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Україна 1

Причиною внутрішнього переміщення в 
Україні, насамперед, є збройний конфлікт 
на Донбасі, східному регіоні країни, що 
розпочався у квітні/травні 2014 року. 
Наразі офіційно зареєстровано більше 1,7 
мільйона внутрішньо переміщених осіб2, 
що становить 4% від загальної чисельності 
населення України у 42,5 мільйонів 
людей. Однак, ця цифра не включає осіб, 
переміщених у межах непідконтрольних 
Уряду територій. Процес переміщення 
розпочався у 2014 році й досі триває. 
З початку 2016 року зареєстровано 
ще 106 тисяч ВПО, хоча деякі з них, 
можливо, покинули свої домівки раніше, 
але не змогли зареєструватися на 
момент переміщення3. Кількість людей, 
переміщених у межах непідконтрольних 
Уряду територій, невідома. Також 
зареєстровано ВПО з Криму, що був 
анексований Росією у березні 2014 
року, але їх кількість набагато менша.

Більшість ВПО оселилися у районах 
поблизу своїх рідних домівок: 55% 
усіх ВПО виїхали до населених пунктів 
Донецької та Луганської областей4, а 
також значна кількість ВПО (майже 200 
тисяч людей) – до сусідньої Харківської 
області. У столиці, місті Києві, оселилися 
понад 100 тисяч ВПО, решта проживають 
в інших населених пунктах по всій 
країні. Багато людей, зареєстрованих як 

ВПО у підконтрольних Уряду районах 
східних областей, постійно перетинають 
так звану «лінію розмежування» (що 
розділяє сторони конфлікту) в обох 
напрямках, щоб отримати доступ до 
соціальних виплат та ринків, а також 
підтримувати родинні зв’язки5.

У той час як ситуація з переміщенням в 
Україні виникла порівняно нещодавно, 
існує широко поширена думка серед 
національних та міжнародних організацій, 
що за відсутності будь-якого прогресу 
у мирному процесі Україні доведеться 
зіткнутися з проблемою тривалого 
внутрішнього переміщення. Деякі ВПО 
вже успішно знайшли постійну роботу 
або відновили свій бізнес на новому 
місці, що допомагає їм жити відносно 
нормальним життям. Але більшість ВПО 
стикаються з безліччю труднощів. Деякі з 
них навіть повернулися до дому та живуть 
у важких, часто небезпечних умовах через 
вичерпання своїх механізмів виживання.

1. Причини
Крім триваючого конфлікту, серйозну 
проблему становить недостатня увага 
Уряду, насамперед щодо вирішення 
питання переміщення, та відсутність 
стратегії всеосяжних та оперативних 
рішень або плану дій. Неузгодженість 
або протиріччя між положеннями низки 
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Людмила Хоменко йде зі свого будинку 
поблизу Маріуполя, що був зруйнований 
ракетою 24 січня 2015 року./ЮНІСЕФ



5

нормативно-правових актів у різних 
областях політики загострюють ситуацію, 
на додаток до нестачі людських та 
фінансових ресурсів, особливо на рівні 
місцевих органів влади6. Окрім загального 
економічного спаду в Україні за останні 
роки, здатність ВПО відновити нормальне 
життя та інтегруватися у громади, також 
ускладнюється структурними проблемами: 
повсюдною бідністю, високим рівнем 
безробіття, дуже низьким рівнем 
заробітної плати у багатьох галузях 
економіки, відсутність у багатьох ВПО 
професійних навичок, недружнє бізнес-
середовище для відкриття малого бізнесу 
та збільшення соціальної напруженості. 
Реєстрація ВПО має наслідки рівнозначні 
присвоєнню певного правового статусу, 
що може надалі ускладнити зусилля з 
пошуку довгострокових рішень, оскільки 
у багатьох випадках відсутність такої 
реєстрації спричиняє припинення інших, 
пов’язаних з реєстрацією соціальних 
пільг, таких як пенсійні права.

2. Наслідки 
Приймаючі громади на підконтрольних 
Уряду України територіях7 загалом добре 
зустріли ВПО. Громадянське суспільство 
і, певною мірою, Уряд, зокрема, місцеві 
органи влади, а також міжнародна 
спільнота надали термінову гуманітарну 
допомогу. Деякі ВПО мали достатньо 
коштів, щоб впоратися самостійно, 
принаймні на початку кризи. Завдяки цим 
спільним зусиллям, масштаб надзвичайної 
гуманітарної ситуації був пом’якшений. 

