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2018 ДОСЯГНЕННЯ 
РІК СЕРЙОЗНИХ ДОСЯГНЕНЬ 
У 2018 році розпочалася реалізація Багаторічної стратегії захисту і пошуку рішень із залученням багатьох партнерів УВКБ 
ООН в Україні, яка розрахована на п'ятирічний період з 2018 по 2022 роки. Цей період синхронізований з циклом Рамкової 
програми партнерства між урядом України та ООН (РПП) як знак визнання цінності спільних зусиль гуманітарних організацій 
та організацій, які займаються питаннями розвитку. В Україні УВКБ ООН надає допомогу внутрішньо переміщеним особам, 
біженцям і особам без громадянства. На сході України УВКБ ООН надає гуманітарну допомогу і підтримку в сфері захисту 
по обидва боки лінії розмежування. 
 

ПІДТРИМКА ВНУТРІШНЬО ПЕРЕМІЩЕНИХ ОСІБ 

 

Адвокація, заснована на доказах 
Завдяки присутності на місцях УВКБ ООН збирає, перевіряє і аналізує 
випадки порушення прав і ризики в питаннях захисту, з якими 
стикаються внутрішньо переміщені особи (ВПО) в Україні. Потім вони 
використовуються для адвокації, заснованої на доказах на місцевому 
та національному рівнях. Паралельно УВКБ ООН стежить за змінами в 
законодавстві, що стосуються ВПО, і проводить заходи та ініціативи 
щодо підвищення обізнаності осіб, які приймають рішення, 
зацікавлених сторін та іншої відповідної аудиторії для досягнення 
позитивних змін в політиці і практиці для задоволення потреб в сфері 
захисту та прав ВПО. У 2018 році було проведено понад 200 заходів 
(на національному рівні): 175 пов'язаних з законодавством і політикою; 
11 - з державним житлом і 26 з рішеннями для ВПО. 
 

Правова допомога 
УВКБ ООН та його партнери надають первинну і вторинну юридичну 
допомогу найбільш вразливим ВПО. У 2018 році були отримані запити, 
пов'язані з відновленням виплат пенсій або соціальної допомоги, 
особливо літнім людям, що живуть поблизу лінії розмежування або на 
непідконтрольних уряду територіях (НПУТ). УВКБ ООН також 
розпочало перенаправлення бенефіціарів, яким потрібна юридична 
допомога, з НПУТ на ПУТ за допомогою організацій-партнерів з 
юридичних питань. З моменту запуску проекту в травні 2018 роки 25 
справ були перевірені та передані з НПУТ на ПУТ. У 2018 році 20266 
ВПО та інших осіб, які постраждали внаслідок конфлікту, отримали 
юридичну допомогу від УВКБ ООН та його партнерів. В цілому, понад 
40000 осіб отримали консультації з питань захисту, з яких понад 30% в 
даний час проживають на НПУТ. 
 

Підтримка центрів з надання 
безоплатної правової допомоги 

У 2018 році УВКБ ООН зміцнило свою співпрацю з фінансованими 
державою центрами безоплатної правової допомоги по всій Україні, 
щоб поліпшити доступ до правової допомоги підмандатних осіб, а 
також для поступової передачі правової допомоги уряду України. 
Протягом року УВКБ ООН провело навчання 738 юристів і адвокатів 
центрів безоплатної правової допомоги. Були також випробувані 
механізми перенаправлення до місцевих офісів центрів безоплатної 
правової допомоги. У 2018 році партнери УВКБ ООН передали до 
центрів безоплатної правової допомоги 277 справ. 
 

Допомога на блокпостах (КПВВ) 
УВКБ ООН підтримує КПВВ уздовж лінії розмежування на 
контрольованій урядом стороні, щоб полегшити свободу пересування і 
поліпшити умови для людей, які перетинають лінію розмежування. 
Протягом 2018 року партнер УВКБ ООН «Проліска» надавала 
індивідуальну підтримку вразливим особам, під час перетину, а НУО 
«Право на захист» (R2P) і Норвезька рада у справах біженців надавали 
консультації з питань захисту та юридичну допомогу на КПВВ. R2P 
публікує результати моніторингу КПВВ щомісяця; вони також доступні 
на онлайн панелі і в річному звіті. В цілому R2P опитали 25984 людини, 
які перетинали всі п'ять КПВВ на сході України. 

