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ОНОВЛЕННЯ У СФЕРІ ЗАХИСТУ 
Ситуація у сфері безпеки та мирне населення: За даними INSO, кількість 
інцидентів у сфері безпеки зменшилася на 20% у порівнянні з липнем. 
Однак, кількість жертв серед мирного населення зросла майже вдвічі - 
Моніторингова місія ООН з прав людини зафіксувала одинадцять 
постраждалих осіб (шість у липні). Дев'ять з одинадцяти осіб 
постраждали від активних бойових дій, що порівнянно з цифрами, які 
спостерігалися до досягнення угоди про припинення вогню 27 липня 
2020 року. Кількість пошкоджень, завданих житловим будинкам зросла 
з 25 випадків у липні до 36 у серпні. Обстріли спричинили перерви 
електропостачання щонайменше у 12 населених пунктах на 
підконтрольній території. Через обстріли житлових районів Авдіївки 
залізничне сполучення з містом було призупинено на тиждень. Востаннє 
місто зазнавало таких обстрілів у 2017 році. 

Cвобода пересування: Лише два із семи контрольних пунктів  в’їзду-
виїзду (КПВВ) продовжують працювати. Кількість перетинів через КПВВ 
«Станиця Луганська» збільшилася на 12% порівняно з липнем, 
досягнувши понад 85 000 перетинів. З 5 серпня уряд відновив карантинні 
обмеження - люди, які в’їжджають на підконтрольну територію через 
КПВВ або міжнародні пункти пропуску, повинні встановити додаток 
«Дія» та пройти 10-денну самоізоляцію або протестуватися на COVID-19. 

ВПО та житло: 11 серпня Кабінет Міністрів ухвалив Постанову №844, яка 
передбачає надання субвенції з державного бюджету на виплату 
грошової компенсації за покращення житлових умов для ВПО, які брали 
участь в антитерористичній операції та отримали інвалідність III групи.  

31 серпня було обрано наступні 150 ВПО, які отримають пільгове іпотечне 
кредитування для придбання житла за рахунок коштів гранту, наданих 
Кредитною установою для відбудови (KfW).  

Оновлення у законодавстві: 18 серпня уряд затвердив Стратегію 
економічного розвитку Донецької та Луганської областей на період до 
2030. Документ передбачає заходи покращення економічної ситуації в 
регіоні; підтримку малих та середніх підприємств; стимулювання 
інвестицій; розвиток місцевої інфраструктури, включаючи транспорт, залізницю, електропостачання, інтернет 
покриття; розмінування сільськогосподарських угідь; розширення можливостей місцевих громад. 

Доступ до пенсій: 26 серпня Ощадбанк продовжив дію платіжних карток внутрішньо переміщених осіб термін 
дії яких сплив під час карантину. Це забезпечить мешканцям непідконтрольної території доступ до їх пенсій та 
соціальних виплат без проходження фізичної ідентифікації та перевипуску карток. 

Децентралізація: Станом на початок серпня було призначено Голів усіх 18 ВЦА, що покращить доступ до 
місцевих бюджетів та прискорить встановлення соціальних та адміністративних послуг. Моніторинг, 
проведеним Кластером з питань захисту у 18 ВЦА та 9 ОТГ, що постраждали від конфлікту, уздовж лінії зіткнення, 
показав певний прогрес у встановлені послуг порівняно з липнем: а) у 24 з 27 громад було офіційно створені 
ЦНАПИ, в тому числі мобільні та віддалені робочі місця; б) структурні підрозділи з питань соціального захисту - 
у 21 громаді; в) служби у справах дітей - у 26 громадах. Темп процесу встановленя послуг відрізняється у різних 
громадах. Партнери повідомляють про нестачу персоналу та/або про недостатню підготовку місцевих 
постачальників послуг. Доступ до послуг для людей, які проживають в ізольованих населених пунктах 
залишається ускладненим. Цю ситуацію тимчасово вирішують проєкти соціальних перевезень двох партнерів 
Кластеру, що фінансуються Гуманітарним Фондом для України з липня 2021р. Сім партнерів Кластеру розпочали 
проєкти у 23 громадах (15 ВЦА та 8 ОТГ), спрямовані на підтримку місцевих органів влади під час 
децентралізації. 
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kmartynenko@unicef.org 

Олена Кочемировська, Координаторка 
Сабкластеру з ґендерно-зумовленого 
насильства, kochemyrovska@unfpa.org 
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Сабкластеру з питань протимінної 
діяльності, martin.oubrecht@undp.org 

Акбар Назрієв, Координатор ТРГ з 
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ТРГ з питань житла, землі та майна 
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Інтерактивні карти:  

• Діяльність партнерів Кластеру (5W) 

• Присутність партнерів Кластеру з 
питань захисту –  березень 2021р. 

