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МОМЕНТИ

• В Україні 17 лютого 2016 
року був офіційно запущений 
План гуманітарного 
реагування

• Тимчасове закриття 
двох КПВВ уздовж «лінії 
розмежування» призводить 
до формування довгих черг 
на інших КПВВ

ООН та НУО закликають до надання 298 млн 
дол. США для задоволення гуманітарних потреб 
у 2016 році
Незважаючи на відсутність широкого висвітлення конфлікту на міжнародному рівні, наприкінці 
січня бойові дії на Донбасі посилились, що призвело до загострення гуманітарних потреб 3,1 
млн людей, безпосередньо постраждалих в результаті конфлікту. Гуманітарна група країни 
спільно з Урядом України звернулися до донорів із закликом надати 298 млн дол. США для 
задоволення потреб 2,5 млн найбільш уразливих верств населення, на яких зосереджений 
План гуманітарного реагування 2016 (ПГР) для України. ПГР разом з Оглядом гуманітарних 
потреб був запущений спільно з Урядом України 17 лютого 2016 року.

На основі проведення ретельного аналізу всієї наявної інформації, ПГР гуманітарні потреби, 
які міжнародне співтовариство та національні гуманітарні партнери планують забезпечити 
протягом 2016 року. Через два роки конфлікту люди все ще намагаються впоратися із такими 
проблемами, як відсутністю захисту та безпеки, руйнування будинків та інфраструктури, 
травми, відсутність отримання основних послуг та неможливість знайти роботу. Таким 
людям вкрай необхідний захист, доступ до питної води, продуктів харчування, опалення, 
медичного обслуговування, шкіл та ринків (див. Графік 1). У той час як термінове реагування 
залишається в центрі уваги гуманітарної діяльності, ПГР на 2016 рік також наголошує на 
необхідності проведення ранніх інтервенцій для відновлення та розвитку життєздатності 
постраждалого населення та для запобігання подальшого погіршення ситуації. У Плані 
також закликається до проведення заходів із відновлення, що виходить за його рамки. Ці 
заходи мають бути проведені Урядом, який повинен взяти на себе головну відповідальність, 
а також усіма сторонами конфлікту, які мають забезпечити безперешкодний доступ до кожної 
постраждалої особи, яка потребує допомоги.  

ПГР доступний українською, російською та англійською мовами: https://www.humanitarianre-
sponse.info/en/operations/ukraine/document/2016-ukraine-humanitarian-response-plan 
Графік 1 – ПГР 2016: Цілі та потреби 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

У цьому випуску:

УВКБ / Ендрю МакКоннелл
ВПО з с. Нікішине повертаються на НПУТ, щоб відремонтувати 
свої домівки 
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Періодичне закриття КПВВ негативно впливає 
на свободу пересування
Труднощі та ризики, з якими стикається цивільне населення при перетині «лінії розмежування» 
між підконтрольною уряду територією (ПУТ) та не підконтрольною уряду територією (НПУТ), як 
і раніше, викликають серйозне занепокоєння. Сотні тисяч мирних жителів, в основному, люди 
похилого віку, регулярно перетинають «лінію розмежування», щоб отримати соціальні виплати, 
дістатися до основних послуг, зокрема, до медичних послуг та ринків. Через те що сім’ї були 
роз’єднані, люди вимушені постійно перетинати «лінію розмежування», щоб піклуватися 
про родичів або доглядати за майном, що залишилося на НПУТ. У лютому, Державною 
прикордонною службою України було зареєстровано майже 410 тис людей на п’яти КПВВ, 
стільки ж людей перетинало «лінію розмежування» у січні, але це значно менше, ніж у грудні 
(700 тис осіб). Різке посилення бойових дій після новорічних свят змусило людей відмовитися 
від поїздок через «лінію розмежування». 

У лютому, коли Уряд з міркувань безпеки тимчасово закрив КПВВ «Мар’їнка» та «Зайцеве» в 
Донецькій області, спостерігалося ще більше погіршення ситуації. Це призвело до утворення 
черг із транспортних засобів та пішоходів на інших двох діючих КПВВ. Деякі люди були змушені 
чекати на дорозі у нестерпних умовах до 36 годин. За даними Державної прикордонної служби 
України, 18 лютого 2016 року на КПВВ «Новотроїцьке» черга машин склала кілька кілометрів. 
Проте, наприкінці третього тижня лютого активність бойових дії дещо вщухла, що дозволило 
20 та 22 лютого знову відкрити КПВВ «Мар’їнка» та «Зайцеве» відповідно та нормалізувати 
пересування людей. Гуманітарна група країни продовжує закликати Уряд не закривати КПВВ, 
щоб запобігти створенню труднощів для цивільного населення. 

