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КЛАСТЕР З ПИТАНЬ ЗАХИСТУ ВКЛЮЧАЄ СУБ КЛАСТЕРИ З ПИТАНЬ ЗАХИСТУ ДІТЕЙ, ГЕНДЕРНОГО НАСИЛЬСТВА ТА РОЗМІНУВАННЯ 

 

ПРОБЛЕМИ У СФЕРІ ЗАХИСТУ 
 Ситуація у сфері безпеки. з 1 січня по 2 лютого УВКПЛ ООН зареєструвало 47 жертв серед 

цивільного населення: 9 загиблих та 38 поранених. Більшість жертв – 32 – було зареєстровано 
під час ескалації військових дій у період з 29 січня по 2 лютого. Ці жертви були спричинені 
обстрілами з артилерії, танків та РСЗВ (реактивних систем залпового вогню). 
 Житлові, земельні та майнові права. Партнери з питань забезпечення захисту зареєстрували 

нові випадки військової окупації та мародерства в Золотому-3, розташованому на 
контрольованій урядом території Луганської області. Окрім того, військові використовують 
об`єкти приватної власності для живлення зовнішніх установок.  

 Доступ до базових послуг. На непідконтрольній уряду території було відімкнено 
електропостачання п`яти населених пунктів – Комінтернове, Саханка, Ленінськ, Сергіївка,  
Зайчанка – через обстріл у ніч з 22 на 23 січня.  

 Дослідження. Згідно з оцінкою потреб у правовому захисті в сірій зоні, проведеною Данською 
радою в справах біженців (DRC), кожне третє домогосподарство із розташованих вздовж лінії 
розмежування має хоча б одне важливе правове питання на додачу до цілої низки інших 
проблем у сфері захисту. До того ж, у 10 % домогосподарств доглядають за неповнолітніми 
дітьми, які не є членами родини, й у 7 % таких випадків не існує зареєстрованих відносин між 
опікунами та дитиною.  

 Соціальна згуртованість. Повідомлялось про напруженість між місцевою громадою села 
Шелудьківка Харківської області та внутрішньо переміщеними ромами, яких приймають в сім`ях. 
Деякі роми повідомляли про отримання погроз від місцевих жителів, а також скаржились на 
дискримінацію з боку поліції та місцевої влади. 

 Доступ для отримання соціальних виплат та пенсій. Призупинення соціальних виплат та пенсій для ВПО залишається однією з найбільших 
проблем забезпечення захисту. Сорок шість відсотків всіх запитів на надання правової допомоги, отриманих БФ «Право на захист», стосуються 
соціальних виплат. Хоча УПСЗН тепер повинні фізично перевіряти місце проживання ВПО, кількість працівників збільшено не було, а це означає, 
що люди повинні довше чекати на перевірку свого місця проживання, яка часом затягується до значних термінів, протягом яких вони не 
отримують ані соціальні виплати, ані пенсії. Це питання особливо гостро стоїть перед літніми людьми та людьми з інвалідністю, які не мають 
інших джерел доходів. 

 Свобода пересування. 14 грудня 2016 р. в результаті стрілянини на підконтрольній українській владі частині КПВВ «Майорськ» одну людину було 
вбито та двох поранено. 

 За даними ГО «Фундація 101» кількість людей, які 
перетнули лінію розмежування, в 2016 р. порівняно з 2015 
р. зросла на сто відсотків, тобто в 2016 р. лінію 
розмежування перетнуло 8,5 млн. громадян, а в 2015 р. – 
більше 4 млн. громадян. 

 Протягом грудня 2016 р. – січня 2017 р. люди, які 
перетинали лінію розмежування, повинні були майже дві 
години чекати на автобуси за температури нижче мінус 15 
градусів Цельсія, при цьому існувала ймовірність обстрілів. 
Особливу занепокоєність викликав пункт пропуску 
Гнутове-Пищевик.  

 Вартість проїзду в автобусі з непідконтрольних уряду 
територій Донецької області до КПВВ в Новотроїцькому, 
Майорську та Піщевику зросла вдвічі з 1 грудня.  

КПВВ «Майорськ». Фото: БФ «Право на захист» 
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КЛЮЧОВІ АСПЕКТИ 

ЗАХОДИ ЩОДО ЗАХИСТУ 

 УВКБ ООН та місцева неурядова організація допомогли 1080 особам шляхом створення 
автобусного маршруту, який з'єднує віддалені райони Сніжного, Успенки та Микитівки з 
Донецьком. Автобусний маршрут був запущений у другій половині 2016 р. з метою полегшення 
пересування, оскільки сполучення громадського транспорту було перервано через збройний 
конфлікт. Це суттєва допомога для осіб з особливими потребами, людей похилого віку, одиноких 
матерів та студентів.  

 В 2016 р. організація «HelpAge International» виділила багатоцільову матеріальну допомогу в 
розмірі 3960 грн. для 1450 осіб у Луганській області, які постраждали через конфлікт. Матеріальна 
допомога надавалась людям старшого віку, визначеним шляхом використання моделі оцінки 
ступеня захищеності організації «HelpAge International».  