Багато проблем, з якими стикаються ВПО, 
носять структурний характер та впливають 
також на непереміщених українців. Проте 
основні проблеми для багатьох ВПО 

включають відсутність джерел доходу та 
невизначені перспективи щодо житла. 
Стосовно засобів отримання доходу, хоча 
бідність є проблемою багатьох українців, 
ВПО знаходяться в особливо уразливому 
становищі. У 2014 та 2015 роках, у 
той час як 8,6% загальної чисельності 
населення жили на рівні або за межею 
бідності , до цієї категорії потрапили 
близько 81% ВПО9 . Високий відсоток ВПО 
складають пенсіонери, але безробіття 
серед економічно активних ВПО також є 
значно вищим, ніж серед непереміщених 
осіб10. Повідомляється, що жінки-ВПО 
влаштовуються на роботу неофіційно, без 
жодних законодавчих гарантій такого 
працевлаштування, або ризикують стати 
жертвами торгівлі людьми11. Багато 
очолюваних жінками домогосподарств-
ВПО не мають соціальної підтримки 
та стикаються з особливими 
проблемами у пошуку роботи12.

Існують також помітні відмінності між 
ВПО та рештою населення у сфері житла. 
Близько 89% місцевого населення на 
сході України (Донецька та Луганська 
області) мешкають у власних будинках 
та квартирах. Для порівняння, 61% 
ВПО орендують житло, 23% живуть у 
приймаючих сім’ях та 4% перебувають у 
колективних центрах13. Лише 17% ВПО, 
які орендують житло на противагу 90% 
непереміщених наймачів, мають офіційно 
зареєстровані державою договори 
оренди, що наражає переважну більшість 
ВПО на ризик довільного підвищення 
орендної плати або виселення14. Крім 
того, багато ВПО не впевнені, який ще час 
вони зможуть оплачувати оренду через 
вичерпання своїх заощаджень, а деякі з 
них з цієї причини навіть повертаються 
додому15. Також існує ризик виселення 
ВПО, які проживають у колективних 



6

центрах, наприклад, коли власники 
приміщень вирішують використовувати 
ці будівлі для інших цілей або продати їх.

Проблеми, пов’язані з питаннями 
документації та реєстрації ВПО, з часом 
ще більше поглиблюють їх уразливість. 
Так, наприклад, система «прописки», що 
є залишком радянської епохи [система 
управління внутрішньою міграцією], 
ускладнює для ВПО (а також для решти 
українців) можливість здійснення усіх 
належних їм прав за місцем фактичного 
проживання16. Внаслідок цього більшість 
ВПО не реєструються за місцем 
фактичного проживання, а тому не 
можуть брати участь у місцевих виборах.

З огляду на майбутні перспективи, той 
факт, що «лінія розмежування» стала 
де-факто кордоном, має негативний 
економічний та соціальний вплив на 
людей, які живуть у непідконтрольних 
Уряду районах, що може спричинити 
подальше переміщення.

Стосовно приймаючих громад, райони 
з особливо великою кількістю ВПО 
(Донецька, Харківська та Луганська 
області), за повідомленнями, стикнулися 
з додатковим навантаженням на 
місцеві соціальні послуги, які вже 
були досить обмеженими, а також 
підвищенням орендної плати17 та цін на 
продовольство та тенденцією зниження 
рівня заробітної плати та можливостей 
для працевлаштування18. З іншого боку, 
для деяких населених пунктів прибуття 
ВПО стало позитивним зрушенням, 
особливо у тих областях, куди було 
переміщено установи та підприємства 
з непідконтрольних Уряду територій. У 
зв’язку з появою нових сімей деякі села 
також змогли уникнути ризику закриття 
шкіл або припинення інших послуг через 

зниження чисельності населення раніше19.

На національному рівні тривале 
переміщення може загрожувати 
впровадженню певних політичних 
реформ, наприклад, боротьбі з бідністю 
та полегшенням перевантаженої 
та застарілої системи пенсійного 
забезпечення. Крім того, за останні 
десятиліття Україна стикнулась з різким 
зниженням чисельності населення, 
зокрема, через масову еміграцію. За 
відсутності заходів щодо покращення 
ситуації ВПО існує ризик того, що 
зусилля України щодо вирішення цієї 
демографічної проблеми зійдуть нанівець, 
якщо ВПО вирішать емігрувати20, 
коли їх механізми виживання будуть 
вичерпані і люди втратять надію на 
краще майбутнє у своїй рідній країні.

