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ДО КЛАСТЕРУ З ПИТАНЬ ЗАХИСТУ ВХОДЯТЬ СУБКЛАСТЕРИ З ПИТАНЬ ЗАХИСТУ ДІТЕЙ, ҐЕНДЕРНО-ЗУМОВЛЕНОГО 
НАСИЛЬСТВА ТА ПРОТИМІННОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

             

            ПРОБЛЕМИ У СФЕРІ ЗАХИСТУ 
 Жертви серед мирного населення: Моніторингова місія ООН з прав людини 

зафіксувала чотири жертви серед мирного населення (4 поранених). 

 Ситуація у сфері безпеки: Ситуація в сфері безпеки залишається напруженою, 
бойові дії спостерігаються в районі ряду населених пунктів уздовж лінії 
розмежування. В той же час кількість порушень режиму припинення вогню дещо 
зменшилася. Протягом 28 жовтня – 24 листопада ОБСЄ СММ зафіксувала 23 400 
випадки порушень режиму припинення вогню, що в 1.4 рази менше ніж у вересні. 
23 листопада в результаті обстрілу зі стрілецької зброї біля центра села Мар’їнка 
жінка була поранена в грудну клітину та доправлена до лікарні. 
23 листопада внаслідок переохолодження загинув чоловік у своїй літній кухні в 
Бахмутці (Донецька обл.). Він був вимушений переселитися зі свого будинку, 
оскільки не мав коштів для опалення будинку. 
30 листопада літня жінка померла внаслідок ймовірного займання гасової лампи 
у своєму будинку в селі Опитне. Вже п'ятий рік жителі села відключені від 
електропостачання та змушені виристувати небезпечні джерела освітлення. 

 Захист дітей: 4 листопада близько 40 дітей під час занять у Новотошківській школі 
№10 (Луганська обл.) були евакуйовані до бомбосховища через сильний обстріл. 

 Свобода пересування: 16 листопада 77-річний чоловік помер від серцевого 
нападу на КПВВ "Станиця Луганська". 17 листопада на КПВВ помер 67-річний 
чоловік, а 8 листопада 68-річну жінку довелося доправити з КПВВ до лікарні через 
погіршення стану здоров'я під час перетину лінії розмежування. 

Було зафіксовано випадки, коли мешканцям з непідконтрольної територій, які 
подорожували через лінію розмежування з дітьми, було відмовлено у в'їзді до 
підконтрольної території. Це пов'язано з прийняттям Постанови КМУ №815, яка 
ускладнює процедуру перетину для дітей старше 14 років, які ще не отримали 
національний паспорт України. 

Доступ до основних послуг: У рамках триваючого процесу децентралізації Кабінет Міністрів України, у зв’язку з Постановою 
№606, оприлюднив Рекомендації щодо оптимізації та граничної чисельності працівників райдержадміністрацій, які 
передбачають скорочення державних службовців у райдержадміністраціях до 38% з переданням функцій об’єднаним 
територіальним громадам та облдержадміністраціям. Скорочення працівників може негативно вплинути на надання послуг 
людям, що проживають уздовж лінії розмежування, оскільки в цій зоні не було утворено ОТГ. 

З моменту розведення військ в районі Золотого-4 та Катеринівки мобільне відділення «Ощадбанку» припинило свою роботу, 
оскільки в’їзд до населених пунктів не було узгоджено з ООС. 
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Кластер з питань захисту Україна I листопад 2019 

 ОСНОВНІ ФАКТИ 

ЗАХОДИ ЗАХИСТУ 
 Польська гуманітарна акція провела сесії з психосоціальної підтримки для 

1 806 літніх людей в населених пунктів Світлодарськ, Новолуганське, 
Ласточкине, Верхньоторецьке, Авдіївка, Новгород, Залізне (Донецька обл.), 
Золоте-4, Трьохізбенка, Передільське та Кримське (Луганська обл.). 

 Партнер Кластеру з питань захисту на непідконтрольній території 
Донецької області організувала проведення майстер-класів чотирма 
жінками похилого віку (60+) для дівчат в невеликій ізольованій громаді 
біля лінії розмежування. Серію майстер-класів з виготовлення ювелірних 
прикрас та подарунків відвідало 36 дівчат. 

 ГМ “Проліска” надала консультації з питань захисту 1 261 особі. 
Найчастіше запити стосувалися отримання гуманітарної допомоги 
(включаючи допомогу до підготовки до зими), доступу до охорони 
здоров'я, свободи пересування, отримання особистих документів, 
отримання соціальних і пенсійних виплат, житлових, земельних та 
майнових прав. 

