УКРАЇНА
ЛЮТИЙ 2021
CИТУАЦІЯ У СФЕРІ ЗАХИСТУ
• Ситуація у сфері безпеки та мирне населення: У лютому ситуація у
сфері безпеки погіршилася, було зафіксовано найбільшу кількість
пошкоджень житлових будинків з моменту припинення вогню в
липні 2020 року: з липня по грудень 2020р. було зафіксовано 18
випадків, в той час як у січні 2021р. 8 випадків та 21 випадок у
лютому. СММ ОБСЄ продовжує фіксувати порушення режиму
припинення вогню (у 2021 кількість інцидентів зросла на 30%
порівняно з груднем 2020р.), що становить ризик для населення, що
проживає біля лінії розмежування. Близькість військових позицій до
житлових районів наражає людей на небезпеку від куль і снарядів.
Наявність мін та нерозірваних боєприпасів продовжує становити
серйозну небезпеку. У лютому 73-річний чоловік загинув внаслідок
вибуху міни в Луганській області. Партнери повідомили про
проблеми з наданням своєчасної медичної допомоги.
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• Свобода пересування: Лише два КПВВ («Станиця Луганська» та
«Новотроїцьке») залишаються відкритими з обох сторін лінії
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розмежування. Порівняно з січнем кількість перетинів зросла на
ТРГ з питань житла, землі та майна
32% і, очікується, що зростатиме і надалі із покращенням погодних
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умов. Безоплатне експрес тестування на СOVID-19 на КППВ,
передбачене Постановою №1236, доступне лише на КПВВ
Інтерактивні карти:
«Новотроїцьке». Відсутність безкоштовних експрес тестів на КПВВ • Діяльність партнерів Кластеру (5W)
«Станиця Луганська» обмежує можливість в’їзду для пенсіонерів з • Сесії з надання протимінної освіти
непідконтрольної території, оскільки вони не мають достатньо • Психосоціальні послуги та допомога
коштів для оплати ПЛР тестів або проходження самоізоляції
потерпілим від ґендерно-зумовленого
насильства
протягом 14 днів. ГО "Донбас SOS" повідомила про збільшення
кількості дзвінків на гарячу лінію з запитами щодо можливості • Перетин КПВВ: щомісячні оновлення
• Карта населенних пунктів
безоплатного тестування на КПВВ «Станиця Луганська».
• Довідник організацій, які надають
• Реєстрація народження: Кабінет Міністрів прийняв Постанову
безоплатну юридичну допомогу
№155, що надає можливість реєстрації народження дітей з
непідконтрольній території, використовуючи комплексні послуги «єМалятко». Хоча реєстрація і далі
здійснюється на підставі судового рішення, нові положення є позитивним кроком до мінімізації ризику
безгромадянства серед дітей, народжених на непідконтрольній території.
• Житло, земля та власність: Міністерство з питань реінтеграції ТОТ схвалило 43 із 52 пропозицій на
державну субвенцію для житла для ВПО в рамках програми 70/30. У лютому компенсаційні комісії в
Донецькій та Луганській областях схвалили 64 заяви про компенсацію за зруйноване житло.
• Доступ до послуг: Ощадбанк подовжив термін дії платіжних карток ВПО до 1 травня. Це дозволить
запобігти призупиненню соціальних виплат, в тому числі пенсіонерам з непідконтрольної території, які не
можуть перетнути лінію розмежування та отримати перевипущені картки.
• Децентралізація: Гуманітарні потреби та території уздовж лінії розмежування, які загострилися через
наслідки COVID-19, можуть і надалі зрости. Моніторинг партнерів за січень-лютий 2021 р. свідчить, що на
даному етапі процес децентралізації на рівні районів та ОТГ може негативно вплинути на громади, що
постраждали від конфлікту, зокрема у сфері надання базових послуг. 18 громад, де були скасовані місцеві
вибори, залишилися під управлінням військово-цивільних адміністрацій; в 16 ВЦА керівників не було
призначено. Партнери повідомляють, що реорганізація системи надання адміністративних та соціальних
послуг негативно впливає на якість послуг у деяких громадах. Припинення надання послуг управліннями
соціального захисту обмежує доступ до соціальних виплат, а припинення роботи служб у справах дітей на
районному рівні негативно впливає на захист прав дітей. Повідомляється, що в ряді населенних пунктів
обмежується використання електроенергії в комунальних закладах культури, що негативно впливає на
дозвілля та надання психосоціальної підтримки для дітей та літніх людей. Кількість маршрутів
громадського транспорту між адміністративними центрами та рядом населених пунктів вкрай обмежена
або таке сполучення взагалі відсутнє, що погіршує доступ до соціальних та адміністративних послуг. У
деяких випадках стан доріг вкрай незадовільний. За поганих погодних умов такі дороги непрохідні.

