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  ОНОВЛЕННЯ У СФЕРІ ЗАХИСТУ 
Ситуація у сфері безпеки та мирне населення: У листопаді кількість 

інцидентів у сфері безпеки продовжувала зростати сягнувши 547 випадків 
(526 було зафіксовано у жовтні та 471 у вересні).  Моніторингова місія ООН 

з прав людини зафіксувала чотири жертви серед мирного населення (всі 
поранені). Щонайменше 51 будівлю було пошкоджено або зруйновано. 

14 листопада від обстрілів постраждало прифронтове селище Невельське 

(Донецька обл.) – 19 приватних житлових будинків було зруйновано або 
пошкоджено; 40 із 45 місцевих жителів залишили населений пункт. ГМ 

«Проліска» надала транспортну підтримку для евакуації людей у сусідні 

населені пункти. 

Свобода пересування: 11 листопада де-факто влада на непідконтрольній 

території Луганської області зняла додаткові обмеження на перетин через 
лінію розмежування, запроваджені 10 жовтня. Це втричі збільшило 

кількість щоденних перетинів через КПВВ «Станиця Луганська» (з 850 до 

понад 2 890 за даними УВКПЛ ООН). У листопаді Держприкордонслужба 

зареєструвала 45 829 перетинів через КПВВ, що на 47% більше у порівнянні 
з жовтнем (24 537 перетинів) і на 31% менше, ніж у вересні (66 255 

перетинів) до введення додаткових обмежень. 

За результатами моніторингу ситуації на міжнародних пунктах пропуску, 
проведеного БФ «Право на Захист» та УВКБ ООН, кількість перетинів через 

МПП зменшилася – у листопаді МПП «Мілове» перетнуло 59 004 особи (-
11%) та 70 800 осіб перетнуло МПП «Гоптівка» (- 25%), лише дві особи було 

оштрафовано за порушення прикордонного режиму. 

Протимінна діяльність: 10 листопада Кабінет Міністрів видав Постанову 
№1207 «Про утворення Національного органу з питань протимінної 

діяльності». Національний орган є міжвідомчим допоміжним органом, 
який діє за колегіальним принципом під головуванням Міністра оборони. 

Серед головних завдань Національного органу: координація державних та 

не державних суб’єктів у сфері протимінної діяльності, розробка та 
впровадження стратегій з протимінної діяльності, відповідного 

законодавства та стандартів. 

Доступ до пенсій: 10 листопада Кабінет Міністрів прийняв Постанову № 1165, що запроваджує порядок виплати 
пенсійних заборгованостей ВПО (у тому числі ВПО, які проживають на непідконтрольній території; спадкоємців 

померлих пенсіонерів-ВПО; та «колишніх ВПО», які відмовилися від статусу ВПО). Прийняття такого порядку 

адвоціювалося партнерами Кластеру з 2018 року. Проте, реалізація порядку може бути ускладнена через брак 

коштів – станом на квітень 2021 року Пенсійний Фонд повідомив про 76,7 млрд грн. пенсійної заборгованості. 

Ощадбанк в останній подовжив термін дії платіжних карток ВПО, що обслуговуються за тарифним пакетом «Мій 
рахунок». Починаючи з 1 квітня 2022 року обслуговування карток, термін дії яких сплив під час карантину, буде 

припинено. Власники таких карток мають забрати перевипущені картки у відділеннях Ощадбанку. 

Компенсація за зруйноване житло: 9 грудня Кабінет Міністрів прийняв зміни до Постанови №947, що регулює 

питання компенсації за зруйноване житло. Зміни було розроблено з метою удосконалення процедури та у 

консультації з членами Технічної робочої групи з питань житла, землі та власності. Серед іншого, зміни дозволили 

отримувати компенсацію за житло, яке було зруйноване, а згодом повністю або частково відновлене, а також 
припиняти право власності на зруйноване житло після позитивного рішення про надання компенсації. Також було 

запроваджено процедуру обстеження майна в населених пунктах з обмеженим доступом за допомогою осіб, 
уповноважених Командувачем об’єднаних сил. 

Реєстрація ВПО: 9 грудня Кабінет Міністрів прийняв зміни до Порядку обліку ВПО, надавши можливість ВПО 

змінювати реєстрацію свого місця проживання онлайн через портал «Дія». Після обробки онлайн-заявки довідку 

ВПО буде оновлено автоматично. 

Інтерактивні карти:  
• Діяльність партнерів Кластеру (5W), 

січень-вересень 2021р. 