 

РІШЕННЯ ВЕРХОВНОГО СУДУ УКРАЇНИ  

  

 

У вересні 2018 року Верховний суд України залишив в силі 
рішення, винесене на користь виплати пенсії внутрішньо 
переміщених особі з Донецької області, виплата пенсії якої була 
припинена в квітні 2017 року. Цю справу було підготовлено 
українською НУО «Право на захист» (R2P), партнером УВКБ 
ООН, який забезпечує юридичне представництво пенсіонерів. 
Очікується, що це рішення матиме позитивний вплив на доступ 
літніх людей до своїх пенсій. 

  
Захист на рівні громад 

З метою зміцнення мирного співіснування між внутрішньо 
переміщеними особами та приймаючими громадами УВКБ ООН надало 
підтримку різним проектам мирного співіснування уздовж лінії 
розмежування, включаючи ремонт і / або реконструкцію громадських 
центрів, медичних установ, шкіл, дитячих садків і навіть мостів. В рамках 
цих проектів громадам надається підтримка в питаннях охорони 
здоров'я, психосоціальної підтримки, освіти, пенсій і соціальних виплат. 
У 2018 році УВКБ ООН впровадило 64 проектів мирного співіснування 
на сході України по обидва боки від лінії розмежування. УВКБ ООН 
займається питаннями розширення прав і можливостей громад за 
допомогою наставництва, консультування або тренінгів по 
самоорганізації і створенню механізмів захисту на рівні громад. У 2018 
році УВКБ ООН та його партнери надали підтримку 224 громадам по 
всій Україні.  

 
УВКБ ООН в Україні 
присутнє на всіх п'яти 
КПВВ, забезпечуючи 
постійний моніторинг 
у сфері захисту та 
індивідуальну 
підтримку осіб, які 
перетинають лінію 
розмежування. Фото: 
УВКБ ООН в Україні. 

 
 

ПІДГОТОВКА ДО ЗИМИ 2018/19 
 

  

 

 

В рамках програми УВКБ ООН з підготовки до зими на 2018/2019 
роки було надано допомогу 3262 найуразливішим переміщеним 
і іншим постраждалим від конфлікту сім'ям в районах поблизу 
лінії розмежування. У Донецькій області 2227 сімей отримали 
6681 тону вугілля для (по 3 тони на сім'ю) і 1035 сімей отримали 
грошові гранти. Для отримання додаткової інформації дивіться 
Інформаційний бюлетень з підготовки до зими.   
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Індивідуальна екстрена допомога  
В рамках своєї більш широкої діяльності з питань захисту, УВКБ ООН 
надає індивідуальну екстрену допомогу в грошовій або натуральній 
формі переміщеним особам та іншим особам, які постраждали від 
конфлікту на сході України, які стикаються з підвищеним ризиком в 
сфері захисту. Після того як особу ідентифіковано, їй надається 
одноразова грошова або натуральна допомога для задоволення 
найбільш нагальних потреб в сфері захисту. У 2018 році 3034 людини 
отримали грошову допомогу, а 1039 осіб - допомогу в натуральній 
формі. Грошова допомога часто використовувалася для отримання 
медичних послуг та для доступу до соціальних виплат. Допомога в 
натуральній формі включала спеціальне обладнання для людей з 
обмеженими можливостями, навчальні матеріали для дітей або 
опалювальне обладнання для дому.  
 
 

Допомога в питаннях житла і 
непродовольчих товарів 

2018 ДОСЯГНЕННЯ  

  
 

3041 особа отримала допомогу з ремонтом будинку / 
квартири 

961    особа отримала товари першої необхідності і інші 
непродовольчі товари 

428    аварійних комплектів для ремонту надано  

870    сімей отримали допомогу з ремонтом на ПУТ 

544    сімей отримали допомогу з ремонтом на НПУТ 
 

 

ПІДТРИМКА БІЖЕНЦІВ 
 

Нарощування потенціалу 
Підтримка уряду України в поліпшенні процедур надання притулку 
завжди була основною функцією УВКБ ООН. Однак в 2013 році 
співпраця активізувалася в зв'язку зі створенням програми Ініціатива 
якості систем притулку. Зовсім недавно УВКБ ООН провело 
підготовку 224 співробітників Державної міграційної служби, що 
відповідають за визначення підстав для отримання статусу біженця, 
з 13 регіонів. Зокрема, УВКБ ООН сприяло поїздкам співробітників з 
11 різних відділень державної міграційної служби по всій країні на 
ротаційній основі, щоб допомогти своїм колегам в Києві і скоротити 
кількість нерозглянутих заяв про надання притулку. 
 

