УВКБ ООН УКРАЇНА

Інформаційний бюлетень
Червень 2020 р.
У червні Парламент України
прийняв закон «Про внесення змін
до деяких законодавчих актів
України щодо визнання особою
без
громадянства».
Закон
встановлює процедуру визначення
безгромадянства, яка забезпечує
шлях до громадянства для тих, хто
вперше визнається особою без
громадянства. Детальніше на
сторінці 3.

УВКБ ООН та його НУО партнер
Норвезька
рада
у
справах
біженців у рамках довготривалого
партнерства
з
2015
року
відремонтували
понад
5 000
будинків
у
постраждалих
внаслідок конфлікту Донецькій та
Луганській областях. УВКБ ООН
вдячне за цю співпрацю, яка
сприяла пошуку довгострокових
рішень для осіб, які постраждали
внаслідок конфлікту. Детальніше
на сторінці 8.

У червні, з нагоди Всесвітнього
дня біженців, УВКБ ООН спільно зі
своїми
НУО
партнерами
організувало низку заходів, щоб
відсвяткувати різноманітність та
стійкість переміщених осіб в
Україні.
Два
шоу,
які
транслювалися
наживо
в
соціальних
мережах,
були
найголовнішими подіями дня.
Детальніше на сторінці 2.

КЛЮЧОВІ ПОКАЗНИКИ

ФІНАНСУВАННЯ (СТАНОМ НА 1 ЛИПНЯ 2020 РОКУ)

7 570

29.8 дол. США

ВПО та інших осіб, які постраждали внаслідок
конфлікту, отримали правову допомогу від партнерів
УВКБ ООН у 2020 році.

69
ВПО та інших осіб, які постраждали внаслідок
конфлікту, отримали консультації з питань СГН у
2020 році.

необхідно для надання допомоги в Україні в 2020 р.
Цільові внески вузького
призначення
Цільові внески

26%

Цільові внески широкого
призначення

профінансовано

Нецільові внески

866

Нестача коштів

ВПО та інших осіб, які постраждали внаслідок
конфлікту, отримали психосоціальну допомогу у
2020 році.
ВНУТРІШНЬО ПЕРЕМІЩЕНІ ОСОБИ (ВПО)*

734 000***
ІНШІ ОСОБИ, КОТРІ ПОСТРАЖДАЛИ ВНАСЛІДОК
КОНФЛІКТУ**

1,68 МЛН.****
БІЖЕНЦІ ТА ШУКАЧІ ПРИТУЛКУ З УКРАЇНИ

87 832*****
Російська Федерація

41,251

ЄС 32******

26,031

США

У червні ця клумба «розцвіла» у центрі Києва поблизу
відомого
урядового
кварталу.
Інсталяцію
із
логотипом УВКБ ООН та спеціальним логотипом для
відзначення двох ювілеїв - 70-річчя УВКБ ООН в світі
та 25-річчя його присутності в Україні - було створено
УВКБ ООН у партнерстві з містом Києвом. УВКБ ООН
запланувало низку заходів, присвячених цій подвійній
річниці. Щоб дізнатися більше про історію УВКБ ООН
в Україні, читайте статтю «Подвійна річниця: 70
років заснування УВКБ ООН та 25 років його
присутності в Україні у 25 фотографіях».

