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  ОНОВЛЕННЯ У СФЕРІ ЗАХИСТУ 
• Ситуація у сфері безпеки та мирне населення: Кількість інцидентів у 

сфері безпеки продовжує зростати. У жовтні INSO зафіксували 520 
випадків (478 у вересні та 440 у серпні). Кількість пошкоджених житлових 
будинків зросла з 31 (вересень) до 40 (жовтень).  Моніторингова місія 
ООН з прав людини  зафіксувала шість жертв серед мирного населення 
(всі поранені) – усі випадки на непідконтрольній території. 

• Cтратегія з інтеграції ВПО: 28 жовтня Кабінет Міністрів схвалив Стратегію 
інтеграції внутрішньо переміщених осіб та впровадження 
середньострокових рішень щодо внутрішнього переміщення на період до 
2024 року, а також Операційний план. Стратегія має стати рамковим 
документом для подальшої розробки та прийняття законодавчих актів, 
пов’язаних з правами ВПО. Документ визначає шість стратегічних цілей, 
зокрема: реалізація житлових та майнових прав ВПО; працевлаштування 
та освіта; соціальний захист; медичне забезпечення; доступ до 
документів; інтеграція ВПО в приймаючі громади. Партнери Кластеру 
були активно залучені у розробку Стратегії на всіх етапах, надаючи 
коментарі та пропозиції. 

• Свобода пересування: 10 жовтня де-факто влада на непідконтрольній 
території Луганської області запровадила додаткові обмеження перетину 
КПВВ «Станиця Луганська», що призвело до зменшення кількості 
перетинів на 63% (з 66 255 у вересні до 24 537 у жовтні). Протягом 11-20 
жовтня кількість перетинів впала до 1 000 (12 000 за аналогічний період 
було зафіксовано у вересні). Як наслідок,  монітори УВКБ ООН/БФ «Право 
на захист» на міжнародному пункті пропуску «Мілове» зафіксували 
збільшення кількості осіб, що в’їжджають в Україну. Запроваджені 
обмеження ще більше погіршили доступ мешканців непідконтрольної 
території до послуг та соціальних виплат. 11 листопада додаткові 
обмеження було знято. Наразі мешканці непідконтрольної території 
можуть виїжджати з непідконтрольної території без попереднього 
погодження не частіше одного разу на місяць. Обмеження свободи 
пересування через КПВВ викликають особливе занепокоєння у світлі 
обмеженого гуманітарного доступу безпосередньо на непідконтрольній 
території – відповідно до моніторингу  Кластеру  з питань захисту, лише 
7% від кількості осіб, яким планувалося надати допомогу у 2021р., були 
охоплені. 

• Доступ до пенсій: 5 жовтня Ощадбанк анонсував, що починаючи з 1 січня 2022 року буде припинено автоматичне 
подовження дії платіжних карток ВПО, що викликало занепокоєння стосовно доступу до пенсій та соціальних 
виплат для ВПО, які проживають на непідконтрольній території. Пізніше представниця української делегації у 
Тристоронній контактній групі повідомила, що дію карток буде подовжено до 1 квітня 2022 року. Наразі очікується 
офіційна заява від Ощадбанку. 

• Цільова допомога ВПО: 3 листопада, Кабінет Міністрів України ухвалив рішення щодо впровадження можливості 
для  ВПО подати заявку на продовження отримання грошової допомоги або її припинення онлайн на порталі Дія. 
Послуга доступна тим особам, у яких не змінилися підстави для призначення допомоги. 

• Житлові рішення для ВПО: 22 жовтня було обрано третю чергу з 300 ВПО, які отримають пільгове іпотечне 
кредитування для придбання житла за рахунок коштів, наданих Кредитною установою для відбудови (KfW). 
Очікується, що у 2021-2022 цією програмою скористаються 680 домогосподарств – 600 з них вже було обрано. 

• Рішення ЕСПЛ щодо виборчих прав ВПО: 21 жовтня Європейський суд з прав людини ухвалив рішення у справі 
Селигененко та інші проти України визнавши обмеження права ВПО голосувати на місцевих виборах у Києві в 2015 
році дискримінацією за місцем реєстрації (зверніть увагу, що у 2019 році Верховна Рада прийняла зміни до 
виборчого законодавства, що дозволяють ВПО голосувати на національних та місцевих виборах). 