Щодо динаміки конфлікту та зважаючи 
на той факт, що багато ВПО підтримують 
контакт з сім’ями та друзями, які 
залишаються на не підконтрольних 
Уряду територіях, регулярні подорожі 
через «лінію розмежування»21 для них 
є можливістю зробити свій внесок 
у зміцнення довіри між громадами 
на протилежних сторонах конфлікту. 
З іншого боку, відсутність рішення 
проблеми тривалого переміщення, яке 
б відповідало законним вимогам ВПО та 
приймаючих їх громад, може негативно 
позначитися на соціальній згуртованості 
та викликати загострення напруженості 
у відносинах між переміщеними 
особами та приймаючими громадами, 
створюючи додаткові труднощідля 
пошуку миру та стабільності в Україні.
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3. Перспективи 
колективних результатів 
для вирішення питання 
тривалого переміщення
Тепер, коли термінові гуманітарні потреби 
ВПО переважно вирішені, важливо 
допомогти решті ВПО самостійно 
знайти рішення, поки вони не стали 
ще більш уразливими, і, таким чином, 
знову потрапили до категорії людей, які 
потребують довгострокової гуманітарної 
допомоги. Необхідно вжити заходів, щоб 
уникнути створення навантаження на 
довгі роки на приймаючі громади, що 
послаблює соціальну згуртованість та 
загрожує успіху державної політики у 
таких областях, як боротьба з бідністю 
або пенсійна реформа. Також необхідні 
дії, щоб уникнути передчасного, 
небезпечного повернення ВПО до рідних 
місць, що вже спостерігалося у 2016 
році. Таким чином, важливо розглядати 
проблему внутрішнього переміщення 
не тільки як суто гуманітарну, а й як 
проблему у сфері розвитку. Однак деякі 
представники Уряду та міжнародної 
спільноти вважають, що, за винятком 
особливо уразливих людей, які все ще 
потребують гуманітарної допомоги, немає 
необхідності у будь-яких конкретних 
заходах, тому що очікується, що ВПО 
зможуть самостійно попіклуватися 
про себе, як багато інших бідних 
українців. Проте, інші підкреслюють, 
що існує необхідність у конкретних 
зусиллях, зокрема, з боку учасників 
процесу розвитку, оскільки багато ВПО 
вичерпали власні ресурси і вже не 
можуть розраховувати на продовження 
гуманітарної допомоги. Таким чином, 
вони ризикують з часом стати більш 
уразливими, що збільшує навантаження на 

приймаючі громади, як зазначено вище.

Незважаючи на відсутність узгоджених 
операційних урядових програм, 
існують ключові елементи, які могли 
б допомогти досягти колективних 
результатів для запобігання тривалості 
внутрішнього переміщення в Україні:

(i) Нещодавнє прийняття Державної 
цільової програми відновлення та 
розбудови миру у східних регіонах 
України22  спрямовано на відновлення 
життєво важливих об’єктів цивільної 
інфраструктури та основних соціальних 
послуг у цих областях, а також 
відновлення економіки і зміцнення 
соціальної стабільності, миротворчості 
та громадської безпеки. Питання ВПО 
безпосередньо не визначається як 
частина цієї діяльності, але програма 
явно визнає, що без належних 
інтервенцій проблема внутрішнього 
переміщення перетвориться на ще 
більший тягар для приймаючих громад23. 

(ii) Обов’язок з реалізації Державної 
цільової програми та надання допомоги 
ВПО у пошуку довгострокових рішень 
покладено на нещодавно створене 
Міністерство України з питань 
тимчасово окупованих територій та 
внутрішньо переміщених осіб. Хоча 
Міністерству наразі не вистачає 
інституційної потужності, воно може 
стати рушійною силою та координатором 
заходів, спрямованих на пошук 
довгострокових рішень для ВПО, 
поки не отримає відповідні повні та 
безпосередні повноваження від Уряду. 

(iii) Створення Національної ради з 
відновлення та розбудови миру (під 
головуванням Заступника Прем’єр-
міністра України), якій доручено 
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здійснювати координацію програм 
та діяльності відповідних міністерств, 
залучених до реалізації Державної 
цільової програми, забезпечує механізм 
координації загальнодержавної діяльності. 

(iv) Створення Багатостороннього 
цільового фонду ООН/Світового банку 
у сфері розбудови миру та відновлення 
з метою підтримки Міністерства у 
реалізації Державної цільової програми 
передбачає певне початкове, хоча 
й обмежене, фінансування, а також 
можливість залучати додаткові ресурси.

Крім того, зусилля, спрямовані на 
досягнення колективних результатів, 
для запобігання тривалого внутрішнього 
переміщення потребують: і) підтримки 
Уряду у розробці стратегії або плану дій 
щодо сталих рішень, а також безсумнівної 
участі Уряду в об’єднанні всіх державних 
інститутів, залучених до вирішення 
питання ВПО; іі) підтримки Групи ООН 
країни у визначенні вкладу ООН для 
досягнення цих цілей в рамках ПГР та 
ЮНДАФ; (iii) систематичної та повної 
взаємодії з громадянським суспільством, 
тому що більшість допомоги надається 
через місцеві ініціативи та iv) підтримки 
багатосторонніх банків розвитку та 
двосторонніх донорів для згуртування 
у впровадженні таких зусиль.