www.unhcr.org

Ізраїль

10,397
5,061

Білорусь

2,398

Інші країни

2,694

*постійно проживають на підконтрольних уряду територіях (ПУТ)
**джерело: 2020 Огляд гуманітарних потреб (HNO)
***приблизна кількість постраждалих внаслідок конфлікту осіб, які живуть уздовж лінії
розмежування на підконтрольних уряду територіях (ПУТ) та непідконтрольних уряду
територіях (НПУТ)
**** джерело: Кластер з питань захисту, УВКБ ООН - 2020
***** джерело: УВКБ ООН Popstats, грудень 2018
******27 країн ЄС та Ісландія, Ліхтенштейн, Норвегія, Швейцарія, Велика Британія
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Робочий контекст
У травні Спеціальна моніторингова місія (СММ) Організації з безпеки та співробітництва в Європі (ОБСЄ)
зафіксувала 15 500 випадків порушень режиму припинення вогню у Донецькій та Луганській областях, що на 24%
менше порівняно з попереднім місяцем. У червні Управління Верховного Комісара ООН з прав людини (УВКПЛ)
повідомило про 16 пов'язаних із конфліктом жертв серед цивільного населення (4 людини загинули, 12 зазнали
поранень), а Кластер з питань житла (під керівництвом УВКБ ООН) повідомив, що 36 будинків цивільного
населення було пошкоджено або зруйновано обстрілами, що на 71% менше ніж у травні.
Реагування УВКБ ООН на COVID-19: У червні УВКБ ООН
спільно зі своїми НУО партнерами доставило критично
важливі непродовольчі товари до 16 медичних закладів
уздовж лінії розмежування у постраждалих внаслідок конфлікту
населених пунктах Луганської області. Кожен медичний центр
отримав медичні кушетки, одноразові простирадла та дезінфікуючі
засоби. Ця допомога була надана у рамках проектів мирного
співіснування УВКБ ООН, спрямованих на зміцнення потенціалу
медичних центрів, які реагують на пандемію COVID-19 в районах, де
медична інфраструктура була ослаблена внаслідок конфлікту. Фото:
УВКБ ООН.
Гуманітарний конвой на НПУТ Донецької області: 4 червня
УВКБ ООН спільно з УКГП ООН сприяло доправленню третього, з
початку пандемії COVID-19, гуманітарного конвою з підконтрольної уряду
території (ПУТ) до непідконтрольної уряду території (НПУТ) Донецької
області. Конвой доправив до Донецька гуманітарну та медичну допомогу від
ВООЗ та Польської гуманітарної акції. Допомога також містила матеріали
для проектів мирного співіснування УВКБ ООН. Це був перший конвой, який
містив матеріали, не пов’язані з програмами реагування на COVID-19 після
того, як в кінці березня було обмежено рух через лінію розмежування. Фото
ліворуч: УВКБ ООН.
Допомога в натуральній формі для студентів з НПУТ та осіб без громадянства: Протягом звітного
періоду УВКБ ООН спільно зі своїм НУО партнером R2P надали продукти харчування та засоби гігієни 195
студентам, які перебувають у гуртожитках на ПУТ, оскільки вони не змогли повернутися додому на НПУТ
через обмежену роботу контрольних пунктів в'їзду-виїзду (КПВВ). Аналогічну допомогу було надано 26 родинам
осіб без громадянства в Донецькій та Луганській областях.
Діяльність УВКБ ООН на КПВВ (контрольних пунктах в'їздувиїзду): У червні свобода пересування через лінію розмежування
залишалася обмеженою. Позитивні зрушення спостерігалисся на
єдиному КПВВ у Луганській області у Станиці Луганській. З 19 червня рух
цивільного населення на цьому КПВВ був дозволений в обох напрямках.
Однак в’їзд до НПУТ Луганської області було дозволено лише тим, хто
там проживає або був включений до спеціального переліку. У червні
Державна прикордонна служба України (ДПСУ) зафіксувала 10 839
перетинів на КПВВ «Станиця Луганська», що на 96% менше порівняно з
аналогічним періодом 2019 року (див. інформаційну панель
УВКБ ООН «Перетин КПВВ»). Внаслідок неузгоджених спроб відновити
роботу КПВВ Новотроїцьке / Оленівка в Донецькій області 22-27 червня, десятки людей на кілька днів застрягли
між двома сторонами лінії розмежування у так званій «сірій зоні». Основною проблемою, яку визначило УВКБ
ООН, була нездатність деяких людей, які перетинали з НПУТ до ПУТ, встановити мобільний додаток, який
дозволяє контролювати їхню самоізоляцію, як того вимагає українська влада для в’їзду на ПУТ. УВКБ ООН та
його НУО партнери були присутні з обох сторін цього пункту пропуску, доставляючи їжу, воду, предмети першої
необхідності та надаючи постраждалим особам правові та психосоціальні консультації (Третє фото праворуч:
«Проліска»). 26 червня внаслідок адвокації УВКБ ООН Донецька обласна адміністрація вирішила перевезти тих,
хто потрапив у пастку, у пункти обсервації поблизу КПВВ «Новотроїцьке», на ПУТ, де вони пройшли тестування
на COVID-19. Щоб отримати докладнішу інформацію про діяльність УВКБ ООН на КПВВ, читайте Довідку про
заходи УВКБ ООН.
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Відзначення Всесвітнього дня біженців в Україні: 19-20 червня УВКБ ООН
спільно з НУО партнерами організували низку заходів по всій Україні, щоб
відзначити Всесвітній день біженців. Це включало посадку дерев
громадами ВПО, відкриття фотовиставки у місцевому університеті в
Сєверодонецьку та проведення кампанії в соціальних мережах, у результаті
якої було опубліковано дванадцять історій про біженців та ВПО в Україні.
Головними подіями дня стали два шоу у прямому ефірі, організовані у Києві
та Слов'янську, під час яких біженці, шукачі притулку та ВПО виконували пісні,
присвячені стійкості вимушених переселенців. Однією із пісень була
композиція «Паперовий літак», написана музикантом-біженцем Аріаном
Кінгом, яку виконала відома афро-українська співачка Гайтана. Фото ліворуч:
УВКБ ООН.