 Центр правової допомоги, діяльність якого забезпечує Центр з надання безоплатної вторинної 
правової допомоги в співпраці з Норвезькою радою в справах біженців (NRC) та за підтримки УВКБ 
ООН, було відкрито 17 січня 2017 р. на КПВВ «Майорськ». Центр з надання вторинної правової 
допомоги разом з Норвезькою радою в справах біженців (NRC) буде надавати первинну та 
вторинну правову допомогу людям, які перетинають лінію розмежування з боку непідконтрольних 
уряду територій.  
 В січні 2017 р. у двох випадках, які стосувались надання грошової допомоги ВПО, були прийняті 

рішення на користь ВПО. В обох випадках підтримка забезпечувалась з боку БФ «Право на захист». 
В одному випадку ВПО було відмовлено в наданні грошової допомоги через те, що вона придбала 
помешкання в Донецьку (непідконтрольна уряду територія). В іншому випадку Міністерство 
соціальної політики вимагало, щоб суд присудив для ВПО повернути отриману грошову допомогу, 
тому що ця особа мала житло в Слов`янську, хоча воно було пошкоджено під час АТО й було 
непридатним до проживання. 
 З моменту свого відкриття в грудні 2016 р. Харківський притулок для постраждалих від 

гендерного насильства надав допомогу 24 жінкам. На даний час у ньому проживають 10 жінок та 2 
дітей. 

 В січні 2017 р. партнери з питань забезпечення захисту, розташовані на непідконтрольних уряду 
територіях, здійснили 9 проектів на основі громад в Шахтарську, Степано-Кринці, Торезі, 
Ясинуватій та Донецьку. Проекти включали в себе покращення умов у дитсадках та школах, 
пошкоджених під час конфлікту, виконання ремонтних робіт у центрах тимчасового проживання, 
у яких проживають ВПО, а також надання допомоги громадам та людям із особливими 
потребами. 

ПРАВОЗАХИСНА ДІЯЛЬНІСТЬ 

 Тематичний день у Верховній Раді, присвячений ВПО: Як провідна агенція Кластера з питань захисту, УВКБ ООН підготувала декілька листів до 
відповідних парламентських комітетів з проханням прискорити розгляд проектів законів щодо покращення доступності правосуддя (скасування 
судових зборів для ВПО), свободи пересування через лінію розмежування та соціальних прав ВПО.  

 23 січня 2017 р. NRC, DRC та ACF організували в Брюсселі конференцію «Україна – людське обличчя конфлікту на сході країни». Конференція 
включала в себе круглий стіл, метою якого було звернути увагу на людський вимір під час конфлікту. 

 11 січня 2017 р. Кабінет Міністрів затвердив план заходів, спрямованих на реалізацію деяких засад державної внутрішньої політики щодо 
окремих районів Донецької та Луганської областей, де органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження (план заходів) 
(розпорядження № 8). Це вперше з початку збройного конфлікту на сході України уряд визначив чіткий план заходів з реінтеграції 
непідконтрольних уряду територій. Аналіз плану можна знайти за цим посиланням. 

ТРЕНІНГИ/ПОДІЇ  

 Фонд народонаселення ООН в співпраці з Німецьким товариством міжнародного співробітництва організувало 3 дводенних професійних тренінги 
для представників соціально-психологічної служби, які мають справу з домашнім та гендерним насильством у родинах демобілізованих 
військових у Донецькій, Луганській, Дніпропетровській та Запорізькій областях.  
 Данська рада в справах біженців (DRC) провела тренінги з надання соціально-психологічної допомоги для вчителів у Донецькій області. DRC та 

її виконавчий партнер, Маріупольська спілка молоді, провели навчання 105 вчителів, які працюють у п`яти технічних коледжах Донецької області.  
 Рада Європи сприяла здійсненню ознайомчої поїздки до Страсбурга, присвяченої внутрішньому переміщенню, для представників робочої 

групи з покращення національного законодавства у сфері захисту прав людини для ВПО та інших партнерів проекту. Ознайомча поїздка була 
зосереджена на стандартах Ради Європи щодо внутрішнього переміщення, а особливо на відповідних рішеннях Європейського суду з прав 
людини, практичному застосуванні конвенції та інших інструментів Ради Європи.  
 Моніторингова місія ООН з прав людини в Україні продовжила цільову технічну співпрацю у сфері запобігання тортурам. Експерт ООН розпочав 

проведення ряду семінарів у Національній академії прокуратури України для недавно прийнятих на роботу прокурорів з усіх областей. Під час 
презентацій основний акцент був зроблений на документування та розслідуванні випадків застосування тортур в Україні у відповідності до 
міжнародних стандартів.  
 УВКБ ООН надало підтримку в проведенні декількох тренінгів з розвитку толерантності та підтримки соціокультурного різноманіття в школах, 

з особливою увагою до дітей з інвалідністю, до їх можливостей діставатись до школи, а також до дітей ВПО з особливими потребами. Тренер з 
Луганська, який сам є переселенцем, провів декілька тренінгів зі школярами, вчителями та батьками.  

 

КЛЮЧОВІ ЦИФРИ 
 

 3,1 M 
 Людей, що потребують домоги 

 

 2,5 M 
 Цільового населення 

 

1,7 М 
Людей отримали допомогу у 
сфері захисту  (січень-грудень 
2016) 

  116 
Партнерів* включаючи 9 на 

непідконтрольних уряду територіях

КЛЮЧОВІ ДОКУМЕНТИ 

Стратегія Кластерy ENG | UKR 
ЗW Карта за січень 2017 ENG 
Довідник з безоплатної правової допомоги 
ENG | UKR | RU  
Рекомендаційна довідка з розбудови миру 
та примирення ENG | UKR | RU 

КОРИСНІ ПОСИЛАННЯ 

Гуманітарне Реагування 
Глобальний Кластер з питань захисту 
Карта безоплатної правової допомоги 
 

*Партнерів із завершеною, поточною та призупиненою 
діяльністю 
  


