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ОНОВЛЕННЯ У СФЕРІ ЗАХИСТУ 
Ситуація у сфері безпеки та мирне населення: Ситуація у сфері 
безпеки залишається нестабільною з незначним зменшенням кількості 
інцидентів - з 557 інцидентів у травні до 535 у червні. Кількість 
пошкоджень, завданих будинкам та об’єктам цивільної інфраструктури 
зменшилася з 50 випадків у травні до 8 у червні. Моніторингова місія 
ООН з прав людини  зафіксувала шість жертв серед мирного населення 
(всі поранені), що на 45% менше ніж у травні; три особи постраждали 
від мін та вибухонебезпечних залишків війни.  

Свобода пересування: В’їзд  до підконтрольної території через КПВВ 
був спрощений після того, як уряд України скасував карантинні 
обмеження для жителів непідконтрольної території, а саме обов’язок 
встановлення мобільного додатку «Дія», проходження експрес 
тестування на COVID-19, а також самоізоляції або обсервації у медичних 
закладах. Як наслідок, кількість щоденних перетинів через лінію 
розмежування збільшилася з 1 500 до 4 500.  

Однак, доступ до підконтрольної території для жителів 
непідконтрольної залишається обмеженим через наступні фактори: а) 
де-факто влада в Луганській області дозволяє виїзд або в’їзд з 
непідконтрольної території лише 1 раз на 30 днів; б) скасування 
карантинних обмежень для в’їзду на підконтрольну територію 
залишатиметься в силі виключно при «зеленому» рівні 
епідеміологічної ситуації на підконтрольній території; в) лише два із 
семи КПВВ відкриті для перетину з обох сторін.  Таким чином партнери 
Кластеру продовжують адвокацію з метою перегляду законодавства, 
що обмежує перетин через КПВВ, скасування обмежень з боку де-
факто влади, а також відкриття всіх КПВВ для полегшення перетину 
жителям непідконтрольної території. 

Завдяки адвокаційній роботі партнерів Кластеру, 16 червня Парламент 
прийняв законопроєкт №5478 щодо незастосування заходів 
адміністративного впливу до мешканців непідконтрольної території за 
порушення порядку в’їзду/виїзду з непідконтрольної території через 
міжнародні пункти пропуску за наявності гуманітарних причин та/або під час обмеженого функціонування 
КПВВ. Закон було надіслано до Офісу Президента на підпис.  

Через поширення «Дельта» штаму COVID-19, 2 липня уряд зобов'язав осіб, які подорожують до України з Росії 
та трьох інших країн через міжнародні пункти пропуску, проходити тестування на COVID-19. Через відсутність 
безкоштовних експрес-тестів на міжнародних пунктах пропуску, мешканці непідконтрольної території 
стикаються з додатковим фінансовим тягарем. 

Децентралізація та соціальні послуги: Кластер з питань захисту проводить моніторинг доступності 
адміністративних та соціальних послуг у контексті децентралізації у 27 постраждалих від конфлікту громадах 
(18 ВЦА та 9 ОТГ). Не дивлячись на певний прогрес у реорганізації громад, процес встановлення служб з 
надання послуг на місцевому рівні не завершений - лише у 9 із 27 відстежуваних громад встановлено всі 
основні адміністративні та соціальні послуги. Прогалини у наданні послуг спостерігаються у 18 (67%) з 27 
відстежуваних громад. У деяких ВЦА досі не було призначено керівників (зокрема у Вугледарській та 
Світлодарській ВЦА), що негативно впливає на реорганізацію систем надання послуг. Партнери повідомляють 
про необхідність посилення участі громад в процесі децентралізації, включаючи обрання старост та залучення 
до місцевих механізмів участі. Кластер з питань захисту також картографує проєкти партнерів, спрямовані на 
підтримку місцевих органів влади у процесі децентралізації, реорганізації систем надання послуг та 
проведення оцінки потреб. Шість партнерів Кластеру, включаючи УВКБ ООН, реалізовують проєкти в 11 ВЦА. 
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Інтерактивні карти:  

• Присутність партнерів Кластеру з 
питань захисту – лютий 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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РЕАГУВАННЯ У СФЕРІ ЗАХИСТУ  
• Правова допомога і консультування: БФ «Право на 