 

 

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 жовтень 2021 

РЕАГУВАННЯ У СФЕРІ ЗАХИСТУ  
• Правова допомога і консультування: БФ «Право на захист» надав юридичні консультації 814 особам. Монітори 

R2P на КПВВ та МПП проконсультували 1 134 осіб. Норвезька рада у справах біженців надала правову допомогу 
281 особі; 212 консультацій було надано через мережу волонтерів Норвезької ради, які проживають уздовж лінії 
розмежування в Донецькій та Луганській областях. ГМ «Проліска» за підтримки УВКБ ООН надала консультації у 
сфері захисту 890 особам та соціальний супровід 236 особам. Більшість питань, піднятих при індивідуальному 
консультуванні, стосувалися доступу до гуманітарної допомоги (30%) та доступу до охорони здоров’я (29%). 
Міжнародна організація з міграції надала індивідуальну підтримку з реінтеграції 15 особам з Луганської області, 
які постраждали від торгівлі людьми. 

• Протимінна діяльність: The HALO Trust очистили від мін 10 гектарів землі та провели онлайн і офлайн сесії з 
інформування про мінну небезпеку для 11 990 дітей, батьків та вчителів з Донецької та Луганської областей. 

• Літні люди: HelpAge International надали послуги з догляду на дому та психосоціальну підтримку 4 500 літнім 
людям, що проживають уздовж лінії розмежування. 

• Транспортування: ГМ «Проліска» надала послуги з транспортування 1 327 особам із 39 ізольованих населених 
пунктів з метою покращення доступу до соціальних, медичних та адміністративних послуг. 

• Психосоціальна підтримка: Бригади з психосоціальної підтримки People in Need, надали психосоціальну 
підтримку 105 особам, що проживають у віддалениї місцевостях. Міжнародна організація з міграції надала 
психосоціальну підтримку 434 особам через гарячу лінію.  

• Захист дітей: СОС Дитячі Містечка надали комплексну соціальну підтримку для 69 сімей з 151 дитиною в 
Луганській області. Допомога включала психосоціальну та педагогічну підтримку, а також матеріальну допомогу. 
Save the Children спільно з БФ «Слов’янське серце» надали індивідуальне супроводження у справі для 32 дітей із 
вразливих сімей; 35 вразливих сімей отримали грошову допомогу для невідкладних потреб. 

• Гендерно-зумовлене насильство: Фонд народонаселення ООН організував семінар  «Впровадження механізму 
закупівлі послуг притулку для осіб, постраждалих від домашнього та/або гендерно-зумовленого насильства» для 
громад Краматорського та Бахмутського районів. Під час заходу учасники розглянули питання забезпечення 
доступу постраждалих  до спеціалізованих служб підтримки та особливості фінансових розрахунків між 
громадами за послуги притулку для постраждалих. БФ «Посмішка дитини» разом Донецькою обласною 
адміністрацією провели семінар «Протидія домашньому насильству. Порядок взаємодії суб’єктів, що здійснюють 
заходи у сфері запобігання та протидії домашньому насильству. Впровадження програм для кривдників» для 
старост та голів територіальних громад. Тренінг мав на меті надати представникам місцевої влади інформацію 
щодо виявлення випадків домашнього насильства та механізмів перенаправлення. 

• Розбудова спроможностей: Польська гуманітарна акція продовжила серію тренінгів для 86 працівників із 12 
соціальних закладів Донецької області. Тренінги були присвячені питанням управління соціальними закладами; 
юридичним аспектам функціонування та роботи соціальних закладів; публічних закупівель; управління 
конфліктами. 6-8 жовтня Норвезька рада у справах біженців провела Форум для суддей, що мав на меті 
обговорити та узгодити судову практику у справах щодо захисту осіб у зоні ООС. У заході взяло участь 60 суддів з 
Донецької та Луганської областей. 

АДВОКАЦІЯ  
• 19 жовтня УВКБ ООН спільно з Вінницькою 

обласною державною адміністрацією та ГО 
«Об’єднання переселенців «Спільна справа» 
провели у Вінниці Форум «Міста солідарності», де 
учасники мали можливість обмінятися успішними 
практиками досягнення житлових рішень для ВПО. 
У заході взяли участь представники місцевої влади 
зі всієї України.  

• 6 жовтня Данська рада у справах біженців провела 
у Маріуполі круглий стіл для обговорення з 
представниками влади  
критичних правових питань щодо нерухомості, 
розташованої уздовж лінії розмежування (зокрема, зруйнованого житла, технічної інвентаризації та спадкування 
об’єктів нерухомості, реєстрації прав власності).  

• УВКПЛ ООН підготувало юридичний аналіз впливу рішення Ощадбанку не подовжувати термін дії платіжних  
карток ВПО після 31 грудня 2021р. на доступ до пенсій для жителей непідконтрольної території. Робоча Група з 
питань стратегії у сфері захисту Гуманітарної команди країни надала документ представниками уряду з метою 
адвокації подовження терміну дії карток у 2022р. 

©УВКБ ООН / Форум «Міста Солідарності» у Вінниці 
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