Правові новини
Протягом звітного періоду Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ) ухвалив рішення (під назвою М.С. проти
Словаччини та України № 17189/11), засудивши Україну за порушення статті 3 та статті 5 пунктів 2 та 4
Європейської Конвенції з прав людини. Справа стосується скарги афганського неповнолітнього без
супроводу, якого було заарештовано у Словаччині, повернуто в Україну, затримано та депортовано до
Афганістану у 2011 році. Рішення суду надає можливість для адвокації, зокрема щодо доступу до захисту та
правової допомоги на міжнародних пунктах пропуску та в аеропортах України.
22 червня у Парламенті був зареєстрований законопроект 3713 про внесення змін до Закону України «Про
забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України».
Законопроектом вирівнюються умови реєстрації народження та смерті на НПУТ та Автономній Республіці
Крим. Наразі лише загальна документація цивільного реєстру, видана де-факто організаціями на НПУТ,
вилучається із загального правила невизнання. Підзаконний акт про адміністративну процедуру реєстрації
народження дітей, народжених як на НПУТ, так і в Криму, ще не ухвалений. Того ж дня Парламент
зареєстрував проект закону 3714, який скасовує адміністративне стягнення за несвоєчасну реєстрацію
народження на тимчасово окупованих територіях. Ще в 2011 році Комітет ООН з прав дитини рекомендував
українській владі скасувати будь-які штрафи за неспроможність батьків зареєструвати своїх дітей.
16 червня Україна прийняла закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо
визнання особою без громадянства». Закон був підписаний Президентом України 15 липня. Цей закон
встановлює порядок визначення безгромадянства в Україні та дозволяє особам без громадянства, у тому
числі особам, які нелегально перебувають в країні, подати заяву на отримання статусу особи без
громадянства та отримати дозвіл на тимчасове проживання (дійсний протягом одного року) та проїзний
документ. Після визнання особа без громадянства матиме право на отримання дозволу на імміграцію та
посвідку на постійне проживання (дійсну протягом 10 років). Закон вносить зміни до визначення поняття
«особа без громадянства», відповідно до положень статті 1 Конвенції 1954 року, та звільняє визнаних осіб
без громадянства від сплати адміністративних послуг Державній міграційній службі (ДМС). Щоб полегшити
впровадження закону, УВКБ ООН забезпечить навчання персоналу ДМС із 25 областей та розпочне кампанії
для заохочення осіб без громадянства (та осіб під загрозою безгромадянства) подавати заяви на отримання
статусу. Щоб дізнатися більше про процедури встановлення безгромадянства в інших країнах, читайте:
Встановлення процедур визначення статусу безгромадянства для захисту осіб без громадянства
(англійською).
30 травня Міністерство юстиції внесло зміни до свого наказу N 2825/5 від 2018 року, які дозволяють
зареєструвати народження дитини в Центрах надання адміністративних послуг (ЦНАП) не лише одружених,
але й неодружених пар, і навіть коли встановлений термін в один місяць, передбачений для реєстрації
народження, порушено (раніше це було можливо лише в Державному реєстрі). Реєстрація народження
здійснюється в день подання заяви або, якщо вона подається в електронній формі, в день її отримання або
наступного дня.