Четверо цивільних загинули 10 лютого 2016 року, коли їх мікроавтобус наїхав на міну, 
намагаючись уникнути довгої черги на КПВВ «Мар’їнка». За свідченням українських військових, 
автомобіль з’їхав з дороги, ігноруючи попереджувальні знаки. 

Призупинення соціальних виплат ВПО 
Заява Уряду про призупинення соціальних виплат значній кількості ВПО надала новий привід 
для занепокоєння. Прем’єр-міністр України, Арсеній Яценюк, 21 лютого 2016 року повідомив 
про призупинення соціальних виплат для  майже 150 тис ВПО у зв’язку із поодинокими 
випадками шахрайства. Міністерство соціальної політики України надіслало лист «Про 
посилення контролю за виплатами» до усіх відділень соціального захисту для перевірки 
реєстраційних посвідчень всіх внутрішньо переміщених осіб. Разом із листом було створено 
список ВПО (наданий Службою безпеки України (СБУ) та Державною прикордонною службою 
України (ДПС)), які повинні бути виключені зі списків ВПО. Крайнім терміном реалізації рішення 
є 4 березня 2016 року, незважаючи на певну невизначеність щодо того, хто буде включений до 
цього списку. 

Група з 16 українських громадянських суспільних організацій, які беруть участь у гуманітарній 
діяльності, звернулися до українського Уряду з проханням до Міністерства соціальної політики 
України щодо негайної відміни рішення про призупинення легітимності посвідчень ВПО на 
підставі даних, наданих СБУ та ДПС, адже така практика є «прямим порушенням українського 
законодавства». Підписанти також закликали Міністерство створити єдину базу даних ВПО, 
відповідно до статуту, а також зробити процедуру реєстрації більш прозорою. 

Різка критика під час парламентських слухань щодо ВПО  

Тривожні новини про призупинення соціальних виплат для ВПО надійшли лише через кілька 
днів після парламентських слухань у Верховній Раді 17 лютого 2016 року, присвячених 
«положенням у галузі прав людини внутрішньо переміщених осіб та громадян України, 
які проживають на тимчасово окупованій території України та на території підконтрольній 
українській владі в районі проведення антитерористичної операції». Слухання проводилися в 
приміщеннях Парламентського комітету з прав людини, національних меншин та міжнародних 
відносин; в засіданні взяли участь загалом 450 учасників та 45 доповідачів, у тому числі 
депутати, представники центральних та місцевих органів влади, ООН, НУО, дипломатичної 
спільноти, ВПО та інші. 
Незважаючи на прийняття у грудні 2015 року Закону України «Про внесення змін до деяких 
законодавчих актів України щодо посилення гарантій прав і свобод внутрішньо переміщених 
осіб», Уряд та певних міністрів різко критикували за нехтування потребами та правами ВПО, 
відсутність стратегії та бюджетних асигнувань, сприяння сепарації НПУТ та нездатність 
забезпечити рівне ставлення до громадян країни, що проживають на НПУТ, а також 
створення зайвих бюрократичних перешкод. Доповідачі неодноразово наголошували на 
необхідності розробки та реалізації державної політики для боротьби з гуманітарною кризою 
і вирішення проблем ВПО, а також підкреслювали необхідність створення урядового органу, 

У лютому на п’ятьох 
КПВВ Державна 
прикордонна 
служба Україна 
зареєструвала майже 
410 тис людей

Український Уряд 
повідомив ООН 
про призупинення 
соціальних виплат 
для 150 тис ВПО
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відповідального за координацію гуманітарної діяльності, враховуючи, що Державна агенція 
з питань відновлення Донбасу не має відповідного мандата та практичних можливостей для 
задоволення потреб постраждалого від конфлікту населення. 
На слуханнях була присутня делегація ООН на чолі із Фіоною Фрейзер, Координатором 
системи ООН в Україні та Головою Моніторингової Місії ООН з прав людини. Під час свого 
виступу Фіона Фрейзер зробила особливий акцент на порушеннях прав людей, що проживають 
на НПУТ, відсутність верховенства права у цих районах, ситуації в Криму, а також щодо 
прострочених зобов’язань українського Уряду по відношенню до усіх своїх громадян незалежно 
від місця проживання. Моніторингова Місія з прав людини, УВКБ та інші представники ООН 
також надали рекомендації, деякі з яких можуть бути розглянуті для включення до тексту 
Постанови Верховної Ради, яка повинна бути прийнята у березні 2016 року.

Конфлікт негативно впливає на більш ніж 
півмільйона дітей 
Конфлікт в Україні негативно вплинув на життя близько 580 тис дітей, що проживають на НПУТ 
та на територіях уздовж «лінії розмежування». З них 200 тис, або кожен третій, потребують 
соціально-психологічної підтримки. ЮНІСЕФ в Україні наголосив на важливості отримання 
термінового доступу до цих дітей для забезпечення їх фізичних та психологічних потреб.

