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ОНОВЛЕННЯ У СФЕРІ ЗАХИСТУ 

Ситуація у сфері безпеки та мирне населення: Ситуація у сфері безпеки 
залишається нестабільною, СММ ОБСЄ повідомляє про численні випадки 
порушень режиму припинення вогню. Бойові дії продовжують завдавати 
шкоди об’єктам цивільної інфраструктури, зокрема лікарні, навчальні 
заклади та системи водопосточання. Координаторка з гуманітарних питань 
в Україні виступила із зверненням, закликаючи сторони кофлікту захищати 
об’єкти цивільної інфраструктури відповідно до вимог міжнародного 
гуманітарного права. Моніторингова місія ООН з прав людини  зафіксувала 
11 жертв серед мирного населення - дев’ять осіб постраждали від мін та 
вибухонебезпечних залишків війни. З 1 січня по 31 травня 2021 року 
Моніторингова місія зафіксувала 50 цивільних жертв - це на 28% більше 
порівняно з попередніми п’ятьма місяцями. 

Cвобода пересування: Через обмежену роботу КПВВ жителі 
непідконтрольної території все частіше подорожують через Росію, 
перетинаючи міжнародні пункти пропуску у Міловому та Гоптівці. Згідно з 
моніторингом, проведеним БФ «Право на захист», 80% осіб, що 
перетинають митний пункт «Мілове» є жителями непідконтрольної 
території. Ця тенденція викликає занепокоєння, оскільки жителі 
непідконтрольної території, які в'їжджають через Росію, підлягають 
адміністративній відповідальності за порушення порядку виїзду з 
непідконтрольної території - дані моніторингу свідчать про різке 
збільшення випадків складення адміністративних протоколів, так кільксть 
штрафів на пункті перетину державного корону у Гоптівці зросла на 85% з 
2019 р.   З початку 2021 року понад 7 000 адміністративних протоколів було 
складено на митному пункті «Мілове» - тоді як близько 8 000 протоколів 
було складено за весь 2020 рік.  

Завдяки адвокаційним зусиллям партнерів Кластеру, у 2021 році кількість 
усних попереджень зроблених замість накладення штрафу, зросла на 29%. 
Партнери продовжують адвокатувати зміни на законодавчому рівні задля 
вирішення проблеми – законопроєкт №5478 передбачає звільнення громадян України від адміністративної 
відповідальності через порушення процедури в’їзду-виїзду з непідконтрольної території з гуманітарних причин 
на період карантину чи неможливості нормального перетину лінії розмежування.  
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У травні на КПВВ «Станиця Луганська» розпочалися роботи зі спорудження багатофункціональної сервісної зони, 
де будуть доступні банківські, поштові та адміністративні послуги.  Очікується, що роботи будуть завершені 
восени 2021 року. 

Доступ до пенсій: Кабінет Міністрів прийняв Постанову №277 змінюючи порядок здійснення пенсійних виплат. 
Починаючи з січня 2023 року, пенсії будуть безкоштовно доставлятися додому лише людям за 80 років та 
особам з першої групою інвалідності. Пенсіонерам, які не підпадають під ці категорії, доведеться знімати 
виплати з банківського рахунка або оплачувати доставку пенсії. Згідно з моніторингом, проведеним УВКБ ООН 
та ГМ «Проліска», 73% з 98 ізольованих населених пунктів, розташованих на відстані 0-5 км від лінії 
розмежування, не мають банкоматів. Ситуація також ускладнюється через відсутність сполучення громадським 
транспортом між ізольованими громадами у Донецькій та Луганській областях та районними центрами. 

Довгострокові рішення: Доступ постраждалих громад до засобів для існування залишається ускладненим через 
ряд факторів, зокрема: нестабільну ситуацію у сфері безпеки, соціально-економічний контекст у східному 
регіоні, ізоляцію громад, розташованих біля лінії розмежування, обмежену доступність транспорту та 
демографічні особливості постраждалого населення. Моніторинг, проведений УВКБ ООН та ГМ «Проліска», 
виявив, що мешканці 52 з 98 населених пунктів у зоні 0-5 км від лінії розмежування та 29 з 58 населених пунктів, 
у зоні 5-20 км, повідомили, що не мають доступу до можливостей працевлаштування в своєму або сусідньому 
населеному пункті. В решті населених пунктів було зазначено що відсутність транспортного зв’язку з іншими 
містами суттєво погішує доступ до ринку праці. Звіти Національної системи моніторингу ситуації з ВПО 
Міжнародної організації з міграції свідчать, що рівень зайнятості серед ВПО нижчий від загальнонаціонального. 
Консультації з ВПО, проведені УВКБ ООН, МОМ і БФ «Право на захист» у 2020 році, свідчать про те, що доступ 
до засобів до існування є ключовим фактором для успішної інтеграції ВПО.  

У зв'язку з цим Кластер з питань захисту та Кластер з питань продовольчої безпеки та забезпечення засобів до 
існування у травні провели спільну зустріч з метою посилення координації між партнерами Кластерів, а також 
узгодження адвокаційних та програмних заходів у обох секторах. Кластери працюватимуть разом для 
посилення співпраці між партнерами та спільного планування програм. 

 РЕАГУВАННЯ У СФЕРІ ЗАХИСТУ  

Децентралізація: УВКБ ООН,  БФ «Право на захист», Stabilization 
Support Services та Норвезька рада у справах біженців 
розпочали проєкти підтримки 10 Військово-цивільних 
адміністрацій, спрямовані на розбудову спроможностєй органів 
та структур, залучених до надання соціальних послуг місцевому 
населенню. 