Ключові повідомлення адвокації. Червень
■

2 червня УВКБ ООН надало Міністерству з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій
рекомендації щодо проекту Програми дій міністерства. УВКБ ООН наголосило на важливості включення
положень про виплату пенсій ВПО та особам, які постраждали внаслідок конфлікту, та закликає
Міністерство тісно співпрацювати з громадянським суспільством. Нарешті, проект програми повинен
містити більш різноманітний набір можливостей з питань житла для ВПО, а також бути спрямований на
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■

координацію міністерством гуманітарних заходів, пов'язаних з житлом та непродовольчими товарами, з
огляду на передачу цієї функції від УВКБ ООН до Міністерства.
18 червня УВКБ ООН взяло участь у засіданні Координаційної ради з питань ВПО в Управлінні
Омбудсмена в України. Серед іншого обговорювалося відновлення роботи КПВВ. УВКБ ООН надало
рекомендації, розроблені командою ООН в Україні щодо безпечного відновлення роботи КПВВ. Цей
документ включає перелік заходів щодо зменшення ризику, які гарантують, що відновлення руху
цивільного населення через лінію розмежування не призведе до подальшого поширення COVID-19.

НАЙНОВІШІ ІНФОРМАЦІЙНІ ПРОДУКТИ ТА ПУБЛІКАЦІЇ УВКБ ООН:

[ІНФОРМАЦІЙНИЙ БЮЛЕТЕНЬ] Останні інформаційні продукти: у цьому бюлетені на одній сторінці зібрана
коротка інформація про нові матеріали, звіти та документи УВКБ ООН в Україні, такі як тематичні бюлетені,
інформаційні панелі та звіти Кластерів під керівництвом УВКБ ООН.
[АДВОКАЦІЙНА ЗАПИСКА] ДОПОМОГА ЛІТНІМ ПЕРЕСЕЛЕНИМ ТА ПОСТРАЖДАЛИМ ВНАСЛІДОК
КОНФЛІКТУ ОСОБАМ В УКРАЇНІ: цей документ підкреслює ключові проблеми з питань захисту та потреби
літніх жінок та чоловіків та літніх людей з обмеженими можливостями, а також нові потреби, що виникли
внаслідок пандемії COVID-19.
[ІСТОРІЯ] ПОРТРЕТИ БІЖЕНЦІВ В УКРАЇНІ: ІСТОРІЯ НОДИ: ця стаття дає уявлення про життя біженця з
Демократичної Республіки Конго та розповідає історію успіху його інтеграції в Україні.

Зв'язок між програмами гуманітарного реагування та програмами розвитку
 Протягом звітного періоду УВКБ ООН співпрацювало з Центрами безоплатної правової допомоги та ПРООН,
щоб спільно розробити навчальну платформу для майбутніх параюристів та підготувати перший вступний
курс навчання. Планується, що буде розроблено до десяти онлайн-курсів для параюристів, які працюють на
сході України. Ця спільна національна ініціатива УВКБ ООН, ПРООН, Ради Європи та Центрів безоплатної
правової допомоги передбачає залучення осіб, які формують громадську думку, членів організацій
громадянського суспільства та волонтерів, готових надати підтримку тим, хто її потребує, та стати
параюристами.
 12 червня, у рамках взаємодії між програмами гуманітарного реагування та розвитку, УВКБ ООН взяло участь
у роботі комітету з відбору грантів ПРООН для зміцнення соціальної згуртованості у громадах Донецької,
Запорізької та Луганської областей. Ці проекти реалізуються ПРООН і базуються на підтримці громад для
зміцнення соціальної згуртованості. Для отримання грантів було обрано п'ятнадцять організацій у Запорізькій,
Донецькій та Луганській областях. УВКБ ООН також взяло участь у розгляді близько 50 пропозицій проектів.
Три проекти, які будуть підтримані грантами, вже отримали кошти від УВКБ ООН та ПРООН (у м. Чермалик,
Новгородське, Авдіївка Донецької області).
БАГАТОСЕКТОРНЕ РЕАГУВАННЯ НА ПРОБЛЕМИ БІЖЕНЦІВ ТА ОСІБ БЕЗ ГРОМАДЯНСТВА