• Сесії з надання протимінної освіти 

• Психосоціальні послуги та допомога 
потерпілим від ґендерно-зумовленого 
насильства  

• Перетин КПВВ: щомісячні оновлення 

• Карта населених пунктів 

• Довідник організацій, які надають 
безоплатну юридичну допомогу 
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Кластер з питань захисту I серпень 2021 

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

захист» у партнерстві з УВКБ ООН надав 646 юридичних 
консультацій. Монітори R2P на КПВВ та міжнародних 
пунктах пропуску допомогли з установкою та 
використанням мобільного додатку «Дія» 1 401 людині. 
Норвезька рада у справах біженців надала правову 
допомогу 545 особам; 211 осіб отримали консультації 
через мережу волонтерів Норвезької ради, які 
проживають уздовж лінії розмежування в Донецькій та 
Луганській областях. ГО «Донбас СOС» через гарячу 
лінію надала індивідуальні консультації 1 362 особам – 
28% запитів стосувалися процедури перетину КПВВ та 
міжнародних пунктів пропуску, 24% - доступу до 
документації, 16% - доступу до пенсій.  

• Індивідуальна допомога у сфері захисту: УВКБ ООН 
надало індивідуальну допомогу у сфері захисту 44 ВПО 
із 18 вразливих домогосподарств, які постраждали від наслідків COVID-19. УВКБ ООН надало матеріальну допомогу 180 
особам, які проживають на непідконтрольній території Луганської області. 

• Протимінна діяльність: The HALO Trust очистили від мін 8 гектарів землі та провели онлайн і офлайн сесії з протимінної 
освіти для 11 041 дітей, батьків та вчителів. 8-18 серпня Terre des Hommes спільно з ЮНІСЕФ організували літній табір для 
20 дітей, які постраждали від мін та вибухонебезпечних залишків війни, та надали психосоціальну підтримку. Польська 
гуманітарна акція спільно з ЮНІСЕФ розпочала у Донецькій області проєкт з надання психосоціальної підтримки для дітей 
та їх батьків, що постраждали від мін та вибухонебезпечних залишків війни. Проєкт передбачає надання індивідуального 
супроводження у справі, психосоціальну підтримку, проведення сесій з позитивного батьківства та підвищення кваліфікації 
освітян у питаннях інклюзивності. 

• Літні люди: HelpAge International надали послуги з догляду на дому та психосоціальну підтримку 2 500 літнім людям, що 
проживають у 13 населених пунктах Донецької області. Польська гуманітарна акція надала послуги з догляду на дому 571 
літній людині, що проживає у 30 населених пунктах Донецької області. 

• Підвищення обізнаності про вакцинацію: ЮНІСЕФ спільно з Українським Католицьким Університетом та за підтримки 
Технічної Робочої Групи Кластеру з питань віку та інвалідності провели навчальну програму «Поради замість вказівок, або 
як говорити про щеплення від COVID-19» для 298 соціальних працівників і волонтерів. Програма мала на меті підвищити 
обізнаність літніх людей про вакцинацію проти COVID-19. У серпні-вересні соціальні працівники та волонтери провели сесії 
з інформування за участю 5 100 осіб (переважно літніх людей), що проживають уздовж лінії розмежування. 

• ВПО: УВКБ ООН провело оцінку участі з ВПО у Луганській та Донецькій областях. Основні висновки та прогалини 
залишаються незмінними: відсутність довгострокових житлових рішень, засобів до існування/зайнятості, труднощі та 
бюрократичні перешкоди у доступі до державних  послуг. 

• Розбудова спроможностей: People in Need провели 4 тренінги: «Мінімальні стандарти захисту дітей при гуманітарних 
діях», «Поліпшення психосоціальної підтримки населення за допомогою грантів», «Мобілізація громад» та «В контакті з 
емоціями: основи емоційної грамотності» для 65 осіб, що імплементують локальні проєкти на грантової підтримки PIN. СОС 
Дитячі містечка в рамках проєкту з посилення економічної стійкості вразливих сімей, організували професійну 
перепідготовку та забезпечили фінансування купівлі обладнання для 73 осіб. 

• Транспортування: ГМ «Проліска» за підтримки УВКБ ООН надавала транспортні послуги 9 029 особам з обмеженою 
мобільністю на підконтрольній стороні КПВВ «Станиця Луганська». 

АДВОКАЦІЯ 

• Норвезька рада у справах біженців презентувала звіт «Житло 
для ВПО в Україні: кроки до довгострокових рішень», який 
містить аналіз існуючих національних та регіональних 
житлових програм для ВПО. Захід зібрав майже 100 
представників профільних міністерств, обласних державних 
адміністрацій, місцевої влади та громадських організацій. 

• Stabilization Support Services спільно з People in Need 
підготували дослідження «Життя на межі: Децентралізація, 
доступ до послуг та сприйняття участі НУО у наданні послуг  
на підконтрольних уряду Украïни територіях у Донецькiй та 
Луганській областях», що містить аналіз впливу 
децентралізації на доступ до послуг, а також рекомендації 
органів влади всіх рівнів.  

©HALO Trust / Сесія з протимінної освіти у школі  

© Польська Гуманітарна Акція / 
 Волонтерка організації надає догляд на дому 
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