УКРАЇНА
ГРУДЕНЬ 2020 – СІЧЕНЬ 2021
ДО КЛАСТЕРУ З ПИТАНЬ ЗАХИСТУ ВХОДЯТЬ САБКЛАСТЕРИ З ПИТАНЬ ЗАХИСТУ ДІТЕЙ, ҐЕНДЕРНО-ЗУМОВЛЕНОГО
НАСИЛЬСТВА ТА ПРОТИМІННОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

© Aleksey Filippov / Hospital destroyed as a result of shelling, Donetsk
© TGH / Волонтерка з громади надає домогу на дому літнім людям

ПРОБЛЕМИ В СФЕРІ ЗАХИСТУ
• Жертви серед мирного населення: У січні Моніторингова місія ООН з прав
людини зафіксувала дві жертви серед мирного населення, включаючи
одну дитину, що отримала поранення від вибуху міни. У 2020 році зі 144
жертв серед мирного населення 73 постраждали від мін.
• Ситуація у сфері безпеки: У 2020 році INSO зафіксували 6 358 інцидентів,
що на 29% менше ніж у 2019 році; 582 інциденти було зафіксовано у грудні
2020р. та 496 у січні 2021р.

• Свобода пересування: Лише два з п'яти КПВВ продовжуть працювати по
обидві сторони лінії розмежування (КПВВ «Станиця Луганська» та КПВВ
«Новотроїцьке»). Нові КПВВ у Золотому та Щасті досі не працюють з боку
непідконтрольної території.
5 січня Кабінет Міністрів прийняв зміни до Постанови №1236, що
дозволяють проходити експрес-тестування на COVID-19 на КПВВ при в’їзді
на підконтрольну територію. Наразі послуга доступна на КПВВ
«Новотроїцьке». У січні було протестовано 156 осіб.
• Доступ до базових послуг: 16 грудня на КПВВ «Новотроїцьке» було
відкрито модульний сервісний центр, в якому будуть надаватися
адміністративні, банківські, юридичні та поштові послуги.
У січні відділення Державної міграційної служби та Пенсійного фонду у
Станиці Луганські припинили прийом громадян та перейшли в онлайнрежим через виявлення COVID-19 серед працівників, що негативно
впливає на надання послуг жителям непідконтрольної території.
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Важливі інтерактивні карти:
• Діяльність партнерів Кластеру (5W)
• Сессії з надання протимінної освіти
• Психосоціальні послуги та допомога
потерпілим від ґендерно-зумовленого
насильства
• Перетин КПВВ: щомісячні оновлення
• Карта населенних пунктів
• Довідник організацій, які надають
безоплатну юридичну допомогу

• Права на житло, землю та майно: У грудні-січні комісії з розгляду питань,
з надання грошової компенсації постраждалим, житло яких було
зруйновано у Донецькій та Луганській областях, затвердили 64 заяви про
надання компенсації. Основними перешкодами для подання заяви на
компенсацію є відсутність документів, що підтверджують право власності,
а також небажання передавати право власності на зруйноване майно
органам місцевої влади. Міністерство з питань реінтеграції ТОТ запросило організації в рамках ТРГ з питань житла,
землі, та майна надати пропозиції до Постанови КМУ №767 щодо удосконалення компенсаційного механізму.

• Децентралізація: Вісімнадцять громад Донецької та Луганської областей, де були скасовані місцеві вибори, і надалі
залишаться під керівництвом військово-цивільних адміністрацій (ВЦА). Нові керівники ВЦА не були призначені
Президентом, що негативно впливає на надання базових послуг, оскільки керівники ВЦА є розпорядникими
бюджетних коштів. Таким чином органи місцевої влади не мають доступу до бюджету для оплати рахунків за
утримання державних установ, зокрема шкіл та громадських центрів, а також виплати заробітної плати працівникам.
Крім того, деякі громади не мають доступу до адміністративних послуг через відсутність транспортного зв’язку з
адміністративними центрами в межах новостворених об’єднаних територіальних громад (ОТГ).