РЕАГУВАННЯ У СФЕРІ ЗАХИСТУ – ЛЮТИЙ
• Правова допомога та консультування: Норвезька
рада у справах біженців надала правову допомогу
717 особам; 9 волонтерів, що пройшли тренінги
NRC, проконсультували 284 осіб в Луганській
області. БФ «Право на захист» надали правову
допомогу 814 особам; 1084 осіб отримали
індивідуальні консультації в сфері захисту на КПВВ,
більшість з них пов'язані з обмеженнями COVID-19.
ГО «Донбас СOС» через гарячу лінію надали
індивідуальні консультації 1479 особам та правову
допомогу 451 особі.
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• КПВВ: У лютому електрокари ГМ «Проліска» транспортували 4 483 осіб з обмеженою мобільністю від
входу КПВВ «Станиця Луганська» до нульового рубежу і назад (близько 1км.). Більш ніж 200550 осіб
скористалися послугою у 2020 р.
• Психосоціальна підтримка: People in Need через гарячу лінію надали психосоціальну підтримку 737
особам (35% люди з інвалідністю); 30% дзвінків стосувалися соціальної ізоляції, а 23% - проблем з
психічним здоров'ям. ГМ «Проліска» надала індивідуальну психосоціальну підтримку 307 особам (онлайн
та офлайн). Більшість випадків стосувалися депресії, тривоги, насильства та горя. Save the Children провели
сесії "HEART" (зцілення через освіту та мистецтво) для 69 дітей, у тому числі шести дітей з інвалідністю.
МОМ через гарячу лінію надала психосоціальну підтримку 293 особам.
• Протимінна діяльність: The HALO Trust очистили від мін 27 гектарів землі та провели онлайн і офлайн сесії
з протимінної освіти для 10 589 дітей та вчителів.
• Ґендерно зумовлене насильство: УВКБ ООН надало управлінню соціального захисту населення у
Новоайдарі обладнання для облаштування простору для роботи з кривдниками. Товариство Червоного
Хреста в Україні спільно з Інститутом Когнітивного Моделювання запустило онлайн платформу «Мені
здається», де жінки, що постраждали від ґендерно-зумовленого насильства, можуть анонімно ділитися
своїм досвідом та отримати послуги з перенаправлення. СОС Дитячі Містечка відкрили в Сєверодонецьку
притулок для жінок з дітьми, які постраждали від домашнього насильства. Притулок може вмістити 12 осіб.
• Робота з громадами: PIN підтримали проєкти чотирьох НУО, спрямовані на пом’якшення наслідків COVID19 у громадах, що постраждали від конфлікту. Проєкти включають заходи з розбудови спроможностей
місцевих органів влади у захисті вразливих категорій населення, покращення доступу до медичних та
соціальних послуг, психосоціальної підтримки дітей з інвалідністю. Stabilization Support Services провели
три тренінги для 39 активісток з Донецької, Луганської та Запорізької областей щодо розробки проєктів
направлених на зменшення впливу COVID-19 в їх громадах. Данська рада у справах біженців провела
онлайн-тренінг з питань підприємництва під час карантинних обмежень для 30 ВПО. Save the Children
провели тренінги з прав дітей та інклюзії для 24 дітей з Тошківки, Нижнього та Муратового.

АДВОКАЦІЯ
• Технічна робоча група з питань житла, землі та майна
надіслала Міністерству з питань реінтеграції ТОТ
рекомендації щодо змін до Постанови №767 щодо
компенсації за зруйноване майно. Рекомендації включають
залучення НУО до роботи комісій з компенсацій, створення
механізму оцінки пошкоджень у населених пунктах з
обмеженим доступом, спрощення вимог до документації та
відкладення припинення права власності на зруйноване
майно.

© Save the Children / Сесія «HEART»

• Коаліція НУО, включаючи партнерів Кластеру з питань
захисту R2P, Донбас СОС, Восток СОС, Крим СОС та
Stabilization Support Services, надала Міністерству з питань
реінтеграції TOT аналіз законопроєкту «Про державну
політику перехідного періоду», першого рамкового закону
про державну політику, пов’язану з конфліктом та
реінтеграцією непідконтрольної території.