Захист біженців та шукачів притулку
 Підтримка шукача притулку з діагнозом COVID-19: У червні УВКБ ООН надало щомісячну матеріальну
допомогу шукачу притулку з Таджикистану, якому було поставлено діагноз COVID-19 та госпіталізовано у
Харкові. Він отримав безкоштовну медичну допомогу, вартість якої було відшкодовано завдяки допомозі
УВКБ ООН. Шукача притулку було виписано з лікарні після того, як контрольне тестування підтвердило
одужання.
 Грошова допомога біженцям та шукачам притулку під час кризи COVID-19: Протягом звітного періоду
УВКБ ООН надало одноразову екстрену грошову допомогу 89 додатковим домогосподарствам (122 особам),
які постраждали внаслідок карантинних обмежень. УВКБ ООН також надало щомісячну матеріальну
допомогу 104 домогосподарствам (203 особам) з особливими потребами, ситуація яких ще більше
погіршилася внаслідок заходів проти COVID-19. Ця допомога призначена для підтримки родин протягом
чотиримісячного періоду з червня по вересень. У червні УВКБ ООН також завершило аналіз Опитування після
надання допомоги для оцінки впливу індивідуальної допомоги в екстрених випадках, наданої у травні, для
підтримки 454 родин біженців та шукачів притулку під час спалаху COVID-19. Аналіз засвідчив, що ця
допомога в основному використовується для покриття витрат на оренду житла та харчування, оскільки
карантин суттєво вплинув на доступ до засобів до існування.
 Консультації високого рівня з Державною міграційною службою: 5 червня УВКБ ООН зустрілося з
Державною міграційною службою (ДМС) України для обговорення нової редакції проекту Закону про надання
захисту іноземцям та особам без громадянства. Під час засідання ДМС погодилася переглянути низку
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положень, запропонованих УВКБ ООН. У своїх офіційних зауваженнях УВКБ ООН зазначило, що новий
проект закону викликає розчарування, оскільки він робить крок назад у кількох питаннях, зокрема щодо
затримання шукачів притулку. УВКБ ООН отримало запевнення від ДМС, що всі зміни до закону перед
поданням у парламентський комітет, будуть направлені УВКБ ООН для ознайомлення.

80

850
осіб отримали правову
допомогу
(включаючи біженців та шукачів притулку)
у Київській, Одеській Закарпатській та
Харківській областях
у червні

43

особам надано мовні
курсів з метою доступу
до засобів до існування

181

біженці та шукачі притулку отримали

психосоціальну допомогу
у червні

(включаючи біженців та шукачів
притулку; завдяки допомозі УВКБ ООН
та його НУО-партнерів у червні)

особа отримала
доступ до медичних
послуг
(включаючи біженців та шукачів
притулку; завдяки допомозі УВКБ ООН
та його НУО-партнерів у червні)

Заходи з питань економічної незалежності біженців та шукачів притулку

73



Біженці розпочали власний
бізнес за
допомогою ґрантів на
самозабезпечення УВКБ ООН
з моменту запуску програми у 2018 році



У червні УВКБ ООН надало консультації 40 біженцям та шукачам притулку
щодо бізнес-грантів та можливостей професійної підготовки.
Протягом звітного періоду УВКБ ООН спільно зі своїми НУО партнерами
«NEEKA», «Рокада» та «Десяте квітня» забезпечили мовними курсами для
доступу до засобів до існування для 80 біженців та шукачів притулку. У червні
в Одесі стартували два нові курси, де 49 учасників поділені на дві групи.

Допомога особам без громадянства та особам під загрозою безгромадянства
 У червні НУО партнер УВКБ ООН «NEEKA» надав допомогу особі, якій загрожує безгромадянство, у
ромському таборі, розташованому у Закарпатській області. Їй було поставлено діагноз COVID-19 та вона
була госпіталізована. У відповідь на цей випадок місцева влада організувала інформаційну кампанію щодо
профілактики COVID-19, безкоштовно розповсюдила близько 1 000 масок, здійснила вимірювання
температури та дезінфекцію.
 Протягом звітного періоду, з метою подальшої адвокації гуманітарної допомоги та доступу до охорони
здоров’я для осіб без громадянства під час кризи COVID-19, НУО партнер УВКБ ООН «Право на захист»
(R2P) запустив блог для Європейської мережі з питань безгромадянства «Невидимі державі під час
пандемії COVID-19: люди без громадянства в Україні». Крім того, результати опитування R2P щодо
доступу до медичної допомоги особами без громадянства в Україні були використані у доповіді
«Безгромадянство під час пандемії», підготовленій Інститутом з питань безгромадянства та інклюзії.

