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КЛЮЧОВІ 
МОМЕНТИ

• Сотні тисяч ВПО не 
отримали соціальних виплат 
за березень – надалі їх 
кількість може збільшитись

• Триваючий конфлікт 
продовжує впливати на 
цивільне населення та 
інфраструктуру

• 31 березня відбулося 
довгоочікуване відкриття 
додаткового пункту перетину 
через “лінію розмежування”, 
проте його закрили майже 
одразу

• Рекомендації щодо 
перегляду гуманітарної 
координаційної архітектури 
було враховано

 

ВПО в Україні можуть втратити соціальну допомогу
Сотні тисяч громадян України бояться бути позбавленими статусу внутрішньо переміщених 
осіб (ВПО), що дає право на отримання соціальних виплат на законних підставах. Через 
підозри наявності шахрайських схем, Уряд призупинив надання соціальних виплат та 
почав процедуру верифікації зареєстрованих ВПО у п’яти східних областях України 
(Дніпропетровській, Донецькій, Харківській, Запорізькій та Луганській). За оцінкою 
Уповноваженої Верховної Ради України з питань прав людини, верифікація може негативно 
вплинути на майже 500 тис осіб. Хоча офіційних даних немає, польові звіти показують, що 
соціальні виплати можуть бути призупинені або скасовані для щонайменше  600 тис ВПО.

Станом на 24 березня 2016 року у Міністерстві соціальної політики України зареєстровано 
1,75 млн ВПО з Кримського півострова та зі сходу України. У той час як більшість ВПО 
постійно перебувають на підконтрольних Уряду територіях (ПУТ), інші, що проживають на не 
підконтрольних Уряду територіях (НПУТ), регулярно перетинають “лінію розмежування”, так як 
існуючі закони пов’язують виплату соціальної допомоги та пенсій зі статусом ВПО. За останні 
місяці число зареєстрованих ВПО різко зросло, з грудня 2015 року було зареєстровано майже 
100 тис нових ВПО. Довготривалість конфлікту, швидке падіння економіки та високий рівень 
безробіття призвели до того, що люди вичерпали свої власні ресурси та вимушені звертатися 
до держави за допомогою.

Уряд України наголошує на необхідності боротьби із шахрайством та запевняє, що не всі 
зареєстровані ВПО отримали цей статус на законних підставах. Служба безпеки України 
склала список ВПО, які підозрюються у потенційному шахрайстві, однак критерії, а також 
порядок такої перевірки залишаються неясними. Через відсутність законодавчої бази, місцеві 
органи влади використовують різні методи верифікації, наприклад перевірка за місцем 
проживання або опитування свідків, які можуть підтвердити, що певна особа дійсно являється 
ВПО. Такі методи викликають занепокоєння серед ВПО, що відображається у різкому 
збільшенні кількості дзвінків на гарячі лінії.

Відповідно до закону України, прийнятого у жовтні 2014 року,  “внутрішньо переміщеною 
особою є громадянин України, іноземець або особа без громадянства, яка перебуває на 
території України на законних підставах та має право на постійне проживання в Україні, яку 
змусили залишити або покинути своє місце проживання у результаті або з метою уникнення 
негативних наслідків збройного конфлікту, тимчасової окупації, повсюдних проявів насильства, 
порушень прав людини та надзвичайних ситуацій природного чи техногенного характеру”. У 
жовтні 2014 року Кабінет Міністрів України прийняв резолюцію №509 “Про облік  внутрішньо 
переміщених осіб”, що має вестися Міністерством соціальної політики України, та про 
реєстрацію та виплату соціальної допомоги через регіональні та місцеві відділення соціальних 
служб. У цій Постанові також зазначається, що статус ВПО можуть отримати іноземці та особи 
без громадянства, які постійно проживають на території України та були змушені виїхати з 
НПУТ. Працездатні ВПО можуть отримувати 442 грн (або 17 дол. США) державної допомоги, у 
той час як непрацездатні ВПО, такі як діти або пенсіонери можуть отримувати, в середньому, 
884 гривні (або 34 дол. США) на місяць. Для багатьох ВПО ця виплата становить істотну 
частину доходу (середня зарплата в Україні становить 147 дол. США) або є єдиним джерелом 
прибутку. 