Більше 215 тис дітей було переміщено до різних частин країни. Переміщені діти потребують 
більш повної інтеграції до нового навчального середовища. Кожна п’ята школа на 
постраждалих від конфлікту територіях була пошкоджена або зруйнована. Щоб допомогти 
виправити ситуацію, ЮНІСЕФ надав психологічну допомогу більш ніж 46 тис дітей та підготував 
5 тис вчителів і психологів для виявлення ознак психологічного стресу серед дітей. Крім того, 
Дитячий фонд доставив комплекти з підручниками та шкільним приладдям для більш ніж 200 
тис дітей та допоміг у проведенні ремонту в класах.

Зважаючи на різке падіння температури, нестачу палива та високі ціни на вугілля – ризики 
респіраторних захворювань для цивільних осіб збільшуються, у тому числі дітей. Відсутність 
доступу до медичного обслуговування та брак медикаментів загрожують ще більшому спалаху 
захворювань. У відповідь на спалах поліомієліту у 2015 році ЮНІСЕФ та ВООЗ надали технічну 
підтримку Всеукраїнській кампанії з вакцинації від поліомієліту та закупили вакцину для 
майже 4,7 млн дітей. Відповідно до звітів, станом на 29 лютого 2016 року рівень проведення 
вакцинації під час 3-го етапу кампанії, спрямованого на дітей віком від 2 місяців до 10 років, 
становив 80,3%. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Згідно даних УВКПЛ, у 2015 році більше 20 дітей було вбито та більше 40 отримали поранення. 
З них 28 дітей, або 47%, стали жертвами вибуху мін та ВЗВ. ЮНІСЕФ провів просвітницьку 
діяльність щодо мінних ризиків та ВЗВ для майже 280 тис дітей. Партнери ООН закликають 
усі сторони конфлікту забезпечити безпечне пересування та безперешкодний доступ до 
гуманітарної допомоги усім, хто її потребує, та, особливо, найбільш уразливим верствам 
населення, зокрема, дітям.   

Гуманітарне 
співтовариство 
та депутати різко 
розкритикували 
Уряд за відсутність 
стратегії та 
бюджетних 
асигнувань, блокаду 
НПУТ та надмірні 
бюрократичні 
перешкоди для ВПО  

Конфлікт в Україні 
негативно вплинув 
на життя близько 
580 тис дітей, що 
проживають на НПУТ 
та уздовж «лінії 
розмежування»; з них 
200 тис, або кожен 
третій, потребують 
соціально-
психологічної 
підтримки 

Фото: ЮНІСЕФ / Філіппов
Мобільна група добровольців-психологів, за підтримки ЮНІСЕФ, надає допомогу дітям у 
дитячому садку в Дебальцеве, Донецька область 
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Гуманітарний план реагування 2016 року 
профінансовано на 13%  
Відповідно Служби фінансового моніторингу щодо внесків у рамках ПГР 2016 року, було 
отримано лише 0,4% від 298 млн дол. США. Багато щедрих внесків, які були зроблені, ще 
мають бути оприлюднено в загальній системі, що ускладнює звітність та відстеження процесу 
надання коштів. Дані, отримані УКГС ООН з різних джерел, вказують на загальну суму близько 
39 млн дол. США, які було заявлено або профінансовано на сьогоднішній день, або близько 
13% від загального обсягу потреб ПГР.

Донори та партнери отримали загальний запит щодо оголошення розмір внесків, що були 
заявлені, профінансовані або отримані. Оголошення має бути розміщено на інтернет сторінці: 
https://fts.unocha.org/pageloader.aspx?page=submit-reportform 

За інформацією Міністерства надзвичайних ситуацій РФ, у лютому 2017 року Уряд країни 
направив конвой на НПУТ з більш ніж 1 000 т гуманітарного вантажу.

У лютому сума 
заявлених та 
профінансованих 
донорами внесків 
склала близько 39 
млн дол. США, що на 
22 млн більше, ніж 
наприкінці січня 

   За більш детальною інформацією звертайтесь: 

   Барбара Манзі, Голова офісу, manzi@un.org , тел. (+380) 50 440 9005 
   Анн-Доріт Бой, спеціаліст з громадської інформації, boya@un.org , тел. (+380) 95 284 7322

   Інна Чепугова, спеціаліст з громадської інформації, chepugova@un.org , тел. (+380) 50 382 4541

   Джейк Морланд, співробітник штаб-квартири УКГС ООН, тел. (+1) 212 963 2066 
   Інші випуски Гуманітарного бюлетеня за адресою в інтернеті: 
   http://www.humanitarianresponse.info/operations/ukraine | www.unocha.org | www.reliefweb.int 