ОСНОВНІ ФАКТИ
РЕАГУВАННЯ У СФЕРІ ЗАХИСТУ
• Норвезька рада з питань біженців разом з Міністерством з питань реінтеграції ТОТ розпочали розробку
цифрової онлайн-платформи, що буде надавати актуальну інформацію про порядок перетину лінії
розмежування та послуги, доступні на КПВВ. Запуск пілотної версії заплановано на середину 2021 року.
• Юридична допомога: БФ «Право на Захист» надав юридичну допмогу 1 249 особам. Норвезька рада з питань
біженців надала юридичну допомогу 1 681 особі. Данська рада з питань біженців на КПВВ «Новотроїцьке»
надала юридичну допомогу 667 особам.
• Допомога ВПО: УВКБ ООН надало грошову допомогу 467 ВПО, що постраждали від COVID-19, а також надало
громадським центрам засоби індивідуального захисту, швейне обладнання та кухонне приладдя.
ГМ «Проліска» за підтримки УВКБ ООН переселила три сім’ї (12 осіб), що проживали у Жованці, Авдіївці та
Лопаскиному, в населені пункти, що більш віддалені від лінії розмежування
• Допомога літнім людям: HelpAge International через волонтерів у громадах надали послуги з догляду на дому
1 100 літнім людям, що проживають у 23 населених пунктах біля лінії розмежування. Допомога також включала
психосоціальну підтримку та надання непродуктових наборів. Triangle Generation Humanitaire через волонтерів
у громадах надали послуги з догляду на дому 231 літній людині, що проживають у 8 населених пунктах біля лінії
розмежування.
• Психосоціальна підтримка: People in Need разом із НУО «Посмішка дитини» та «Точка Рівноваги» провели 733
сеанси з психосоціальної підтримки для 1 306 осіб, які проживають уздовж лінії розмежування. Міжнародна
організація з міграції, через гарячу лінії психологічної підтримки, надала індивідуальні консультації 609 особам.
Дитячі містечка СОС надали психосоціальні консультації 699 дітям та їх батькам у Луганській області. Фонд
народонаселення ООН передав сім мобільних бригад на баланс місцевих органів влади у Слов'янську, Бахмуті,
Костянтинівці, Лимані, Мангуші (Донецька область) та Білокуракиному, Троїцькому (Луганська область).
Мобільні бригади надають критично важливі медичні послуги, а також виявляють випадки домашнього та
ґендерно-зумовленого насильства.

АДВОКАЦІЯ
• В результаті довгострокової адвокаційної роботи партнерів Кластеру з питань захисту (включаючи УВКБ ООН,
УВКПЛ ООН, БФ «Право на захист», Норвезьку раду з питань біженців, Донбас SOS), Кабінет Міністрів затвердив
Постанову №1161, що надає перелік гуманітарних підстав для перетину КПВВ. Постанова має на меті
покращити передбачуваність та полегшити процедуру перетину для цивільного населення.
• У грудні 2020р. Президент підписав закон про внесення змін до закону «Про протимінну діяльність».
Наступним кроком буде розробка підзаконних актів, що забезпечать його реалізацію. Це стосується
врегулювання відносин у сфері надання допомоги особам, що постраждали від мін, національних стандартів у
протимінній діяльності та створення Національного органу з протимінної діяльності.

ТРЕНІНГИ/ЗАХОДИ
• Данська рада з питань біженців провела консультації з питань децентралізації для представників Ольгинської
та Мирненської територіальних громад. Консультації включали адміністративні, фінансові та бюджетні питання.
• People in Need провели тренінг «Особливості громадської участі в умовах реалізації реформ адміністративнотериторіального устрою та місцевого самоврядування» для 23 людей.
• Норвезька рада з питань біженців презентувала звіт «Профілювання ситуації ВПО в Луганській області,
Україна» понад 140 представникам національних та місцевих органів влади, НУО та донорам. У заході взяла
участь Спеціальна доповідачка ООН з прав людини ВПО, пані Сесілія Хіменес-Дамарі.

КЛЮЧОВІ ЦИФРИ ЗАХОДІВ ЗАХИСТУ У 2020 РОЦІ В РАМКАХ ПЛАНУ ГУМАНІТАРНОГО РЕАГУВАННЯ

2.8M
Людей, що потребують допомоги

1.4M
Людей планувалося надати допомогу

1.M
Людей отримало допомогу

41
Партнерів Кластеру

# проведено та зареєстровано
моніторингових місій з захисту
# людей, що отримали інформацію
# людей, що пройшли тренінг з протимінної
безпеки на інформаційні сесії
# жінок, чоловіків, хлопців та дівчат, що мають
доступ до базових послуг
# жінок, чоловіків, хлопців та дівчат, що отримали
підтримку через проекти з розбудови миру або
соціальної згуртованості, заходів у громадах
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