 Норвезька рада у справах біженців надала правову підтримку 1 602 
особам (30% з них мешканці непідконтрольної території) через заходи 
надання інформації, консультування та юридичної допомоги. Основні 
проблеми захисту включали питання виплати пенсій, зарплатних заборгованостей, реєстрації смерті та спадкування 
нерухомого майна на підконтрольній території. 

 HALO Trust очистила 15 гектарів землі від мін та вибухонебезпечних залишків війни біля 14 населених пунктів в Донецькій 
та Луганській областях. У листопаді HALO Trust подалала рубіж у 100 000 осіб, які відвідали сессії з інформування щодо 
мінної небезпеки від початку роботи організації на початку 2016 року. 

 Save the Children провели сессії з інформування щодо мінної небезпеки для 2 378 осіб з Красногорівки, Мар’їнки, 
Авдіївки та Миронівського; включаючи 1 175 хлопчиків, які знаходятся в групі ризику мінних інцидентів. 

 Партнери Субкластеру з питань захисту дітей Save the Children, СOС Дитячі містечка, KMA та PIN через НУО «Аваліст» 
надали психосоціальну підтримку дітям та дорослим, яких було евакуйовано під час обстрілів біля школи №10 в 
Новотошківському. Save the Children провели групові сеанси арт-терапії та сессії з подолання стресу в кризі для 29 дітей та 
5 дорослих. 

 У листопаді ЮНІСЕФ та Фонд народонаселення ООН через мобільні групи психосоціальної підтримки надали адресну 
допомогу 470 особам, що потерпіли від гендерно-зумовленого насильства (в тому числі 60 ВПО) в Донецькій і 
Луганській областях; 134 потерпілим були надана комплексна психосоціальна підтримка та первинна правова допомога в 
п'яти притулках Фонду народонаселення ООН. 

АДВОКАЦІЯ 
 7 листопада делегація представники PIN, БФ “Право на Захист”, Medicins du Monde, REACH та Норвезької ради у справах 

біженців проінформувала групу з 20 представників постійних представництв країн-членів ЄС у Женеві щодо 
гуманітарних тенденції на сході України та презентувала рекомендації щодо покращення гуманітарного доступу, захисту 
цивільної інфраструктури, доступу до медичної допомоги, компенсації за пошкоджене житло, виплати пенсій та 
оформлення документів. 

 25 листопада УВКБ ООН спільно з Норвезькою радою у справах біженців та УКГС ООН провело експертну дискусію 
“Довгострокові рішення для внутрішньо переміщених осіб: шлях вперед” за участі представників парламенту та 
ключових міністерств. Під час заходу було презентовано Рекомендації щодо довгострокових житлових рішень для ВПО, 
розроблені під час форуму “Міста солідарності” в Харкові 3 жовтня 2019 року та український переклад Рамкової програми 
довгострокових рішень Міжвідомчого постійного комітету. 

 20 листопада, після довгострокових адвокатських зусиль партнерів, включаючи ЮНІСЕФ та Save the Children, Міністерство 
освіти України підписало Декларацію про безпеку шкіл. Декларація має на меті запобігти нападам та використанню 
навчальних закладів у військових цілях під час збройного конфлікту. 

ТРЕНІНГИ/ЗАХОДИ 

 Міжнародна організація з міграції провела тренінг з питань протидії торгівлі людьми для представників Державної 
прикордонної служби та Центрів безоплатної правової допомоги в Донецькій та Луганській областях. МОМ спільно з 
Центром безоплатної правової допомоги у м. Мілове (Луганська обл.) провела навчальні сесії щодо безпечної міграції та 
ризиків торгівлі людьми для 102 учнів та 6 вчителів. 

 Данська рада у справах біженців – Данська група з розмінування провели два тренінги з допомоги жертвам 
мін/вибухонебезпечних залишків війни для представників соціальних служб та Національної поліції Донецької та 
Луганської областей. Також для представників управлінь соцзахисту, центрів соціальних служб та поліції було 
організовано окрему сесію з питань інклюзії та комунікації з людьми з обмеженими можливостями. 

 НУО “Слов'янське серце” провела два тренінги з питань запобігання гендерному насильству для працівників 
Національної поліції з Угледару та Торецька (Донецька область). 
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