4. Рекомендації
На основі цього аналізу та за результами 
цього дослідження розроблено 
такі рекомендації для вирішення 
проблеми тривалого переміщення та 
запобігання подальших переміщень:

 f Для Уряду України:

• Щодо всіх дій Уряду, визнати, 
що ВПО, незалежно від місця їх 
проживання, є громадянами України 
або представляють частку постійного 
населення України, які користуються 
однаковими з непереміщеними 
українцями правами, але як 
жертви конфлікту також мають 
особливі потреби та уразливості.

• Визнати внутрішнє переміщення не 
тільки гуманітарною проблемою, 
а й проблемою у сфері розвитку.

• Застосовувати загальнодержавний 
підхід до вирішення питання, а 
також здійснювати огляд та перегляд 
політики та нормативно-правової 
бази, що створюють перешкоди 
для знаходження довгострокових 
рішень щодо ВПО, зокрема:

 - усунути юридичні та 
адміністративні перешкоди для 
відновлення самодостатності 
ВПО, такі як перешкоди для 
започаткування бізнесу.

 - вирішити невідповідності 
або протиріччя між різними 
політичними та правовими 
документами, як це визначено 
Радою Європи24, що погіршує 
становище ВПО.

 - уникати провадження політики, 
що підриває життєстійкість ВПО, 
зокрема, взаємозалежності 
втрати статусу ВПО та 
втрати пенсійних прав.

• Визначити пріоритетність щодо 
розробки плану дій на основі 
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Державної цільової програми 
відновлення та розбудови 
миру у східних регіонах 
України з метою вирішення 
та попередження тривалого 
переміщення по всій країні, що:

 - розробляється у тісному 
співробітництві Міністерства 
України з питань тимчасово 
окупованих територій та 
внутрішньо переміщених осіб 
з відповідними міністерствами 
через спільний процес, що 
об’єднує гуманітарні організації, 
організації з розвитку.

 - визначає стратегічні, 
чітко визначені та досяжні 
результати, що вимірюються 
у конкретних показниках.

 - охоплює загалом постраждалі 
від переміщення громади 
(ВПО та приймаючі громади), 
замість зосередження уваги 
окремих осіб-ВПО.

 - підтримує та сприяє реалізації 
рішень на місцевому рівні з 
використанням підходів, ща 
базуються на потребах громад, і 
передбачають активну участь ВПО 
та представників приймаючих 
громад, спираючись на партнерські 
відносини між органами влади, 
громадянським суспільством 
та діловою спільнотою.

 - гарантує, що місцеві органи 
влади мають достатній потенціал 
та ресурси для сприяння 
місцевої інтеграції ВПО.

 - надає особливе значення 

створенню можливостей 
для отримання доходу, щоб 
допомогти ВПО подолати межу 
бідності, та впровадженню 
тимчасових житлових рішень.

 f Для всіх сторін конфлікту:

• Забезпечити, щоб люди, які 
потребують підтримки, незалежно 
від місця свого проживання, 
отримували гуманітарну 
допомогу згідно з принципами 
гуманності, нейтральності, 
неупередженості та незалежності.

 f Для міжнародних гуманітарних 
організацій та суб’єктів з розвитку:

• Сприяти синергії між гуманітарними 
організаціями та організаціями з 
розвитку для полегшення взаємодії 
у відповідних видах допомоги.

• Сприяти ініціативам від 
місцевих громад, а також 
систематично та активно залучати 
громадянське суспільство з метою 
забезпечення сталості зусиль, 
особливо на місцевому рівні.

• Здійснювати систематичну інтеграцію 
постраждалих від переміщення 
громад у відповідні програми та 
проекти у сфері розвитку, в тому 
числі у рамках довгострокових 
інтервенцій у районах навколо 
«лінії розмежування» з метою 
пом’якшення негативних соціально-
економічних наслідків, що можуть 
спричинити нове переміщення.

• Узгодити на рівні групи ООН/
Гуманітарної команди країни 
колективні результати як 
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внесок ООН у зусилля Уряду 
щодо запобігання тривалості 
внутрішнього переміщення в Україні 
та інтегрувати такі результати у 
майбутню ЮНДАФ та інші відповідні 
інструменти планування, в тому 
числі можливого довгострокового 
гуманітарного плану.

 f Для донорів:

• На додаток до ресурсів, необхідних 
для гуманітарної допомоги, що 
наразі надається постраждалим, 
забезпечити щедре довгострокове 
гнучке фінансування, зокрема, 
для існуючого Багатостороннього 
цільового фонду ООН/Світового 
банку у сфері розбудови миру 
та відновлення для досягнення 
стратегічних, чітко визначених, 
вимірюваних у конкретних 
показниках та досяжних 
результатів щодо тривалого 
внутрішнього переміщення.

• Забезпечити синергію між 
гуманітарними донорами та 
донорами заходів з розвитку.
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