Додатковим приводом для занепокоєння є припинення регулярних виплат пенсій, не 
пов’язаних зі статусом ВПО, для сотень тисяч пенсіонерів-ВПО в усіх п’яти областях. 
За оцінками гуманітарних партнерів, Донецький та Луганський пенсійні фонди (на ПУТ) 
призупинили виплати пенсій майже 285 тис та 87 тис пенсіонерів-ВПО відповідно. Гуманітарна 

У цьому випуску:

Фото: УВКБ ООН
Після виїзду з Донецька на ПУТ мати-одиначка з двома дітьми 
шукає підтримку в пункті грошової допомоги

ФІНАНСУВАННЯ

Джерело: https://fts.unocha.org/
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У ЦИФРАХ

Переміщені за кордон
Отримали поранення 21 138

Населення, якому плану-
ється надати допомогу(2016) 2,5 млн

Населення, що потребує
 допомоги (2016) 3,1 млн

Вбито 9 208

Джерела: УВКБ ООН, ВООЗ, УВКПЛ
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Призупинення соціальних виплат для ВПО

Зупинка роботи водоочисної станції

Пункт перетину “Золоте” відкрився та знову 
закрився

Перегляд гуманітарної архітектури

Брифінг країн-членів ООН щодо ситуації в Україні

ПГР 2016: необхідність обліку внесків
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спільнота закликає Уряд не прив’язувати виплати пенсій до статусу ВПО, так як пенсії є 
невід’ємним правом усіх громадян, які відповідають певним критеріям.

Навіть ті ВПО, що вже пройшли перевірку, можуть залишитись без виплат через те, що  
Департаменти соціального захисту та Пенсійний фонд не в змозі провести процес верифікації 
документів достатньо швидко. Кількість ВПО, що стоять у черзі перед адміністративними 
будівлями, набагато перевищує приймальну спроможність установ. В результаті цього 
люди вимушені займати черги з 3 години ночі. Особливо тяжкою ця ситуація є для ВПО, які 
проживають на НПУТ та перетинають “лінію розмежування” на ПУТ, коли вони не в змозі 
впоратися із бюрократичними процедурами за день та змушені залишатися на ніч. Найчастіше, 
вартість проїзду та проживання перевищує розмір щомісячної соціальної виплати або пенсії, 
які ВПО приїхали відновити. Державна служба України з надзвичайних ситуацій у Луганській 
області повідомляє, що у них є можливість розміщення найбільш уразливих ВПО в транзитних 
центрах, але їм знадобиться підтримка з боку гуманітарного співтовариства щодо забезпечення 
харчуванням.

Складна процедура верифікації являється серйозним стресом для ВПО, особливо для літніх 
людей. Органи влади підтвердили, що в середині березня у Луганській області від серцевих 
нападів померло дві особи: одна біля будівлі Департаменту соціального захисту, а інша біля 
пішохідного пункту перетину “Станиця Луганська”.

Представники НУО, що працюють у сфері захисту прав ВПО, закликали Уряд негайно 
відновити соціальні виплати, призупинення яких відбувається на підставі даних поза межами 
встановленого законом порядку, та забезпечити своєчасну видачу соціальних виплат та пенсій. 
Крім того, вони закликають Уряд розробити план запобігання шахрайства у соціальній сфері 
на основі національних і міжнародних стандартів у галузі прав людини та провести широкі 
громадські консультації з гуманітарною спільнотою та зацікавленими особами щодо прийняття 
рішень, які зачіпають права ВПО та постраждале від конфлікту населення. 