• Перетин КПВВ: щомісячні оновлення 
• Карта населених пунктів 

• Сесії з надання протимінної освіти 

• Довідник організацій, які надають 
безоплатну правову допомогу 

• Психосоціальні послуги та допомога 
потерпілим від ґендерно-зумовленого 
насильства  
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Кластер з питань захисту Україна I листопад 2021 

РЕАГУВАННЯ У СФЕРІ ЗАХИСТУ  
• Правова допомога і консультування: БФ «Право на 

захист» надав юридичні консультації 1 122 особам. 
Норвезька рада у справах біженців надала правову 
допомогу 525 особам; 174 осіб отримали 
консультації через мережу волонтерів Норвезької 
ради, які проживають уздовж лінії розмежування. 
ГО «Донбас СOС» через гарячу лінію надала 
індивідуальні консультації 1 339 особам. ГМ 
«Проліска» за підтримки УВКБ ООН надала 
консультації у сфері захисту 1 069 особам та 
соціальний супровід 221 особі. Більшість питань, 
піднятих при індивідуальному консультуванні, 
стосувалися доступу до гуманітарної допомоги 
(32%) та свободи пересування і використання 
додатку «Вдома» (25%). 

• Індивідуальна допомога: УВКБ ООН надало індивідуальну грошову допомогу 61 вразливим ВПО, які постраждали 
від наслідків COVID-19. Допомога спрямована на подолання ризику виселення, доступ до медичного лікування та 
дистанційне навчання. 

• Протимінна діяльність: The HALO Trust очистили від мін 43 гектари землі. Через погіршення ситуації з безпеки 
більшість демайнерів було переведено на локації більш віддалені від лінії розмежування. Організація також 
провела онлайн і офлайн сесії з інформування про мінну небезпеку для 11 862 дітей, батьків та вчителів з Донецької, 
Луганської та Дніпропетровської областей. Асоціація саперів України очистила 12 гектарів сільськогосподарських 
земель та провела «тренінг для тренерів» з інформування про мінну небезпеку для 90 осіб. 

• Захист дітей: Save the Children спільно з БФ «Слов’янське серце» надали індивідуальне супроводження у справі для 
113 дітей із вразливих сімей; 19 вразливих сімей отримали грошову допомогу для невідкладних потреб. 

• Гендерно зумовлене насильство: ГО «Маріупольська спілка молоді» спільно з Мангушською селищною радою 
за підтримки ПРООН відкрили притулок для осіб, що постраждали від домашнього насильства, який є вже 
четвертим закладом у Донецькій області. Очікується, що через механізм закупівлі послуг між громадами послуги 
шелтеру стануть доступними жителям Сартани, Кальчика та Нікольського. UNFPA підтримав запуск чотирьох 
кабінетів анонімної невідкладної медико-психологічної допомоги жінкам, які постраждали від насильства в 
Авдіївці, Костянтинівці, Новоайдарі та Щасті. 

• Літні люди: HelpAge International надали послуги з догляду на дому 6 080 літнім людям та людям з інвалідністю, 
що проживають уздовж лінії розмежування; 589 осіб отримали грошову допомогу. Polish Humanitarian Action 
забезпечили догляд на дому 488 особам; 800 літніх людей отримали психосоціальну підтримку. 

• Психосоціальна підтримка: People in Need спільно з ГО «Точка Опори» надали психосоціальну підтримку 118 
особам, а також провели чотири сесії «Психічне здоров’я та благополуччя» для 17 осіб. Крім того, 680 осіб отримали 
допомогу психолога через гарячу лінію PIN. 

• Захист на рівні громад: Данська рада у справах біженців підтримала створення центру для молоді у Єгорівці 
(Донецька область), в якому будуть проводитися тренінги, культурні та освітні заходи. 

• Розбудова спроможностей: Норвезька рада у справах біженців спільно з Stabilization Support Services підтримала 
створення Рад ВПО/постраждалого від конфлікту населення у Нижньотеплому та Широкове, що посилить участь 
ВПО у політичному житті громади. 

АДВОКАЦІЯ 
• 5 листопада-10 грудня в рамках Глобальної ініціативи «16 

днів активізму проти гендерно зумовленого насильства» 
UNFPA координував тематичні ініціативи у 30 містах 
України, до яких долучилися Северодонецьк, Краматорськ, 
Маріуполь, Костянтинівка, Покровськ та Добропілля. 

• 30 листопада УВКПЛ ООН опублікувало Огляд ситуації у 
сфері прав людини за серпень-жовтень 2021р.  Документ 
включає інформацію про ключові тенденції у сфері захисту 
цивільного населення, свободи пересування, правосуддя 
та інш. Документ було презентовано представникам 
органів влади, міжнародної спільноти та місцевих НУО.  

©People in Need / 
 Треніг з комп’ютерної грамотності для жителів з ізольованих селищ  

© HelpAge International / 
Тренінг з використання допоміжних пристроїв  

https://ukraine.unfpa.org/uk/Mangush-shelter-opening
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https://www.ohchr.org/Documents/Countries/UA/HRMMU-Update-2021-11-01-UA.pdf
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