Захист та допомога 
УВКБ ООН надає безкоштовну юридичну допомогу через своїх 
українських партнерів з числа НУО шукачам притулку в проходженні 
процедури надання притулку і біженців, щоб вони могли отримати 
доступ до своїх прав. УВКБ ООН також консультує шукачів притулку 
та біженців з питань отримання документів, працевлаштування та 
медичного обслуговування. У 2018 році УВКБ ООН та його партнери 
надали правову допомогу 2539 біженцям і шукачам притулку. Близько 
500 осіб отримали допомогу в подачі заяв про прийом на роботу, а 30 
біженців були працевлаштовані. УВКБ ООН організувало заходи на 
рівні громад з питань захисту для біженців та приймаючих громад (16 
ініціатив на рівні громад і 18 проектів мирного співіснування). 
Нарешті, 1943 біженцям і шукачам притулку, була надана щомісячна 
грошова допомога в поєднанні з соціальним і психологічним 
консультуванням, програмою підготовки до зими, медичною 
допомогою для найбільш вразливих. 

 

Засоби до існування 
У листопаді 2017 року УВКБ ООН в Україні запустило програму 
грантів для самозабезпечення, яка надає фінансову допомогу 
біженцям і, шукачам притулку, які хочуть почати власний бізнес, щоб 
домогтися більшої незалежності. У 2018 році 73 заявника з 
Афганістану, Вірменії, Камеруну, ДР Конго, Ірану, Киргизстану, Росії, 
Сомалі, Сирії, Таджикистану і Узбекистану скористалися цією 
програмою і знаходяться на різних етапах запуску свого малого 
бізнесу, починаючи від сільського господарства і виробництва 
продуктів харчування. (наприклад, виробництво хлібобулочних / 
кондитерських виробів) до пошиття одягу, виробництва меблів, 
графічного дизайну, салонів краси та перукарень. Ще 282 біженця 
пройшли навчання з цього питання. 

 
Одетт, з ДР Конго була 
одним з перших біженців, 
які скористалися 
програмою грантів для 
самозабезпечення. Вона 
відкрила салон краси, де 
займається плетінням 
африканських кісок. 
Фото: УВКБ ООН в 
Україні. 

 

ПІДТРИМКА ОСІБ БЕЗ ГРОМАДЯНСТВА 
 
 

У 2018 році партнери УВКБ 
ООН виявили та надали 
правову допомогу 1147 
особам без громадянства або 
особам, під загрозою 
безгромадянства в Київській, 
Харківській, Одеській, 
Закарпатській областях. 
Протягом року завдяки роботі 
партнерів УВКБ ООН 147 осіб 
отримали паспорти, 60 осіб 
отримали свідоцтва про 

народження та 130 осіб отримали дублікати свідоцтв про народження в 
зв'язку з їх втратою. Фото: сім'я ромів у Мукачеві на заході України з 
гордістю демонструє недавно отримані за підтримки УВКБ ООН 
свідоцтва про народження. 

ПРОЦЕДУРА ВИЗНАЧЕННЯ БЕЗГРОМАДЯНСТВА  

   

 

 

 
УВКБ ООН підтримує Державну міграційну службу України в 
розробці процедур визначення статусу осіб без громадянства 
та забезпечення відповідності проекту закону Конвенції про 
статус апатридів 1954 року. У червні 2018 року поправки УВКБ 
ООН були нарешті включені в законопроект, розроблений 
Державною міграційною службою і членом парламенту. Цей 
законопроект був зареєстрований парламентом 21 вересня 
2018 року і, як очікується, буде прийнятий в 2019 році. УВКБ 
ООН виступає за інші поправки, спрямовані на поліпшення 
захисту осіб без громадянства відповідно до міжнародних 
стандартів. 

 

 
 

Партнери УВКБ ООН у 2018 році: 