Близько 300 тис осіб можуть залишитися без 
доступу до питної води
Вплив збройного конфлікту на цивільне населення знову стає актуальною проблемою через 
збільшення активності бойових дій у лютому та березні 2016 року. Після обстрілів неподалік 
Донецької водоочисної станції 13 березня довелося призупинити роботу станції та евакуювати 
персонал через небезпеку. Станція забезпечує питною водою близько 300 тис осіб по обидва 
боки від “лінії розмежування”. Призупинення водопостачання одразу відчули на собі майже 30 
тис мешканців міст Авдіївка (на ПУТ) та Ясинувата (на НПУТ), що розташовані у районах із 

обмеженими потужностями 
зберігання води на випадок 
надзвичайної ситуації. 
Завдяки інтенсивним 
переговорам, очолюваним 
ОБСЄ, вдалося запобігти 
більшої гуманітарної кризи та 
домовитись про відновлення 
роботи станції з 17 березня. 
Ще трохи і Авдіївка та 
Ясинувата повністю 
залишилися б без води. 
Водопостачання Донецька 
вдалося забезпечити за 
рахунок іншої водоочисної 
станції у цьому районі. 

Люди у зоні конфлікту 
працють у важких умовах для 
підтримки життєво важливої 
інфраструктури. Багато з них 
не отримують зарплату вже 

декілька місяців, а деякі ризикують своїм життям для забезпечення основних послуг, наприклад 
таких як водопостачання. Комунальні підприємства в області продовжують повідомляти про 
жертви серед своїх співробітників, хоча ці дані до теперішнього часу ще не було перевірено. 

Та попри все, у районах, де й досі тривають бойові дії та де знаходять міни та боєприпаси, що 
не розірвалися, потрібно проводити оцінку, обслуговування та ремонт інфраструктури під час 
яких працівники наражаються на ризик. Сторони конфлікту зобов’язані захищати цивільних 
та необхідні для їх виживання об’єкти інфраструктури. Гуманітарні організації закликають 
сторони конфлікту впровадити ефективні механізми щодо захисту персоналу, що працює над 
відновленням інфраструктури водопостачання. 

У Донецьку було 
призупинено роботу 
водоочисної станції у 
зв’язку із вимушеною 
евакуацією персоналу 
через небезпеку

Фото: ОБСЄ/Євгеній Малолєтка
Донецька водоочисна станція забезпечує питною водою майже 300 тис осіб
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Проблеми з відкриттям пункту перетину “Золоте” 
Призупинення соціальних виплат ВПО та процес верифікації, що розпочав Уряд, призвели до того, 
що у березні 2016 року ще більше людей перетнули “лінію розмежування”. Державна прикордонна 
служба України зареєструвала більш ніж 720 тис людей, що пройшли через п’ять пунктів перетину. 
Це значно більше у порівнянні 
з лютим 2016 року, коли через 
пункти перетину пройшло 
490 тис осіб. Для того, щоб 
полегшити проїзд та зменшити 
час очікування необхідно 
відкрити більшу кількість пунктів 
перетину. 

У першій половині дня 31 
березня 2016 року у місті 
Золоте Луганської області 
було нарешті відкрито 
довгоочікуваний додатковий 
пункт перетину, проте він 
закрився вже через кілька 
годин через те, що де-факто 
влада Луганська на НПУТ 
не дозволила цивільним 
особам перетнути “лінію 
розмежування” зі своєї 
сторони.  Представник де-
факто влади повідомив 
журналістам, що він не 
мав жодних вказівок свого 
уряду щодо відкриття пункту 
перетину.
Зважаючи на те, що єдиний 
пункт перетину у Луганській 
області “Станиця Луганська” 
призначений лише для 
пішоходів, новий пункт 
“Золоте” призначався для 
перетину транспорту, у 
тому числі для доставки 
гуманітарної допомоги. Цей 
пункт перетину знаходиться 
у 60 км на захід від міста Луганськ. Він оснащений пішохідною частиною для цивільних 
осіб, пересувними приміщеннями для перевірки документів та надання фіскальних послуг. 
Пропускна спроможність пункту перетину “Золоте” мала складати 1,5 тис транспортних засобів 
та 5 тис осіб на добу. Проте викликає занепокоєння відсутність санітарно-побутових приміщень 
та безпечного укриття, зважаючи на порушення режиму припинення вогню у цьому районі. 
Крім того, під’їзна дорога до пункту перетину “Золоте” є завузькою, а поза нею великакількість 
мін. Тому головною проблемою є повна відсутність демаркації мін та районів, забруднених 
боєприпасами, що не розірвалися.