Правова допомога і консультування: БФ «Право на захист» 
надав індивідуальні юридичні консультації 681 особі. Монітори 
організації на КПВВ допомогли 1 772 особі скористатися 
мобільним додатком «Вдома». Норвезька рада у справах 
біженців надала правову допомогу 455 особам; 707 осіб 
отримали консультації через мережу волонтерів, які 
проживають уздовж лінії розмежування в Донецькій та 
Луганській областях. ГО «Донбас СOС» через гарячу лінію 
надали індивідуальні консультації 1 469 особам - 11% запитів 
стосувалися адміністративної відповідальності за подорожі з 
непідконтрольної території на підконтрольну через Росію. 
Збільшилася кількість дзвінків, пов’язаних з питаннями 
експропріації нерухомого майна на непідконтрольній території, 
пільгових іпотечних кредитів на житло для ВПО та можливостей 
отримання освіти на підконтрольній території. ГМ «Проліска» у партнерстві з УВКБ ООН надала консультації у 
сфері захисту 1 265 особам та соціальний супровід 489 особам. 

Підтримка громад: Данська рада у справах біженців (DRC) підтримала реконструкцію громадського центру в 
Тріохізбенці, в якому розташований пункт надання медичної допомоги, бібліотека та клуб дозвілля для літніх 
людей. DRC спільно з ГО «Аваліст» встановили десять автономних сонячних ліхтарів у Новотошківському. УВКБ 
ООН спільно з Stabilization Support Services підтримали створення ради ВПО у Маріуполі, яка буде виконувати 
посередницькі функції між громадами ВПО та міською адміністрацією. 

https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-dodatkovi-zahodi-shchodo-organizaciyi-viplati-i-dostavki-pensij-ta-groshovoyi-dopomogi-za-miscem-faktichnogo-prozhivannya-oderzhuvachiv-u-mezhah-ukrayini-277-290321
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Житло, земля та майно: У квітні-травні БФ «Право на захист» разом 
із Міністерством з питань реінтеграції тимчасово окупованих 
територій та Асоціацією сільських, селищних рад та об’єднаних 
громад України провели серію семінарів для 450 представників 
територіальних громад з питань надання субвенції з державного 
бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо 
формування фонду житла для внутрішньо переміщених осіб в 
рамках державної програми 70/30. 

Протимінна діяльність: The HALO Trust очистили від мін 22 гектари 
землі та провели тренінг «Управління даними та 
геоінформаційними системами» та «Нетехнічне обстеження 
імовірно небезпечних територій» для працівників Державної 
служби з надзвичайних ситуацій, Державної спеціальної служби 
транспорту та Військово-цивільних адміністрацій.  Данська рада у 
справах біженців – Данська група з розмінування провели 5-
тижневий тренінг з розмінування та надання медичної допомоги, за 
результатами якого 30 осіб було сертифіковано в якості саперів та 
фельдшерів.  

Психосоціальна підтримка: People in Need спільно з 
партнерськими організаціями БФ «Посмішка ЮА» та «Точка 
Рівноваги» надали психосоціальну підтримку 152 особам та провели сесії психологічної обізнанності для 64 осіб. 
Ще 774 осіб отримали психосоціальну підтримку через гарячу лінію PIN. Міжнародна організація з міграції 
надала психосоціальну підтримку 303 особам через гарячу лінію. 

Літні люди: HelpAge International надали послуги з догляду на дому та психосоціальну підтримку 2 500 літнім 
людям, що проживають у 13 населених пунктах уздовд лінії розмежування. Польська Гуманітарна Акція надала 
послуги з догляду на дому 555 літнім людям та психосоціальну підтримку 1 361 літній людині. Triangle Generation 
Humanitaire через 47 волонтерів у громадах надали послуги з догляду на дому 256 літнім людям, що проживають 
у 8 населених пунктах уздовж лінії розмежування.  

Ґендерно зумовлене насильство: Мобільні бригади з протидії ґендерно-зумовленому насильству, за підтримки 
Української фундації громадського здоров'я та ЮНІСЕФ,  відреагували на 262 виклики та провели 2 457 онлайн-
консультацій - 48% запитів стосувалися насильства в сім’ї.  

Захист дітей: СОС Дитячі містечка завершили проєкт з надання підтримки родинам у Станично-Луганському 
районі - 500 дітей з 200 родин отримали індивідуальну допомогу у сфері захисту; 1 200 осіб отримали 
психологічну підтримку; 1 000 дітей та їх опікунів відвідали сессії з підвищення обізнаності щодо мінної 
небезпеки. 

АДВОКАЦІЯ 

Норвезька рада у справах біженців представила Звіт щодо регіональних інтеграційних програм для ВПО, в якому 
систематизовано інформацію про наявність, обсяг та бюджетування інтеграційних політик ВПО на 
регіональному рівні. Результати показали, що затримка у прийнятті Національної стратегії щодо інтеграції ВПО 
та впровадження довгострокових рішень щодо внутрішнього переселення має негативний вплив на розвиток 
регіональної політики інтеграції ВПО та ефективне бюджетне планування. Дослідження також виявило, що 
існуючі програми не гармонізовані і більшість із них не функціонують через обмежене фінансування. 

Моніторингова місія ООН з прав людини презентувала «Огляд ситуації у сфері прав людини в Україні» за 1 
лютого – 30 квітня 2021р., в якому висвітлюються основні тенденції прав людини в контексті захисту цивільного 
населення, свободи пересування та соціально-економічної ситуації. 

© HelpAge International / Волонтер HAI надає 
засоби індивідуального захисту літній жінці 
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