захист» надав 699 юридичних консультацій - 37% запитів 
стосувалися свободи пересування; 29% - доступу до 
соціальних виплат; 13% - житла, землі та майна, 13% - 
документації. Норвезька рада у справах біженців надала 
правову допомогу 569 особам; 425 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 2 446 особам. 
Оператори гарячої лінії зафіксували збільшену кількість 
запитів щодо процедури вступу до українських 
університетів для дітей із непідконтрольної території. ГМ 
«Проліска» надала 945 консультацій у сфері захисту  та 
соціальний супровід 325 особам. Міжнародна організація з міграції надала допомогу в реінтеграції 47 особам, 
які постраждали від торгівлі людьми в Луганській області. УВКБ ООН надало індивідуальну допомогу у сфері 
захисті 12 ВПО із шести вразливих домогосподарств, які постраждали від карантинних обмежень COVID-19. 

• Протимінна діяльність: The HALO Trust очистили від мін 19 гектари землі та провели онлайн і офлайн сесії з 
протимінної освіти для 9 225 дітей, батьків та вчителів. 7-11 червня ОБСЄ ПКУ спільно з FSD провели для 
представників Міністерства з питань реінтеграції ТОТ, Міністерства оборони та Державної служби з 
надзвичайних ситуацій тренінг для тренерів «Інформування про мінні ризики». 

• Літні люди: HelpAge International надали послуги з догляду на дому та психосоціальну підтримку 2 500 літнім 
людям, що проживають у 13 населених пунктах уздовж лінії розмежування. 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. 

• Захист дітей: ЮНІСЕФ спільно з Terre des Hommes провели сесії з позитивного батьківства для 234 осіб, а також 
надали психологічну підтримку 201 дитині. СОС Дитячі містечка розпочали програму, спрямовану на розвиток 
емоційного інтелекту, що охоплює 204 дитини. 

• Гендерно зумовлене насильство: Фонд народонаселення ООН підтримав cтворення при Національній поліції 
консультативного центру з впровадження програм для осіб, які вчиняють гендерно зумовлене та/або 
домашнє насильство у Костянтинівці. Психологи із соціальних служб працюватимуть разом із кривдниками 
над розробкою ненасильницьких моделей поведінки. ЮНІСЕФ спільно з Української фундацією громадського 
здоров’я продовжують підтримувати мобільні групи з реагування на домашнє насильство. У червні їх 
послугами скористались 3 186 осіб. 

• Психосоціальна підтримка: People in Need спільно БФ «Посмішка ЮА» та «Точка Рівноваги» надали 
психосоціальну підтримку 153 особам та провели сесії психологічної обізнаності для 64 осіб. Міжнародна 
організація з міграції надала психосоціальну підтримку 395 особам через гарячу лінію.  

• Розбудова спроможностєй: Товариство Червоного Хреста провело тренінг для гуманітарних організацій з 
питань спілкування із громадами, що постраждали від конфлікту, щодо вакцинації проти COVID-19. Save the 
Children провели навчальні заняття «Декларація про безпеку шкіл» та «Вказівки щодо захисту шкіл та 
університетів від військового використання під час збройних конфліктів» для 200 офіцерів Збройних сил 
України. Навчання є обов'язковим для подальшого просування по кар'єрі. CIVIC провів тренінг на тему «Захист 
цивільних осіб у збройних конфліктах» для 29 військових. 

• Житло, земля та майно: УВКБ ООН надало комп’ютери та офісну техніку комісіям з надання компенсацій за 
зруйноване майно Мар’їнської та Сартанівської ВЦА. Це пришвидшить розгляд заяв людей, чиє житло було 
пошкоджене внаслідок конфлікту. 

• Захист на рівні громад: People in Need підтримали дві ініціативи на рівні громад в Жованці та Золотому, 
спрямовані на облаштування громадського центру та створення мистецького центру у школі. Данська Рада у 
справах біженців разом з ГО «Комроз» та місцевими активістами встановити у Троїцькому десять автономних 
сонячних вогнів у селищі. Вуличне освітлення покращило ситуацію з безпекою в населеному пункті. 

АДВОКАЦІЯ 
• Партнери Кластеру з питань захисту, БФ «Право на Захист», Stabilization Support Services та ГО «Донбас СОС» 

опублікували звернення до Президента з проханням невідкладного підписання законопроєкту №5478 щодо 
незастосування заходів адміністративного впливу до мешканців непідконтрольної території за порушення 
порядку в’їзду/виїзду з непідконтрольної території через міжнародні пункти пропуску за наявності 
гуманітарних причин та/або під час обмеженого функціонування КПВВ. 
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