Перегляд гуманітарної архітектури 
На прохання Гуманітарної групи країни (ГГК) переглянути гуманітарну архітектуру координації 
в Україні, на початку березня 2016 року місія з Женеви провела консультативні наради з 
відповідними зацікавленими сторонами, в тому числі координаторами Кластерів, НУО, Урядом 
України та донорами. 

Відповідно до рекомендацій місії, координаційні структури повинні переміститися ближче до 
місця гуманітарних потреб, тобто ближче до “лінії розмежування”, де проживає більшість з 
2,5 млн осіб, яким, відповідно до Плану гуманітарного реагування (ПГР) 2016, планується 
надати допомогу. Координаторам Кластерів, які наразі базуються у Києві, було рекомендовано 
проводити щонайменше 50% часу на сході України до повного переміщення Кластерів 
у Краматорськ або Сєвєродонецьк, що має відбутися наприкінці липня. На НПУТ має 
бути створено міжкластерні координаційні центри. Кластери мають розробити план свого 
переміщення, а де це можливо й критерії та терміни повної передачі координації урядовим 
структурам у тих сферах, де переважають потреби у відновленні. ГГК, як головна складова 
координаційної структури, повинна проводити регулярні координаційні зустрічі поблизу “лінії 
розмежування”. 

Пропускна 
спроможність 
пункту перетину 
“Золоте” складає 1,5 
тис транспортних 
засобів та 5 тис осіб 
на добу 

Місія ООН 
рекомендує 
координаційній 
структурі 
переміститися 
ближче до місця 
гуманітарних потреб 
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Брифінг країн-членів ООН щодо ситуації в Україні  
У Женеві 21 березня 2016 року відбувся брифінг країн-членів ООН щодо ситуації в України, під 
час якого Координатор з гуманітарних питань представив стан гуманітарної ситуації в країні 
та презентував ПГР на 2016 рік. Пан Уокер підкреслив, що у лютому та березні 2016 року 
інтенсивність бойових дії на сході України посилилась, що викликало додаткові гуманітарні 
потреби. Він також прокоментував призупинення соціальних виплат ВПО та  нагадав Уряду 
про його обов’язки по відношенню до усіх громадян, незалежно від того, де вони проживають. 
Постійний представник України при ООН у Женеві відмітив важливість ПГР у контексті 
забезпечення гуманітарних потреб в Україні та подякував міжнародному співтовариству за їх 
щедру підтримку.

Регіональний Координатор УВКБ ООН у справах біженців у Європі висловили стурбованість 
з приводу обмежень доступу, особливо на НПУТ. Координатор Форуму НУО в Україні звернув 
увагу на обмежений гуманітарний простір, що ускладнює ефективність гуманітарного 
реагування по обидва боки від “лінії розмежування”.

Фінансування Плану гуманітарного реагування 2016  
Служба фінансового моніторингу (СФМ – https://fts.unocha.org) повідомляє, що ПГР 2016 було 
профінансовано лише на 4% з необхідних 298 млн дол. США. Проте багато внесків ще повинні 
бути враховані; також деяким донорам та партнерам було запропоновано зареєструвати свої 
внески. За даними, що отримало УКГС ООН з різних джерел, на сьогоднішній день загальна 
сума зроблених та заявлених внесків склала 109 млн дол. США, або 37% від необхідного 
обсягу фінансування ПГР.

За інформацією Міністерства надзвичайних ситуацій РФ, у березні 2016 року Уряд країни 
направив 51-й конвой на НПУТ з більш ніж 1 100 т гуманітарного вантажу.

   За більш детальною інформацією звертайтесь: 

   Барбара Манзі, Голова офісу УКГС ООН, 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 
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