецьк залишалися без води 
протягом тижня з 23 листопада, коли обстріли пошкодили водогін. Школи та дитсадки 
були зачинені через нестачу води, а у деяких районах міста були перебої з опаленням. 
На території непідконтрольній уряду у м. Ясинувата з населенням до конфлікту у 30 
тисяч залишалося без води протягом двох днів через пошкодження в ході обстрілів 
Донецької фільтрувальної станції. 

 Соціальні виплати та пенсії: Міністерство Фінансів залучило приватну колекторську 
компанію для проведення верифікації соціальних виплат та пенсій, в тому числі ВПО. 
Партнери кластеру з питань захисту занепокоєні, що це є порушенням використання 
персональних даних, що призвело до ситуації коли ВПО отримують нав’язливі дзвінки 
від колекторської компанії, яка просить надавати персональні дані. Після втручання 
Уповноваженого з прав людини, проведення верифікації у такому форматі було 
припинено.  

 Уряд пропонує внести зміни до Резолюції № 637, за якими ВПО які не мають електронного пенсійного посвідчення повинні 
з’являтися до відділення банку для верифікації кожні три місяці, а не шість місяців як раніше. Це буде обтяжливою процедурою 
для пенсіонерів, особливо для маломобільних людей чи осіб з інвалідністю, яким треба буде частіше відвідувати банк для 
верифікації. 

 Реєстрація ВПО: де факто органи влади так званої Донецької народної республіки опублікували Наказ № 393 від 16 листопада 
2016 року, який визначає процедуру реєстрації ВПО. ВПО вважаються власники зруйнованих будинків, цивільне населення, яке 
проживає вздовж лінії розмежування, люди які переїхали з території підконтрольної уряду України, включно з іноземцями та 
особами без громадянства, які переїхали з політичних міркувань, учасники збройних угрупувань та члени їх родин. Наказ 
зазначає, що центри компактного проживання можуть слугувати для реєстрації місця проживання. 

© Макс Левін/ФН ООН, люди ховаються у підвалі від обстрілів, Луганська обл. 
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КЛЮЧОВІ АСПЕКТИ 

ЗАХОДИ ЩОДО ЗАХИСТУ 

 Довідник перенаправлення для потерпілих від гендерно обумовленого насильства доступна у форматі інтерактивної карти та PDF 
файлу. Довідник перенаправлення покриває п’ять східних областей (Донецьку, Дніпропетровську, Запорізьку, Луганську та 
Харківську) та надає інформацію про наявні послуги для потерпілих від гендерно обумовленого насильства: психологічна 
допомога, робота із кривдниками, притулки, допомога з роботою/самозайнятістю.  

 Робочі групи з питань гендерно обумовленого насильства, до яких увійшли представники охорони здоров’я, соціальних служб, 
поліції та неурядових організацій, були започатковані при обласних координаційних радах у Дніпропетровську та Краматорську. 
Новостворені структури забезпечують координацію профілактики ГОН та надання послуг потерпілим. 

 УВКБ ООН завершило п’ять громадських проектів на підтримку 750 ВПО та місцевих мешканців. Проекти включають зокрема 
покращення умов у кількох центрах компактного 
проживання, ремонт у геріатричному центрі який прийняв 
ВПО з інвалідністю, вдосконалення спортивного у місцевих 
школах, а також поширення інформації про гендерно 
обумовлене насильство. 

 Норвезька рада у справах біженців надала допомогу 2,390 
особам через програму мобільного індивідуального 
консультування та юридичної допомоги у листопаді. Жінки 
склали 67% одержувачів допомоги. 

ПРАВОЗАХИСНА ДІЯЛЬНІСТЬ 

 Верховний комісар ООН у справах біженців Філіппо Гранді 
відвідав Україну 21-24 листопада. Верховний комісар 
зустрічався з президентом та прем’єр-міністром України та 
відвідав села поблизу Слов’янська, Луганська та Донецька, 
які були серйозно пошкоджені в ході обстрілів. Він також 
перетнув лінію розмежування на КПВВ «Майорськ», де 
висловив занепокоєння з приводу двокілометрових черг, в 
яких люди ночують на морозі. Він закликав усі сторони конфлікту покращити свободу пересування та дозволити доставку 
гуманітарної допомоги аби допомогти сотням тисяч людей переміщеним на території підконтрольній та непідконтрольній Уряду 
України. 

 Міністерство у справах Тимчасово окупованих територій та ВПО, за підтримки Ради Європи, заснувало Міжвідомчу робочу групу 
для вдосконалення національного законодавства у сфері захисту прав ВПО. Робоча група об’єднує представників Міністерства, 
органів виконавчої влади, народних депутатів, представників міжнародних та громадських організацій та поділяється на п’ять 
тематичних підгруп: 1) Вдосконалення правового становища ВПО та повноважень органів державної влади та місцевого 
самоврядування з питань ВПО; 2) Підтвердження цивільних станів та угод, визнання юридичних фактів; 3) Проблеми захисту 
соціально-економічних прав ВПО; 4) Забезпечення законодавчих підстав для покращення доступу до освіти; 5) Житло, реституція, 
компенсація за втрачену власність. 

 25 листопада Фонд Народонаселення ООН провів кілька громадських заходів з метою відзначення Міжнародного дня боротьби 
за ліквідацію насильства щодо жінок та 16 Днів активізму проти насильства щодо жінок. Так, на Майдані Незалежності 
оранжевим кольором підсвітили Монумент Незалежності. У Краматорську та Сєвєродонецьку кампанія розпочалася відкриттям 
тематичних муралів присвяченим проблемі гендерно обумовленого насильства та насильства в сім’ї. 

 БФ «Право на захист» підготували Звіт за результатами моніторингу функціонування та використання управліннями соціального 
захисту населення Єдиної інформаційної бази даних про ВПО. 

ТРЕНІНГИ/ПОДІЇ/ВІЗИТИ 

 Моніторингова місія ООН з прав людини провела тренінг щодо застосування заснованих на повазі до прав людини підходів 
при розробці Рамкової програми допомоги ООН. 

 УВКБ ООН провело тренінг «Основні принципи роботи із ВПО з числа ЛГБТІ в Україні», завдяки якому вдалося розробити 
механізм перенаправлення. 

 Данськска рада у справах біженців, спільно із Норвезькою радою у справах біженців та Форумом неурядових організацій, 
провела два тренінги з питань Захисту прав на житло, землю та майно у Святогірську. Під час тренінгу обговорювалися питання 
міжнародних та національних правових механізмів, національна судова практика та практика ЄСПЛ, виклики з якими стикаються 
ВПО та люди постраждалі в ході конфлікту в Україні, а також план для забезпечення дотримання цих прав в Україні. 

 Технічна Робоча Група з питань Віку та Інвалідності провела тренінги з інклюзивного програмування для UNICEF та їх партнерів у 
сфері санітарії, води та гігієни в Маріуполі – ADRA, Caritas та Маріупольський Союз Молоді. 

 БФ «Право на захист» провів серію тренінгів для НУО, які працюють у сфері захисту прав ВПО у Харкові, Дніпрі та Маріуполі. У 
Запоріжжі, було проведено тренінг для працівників УПСЗН щодо використання єдиного реєстру ВПО. 


