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Unfunded 84% 

26.1M 

 

Інформаційна довідка 
 Лютий 2019 року 

 

Агентство ООН у справах біженців 

почало працювати в Україні з 1994 р., а 

через рік заснувало своє 

представництво у цій країні. Угода  з 

приймаючою державою була підписана 

у вересні 1996 р. 

 Україна приєдналася до Конвенції 

1951 р. про статус біженців і до 

Протоколу 1967 р. у 2002 р. Закон 

2011 р. регулює поводження з 

біженцями та іншими особами під 

опікою УВКБ ООН в Україні. 

 У 2013 р. Україна приєдналася 

до двох конвенцій ООН – про 

статус осіб без громадянства 

(1954 рік) і про скорочення 

безгромадянства (1961 рік). 

 
 
ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ 

1 600 000 внутрішньо переміщених осіб (ВПО) та 

постраждалих від конфлікту  

6408 шукачів притулку (за даними УВКБ ООН, січень 2019 р.)  

35650 осіб без громадянства (за даними УВКБ ООН і ДМСУ, 

січень 2019 р.) 

2620 біженців; розподіл за країною походження (за 

даними УВКБ ООН і ДМСУ, січень 2019 р.) 

  

  НЕОБХІДНІ КОШТИ ДЛЯ ДІЯЛЬНОСТІ УВКБ ООН В 

УКРАЇНІ НА 2019 РІК (станом на 22 січня) 

28,3 млн дол США 

 
ПАРТНЕРИ УВКБ ООН 

 

 

 
     
ПРИСУТНІСТЬ УВКБ ООН 

Персонал: 

107 місцевих співробітників 

20 міжнародних співробітників 

 

Офіси: 

1 головний офіс у Києві 

1 регіональний офіс у 

Слов’янську 

2 польові офіси у Маріуполі та 

Сєвєродонецьку 

1 логістичний центр у Донецьку 

1 логістичний центр у Луганську 

1 польовий відділ у Харкові 
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Захист 
Біженці, шукачі притулку та особи без 
громадянства 

■ Відповідно до свого базового мандату, УВКБ ООН 

здійснює моніторинг та безпосередньо втручається в 

ситуації, щоб забезпечити належний захист біженців та 

шукачів притулку. УВКБ ООН тісно співпрацює з 13 

виконавчими партнерами та з іншими партнерами з 

метою надання ефективної допомоги підмандатним 

особам.    

■ УВКБ ООН надає матеріальну, соціальну та медичну 

допомогу найбільш незахищеним особам. УВКБ ООН 

також надає фінансову допомогу тим шукачам притулку 

та біженцям, які її найбільше потребують. 

■ УВКБ ООН допомагає біженцям знайти довгострокові 

рішення шляхом добровільної репатріації, інтеграції до 

місцевого суспільства та переселення. 

■ УВКБ ООН співпрацює з Урядом України, щоб зміцнити 

національну систему надання захисту, у тому числі 

шляхом реалізації регіонального Проекту ініціативи 

підвищення якості у Східній Європі та Південному 

Кавказі, спрямованого на розвиток потенціалу місцевих 

органів із питань міграції (Державна міграційна служба 

України), суддів, адвокатів та Державної прикордонної 

служби. 

■ УВКБ ООН надає правову допомогу особам, які 

знаходяться під загрозою безгромадянства, приділяючи 

особливу увагу представникам етнічних меншин. 

Внутрішньо переміщені особи 

■ Гуманітарне реагування на ситуацію з внутрішнім 

переміщенням в Україні є скоординованою роботою 

Уряду, міжнародних організацій, місцевих та 

міжнародних гуманітарних організацій. УВКБ ООН 

очолює Кластер з питань захисту та Кластер з питань 

житла та непродовольчих товарів. 

■ УВКБ ООН та партнери Кластеру з питань захисту 

здійснюють моніторинг ситуації у сфері захисту 

шляхом своєї присутності на місцях як на 

підконтрольних, так і на непідконтрольних уряду 

територіях, відслідковуючи порушення прав людини та 

загрози у сфері захисту, з якими стикаються ВПО та 

постраждале від конфлікту населення. УВКБ ООН 

здійснює моніторинг ситуації у сфері захисту як на рівні 

громад, так і на індивідуальному рівні,  та, відповідно, 

корегує напрями свого реагування. 

 

■ УВКБ ООН та партнери надають підмандатним особам 

послуги індивідуального ведення справ, надаючи 

правову допомогу, консультації у сфері захисту та 

індивідуальну грошову допомогу. 

■ Для досягнення позитивних змін у політиці та 

вирішення проблем у сфері захисту прав ВПО, УВКБ 

ООН відслідковує зміни у законодавстві стосовно 

ВПО та провадить заходи із адвокації та підвищення 

рівня обізнаності осіб, які приймають рішення, 

зацікавлених сторін та громадськості. 

■ Проекти на рівні громад та проекти швидкої дії із 

залученням ВПО та приймаючих громад допомагають 

знаходити довготривалі рішення та полегшувати 

наслідки переміщення для приймаючих громад, а 

також сприяють покращенню соціальної згуртованості 

та мирного співіснування. 

■ Ініціативи з підвищення потенціалу, а саме тренінги 

та семінари, зміцнюють здатність Уряду, органів 

місцевої влади, громадянського суспільства та 

приймаючих громад створювати сприятливі умови для 

підтримки та інтеграції ВПО. 

■ УВКБ ООН та партнери надають будівельні матеріали 

та непродовольчу допомогу (НПД) переселенцям та 

особам, які перебувають під ризиком переміщення. НПД 

є важливою складовою у разі виникнення нових 

надзвичайних потреб, пов'язаних із поточним 

конфліктом, а також для забезпечення сезонних потреб у 

місцях, де погано функціонують ринки. УВКБ ООН надає 

будівельні матеріали для відновлення пошкоджених 

житлових будинків у районах поблизу лінії розмежування. 

Стратегічні напрямки 
■ У результаті проведення консультацій з багатьма 

партнерами у 2017 році, УВКБ ООН розробило 

Багаторічну стратегію захисту та пошуку рішень із 

залученням багатьох партнерів в Україні. У цій стратегії 

сформульовано плани діяльності УВКБ ООН в Україні на 

п'ятирічний термін з 2018 по 2022 рр. Цей період 

синхронізовано з циклом Рамкової програми партнерства 

між Урядом України та ООН на знак визнання цінності 

використання згуртованого підходу серед організацій та 

установ, які займаються питаннями гуманітарної 

допомоги та розвитку в умовах довготривалого конфлікту 

на сході України, а також з метою забезпечення захисту і 

знаходження довгострокових рішень для ВПО, біженців 

та осіб без громадянства по всій країні.

     

 

УВКБ ООН в Україні 
висловлює подяку 
наступним донорам: 
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