8

85

20

осіб без громадянства або під
загрозою безгромадянства (13%
жінок, 88% чоловіків) отримали
паспорт або інший документ, що
підтверджує громадянство

осіб без громадянства або під
загрозою безгромадянства
(45% жінок, 55% чоловіків)
отримали консультації щодо
набуття або підтвердження
громадянства

осіб вперше отримали
свідоцтво про народження

завдяки допомозі УВКБ ООН та його НУО-партнерів у
червні
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ЗАХИСТ ВПО ТА ІНШИХ ОСІБ, ЯКІ ПОСТРАЖДАЛИ ВНАСЛІДОК КОНФЛІКТУ

Кластер з питань захисту










15 червня Кластер з питань захисту під керівництвом УВКБ ООН опублікував рекомендаційну записку
з адвокації «Допомога літнім переселенцям та особам, які постраждали внаслідок конфлікту в
Україні». Цей документ зосереджується на ключових проблемах з питань захисту літніх жінок та чоловіків,
людей похилого віку з обмеженими можливостями, а також на можливостях гуманітарних організацій,
суб'єктів розвитку та державних структур підвищити їхній захист. У публікації також йдеться про нові
виклики та потреби, які виникли внаслідок пандемії COVID-19, включаючи доступ до їжі, води та
медичного обслуговування людей похилого віку на сході України.
18 червня Сабкластер з питань захисту дітей організував національну координаційну нараду, під час якої
партнери наголосили на зростанні потреб у покращенні доступу до освіти для дітей, які проживають за
лінією розмежування. Багато з них стикаються із труднощами у доступі до Інтернету і не можуть брати
участь у навчанні у режимі онлайн, який був введений внаслідок карантинних обмежень. Партнери також
турбуються про дітей, яких виселили з дитячих будинків і змусили повернутися до сімей, які, можливо, не
в змозі доглядати за ними.
Протягом звітного періоду Кластер з питань захисту надав уряду рекомендації партнерів щодо проекту
Національної стратегії захисту цивільних осіб. Ці рекомендації стосуються положень щодо забруднення
мінами та допомоги жертвам мін, захисту житлових, земельних та майнових прав, гендерно зумовленого
насильства та захисту від сексуальної експлуатації та зловживань.
25 червня Кластер з питань захисту провів тренінг з питань захисту від сексуальної експлуатації та
зловживань для офіцерів, які проходитимуть службу в зоні конфлікту на сході України. Навчальний
модуль проходив у рамках координаційної підготовки на замовлення Генерального штабу Збройних Сил
України.
25 та 26 червня Кластер з питань захисту взяв участь у двох засіданнях Сабкластера з питань протимінної
діяльності на яких обговорювались поправки до Закону 2618 «Про протимінну діяльність та навчання
ризикам, пов’язаним з вибухонебезпечними предметами». Поправки сприяють створенню Національного
органу з протимінної діяльності, який буде відповідати за планування та координацію заходів з
протимінної діяльності в Україні. Міністерство оборони очолить управління протимінної діяльності, а
Міністерство оборони та Державна служба з надзвичайних ситуацій разом будуть контролювати центри
протимінної діяльності. Поправки до Закону про протимінну діяльність розширюють право на компенсацію
жертвам мін, включаючи як дітей, так і дорослих осіб, котрі постраждали від мін.

Діяльність УВКБ ООН у сфері захисту
 Допомога у надзвичайних ситуаціях для ВПО, які постраждали від вибуху газу в Києві: 21 червня УВКБ
ООН отримало запит від шести ВПО (у тому числі двох дітей), які потребують допомоги після того, як їхні
орендовані квартири були знищені вибухом газу та пожежею у багатоповерховому багатоквартирному
будинку у Київ. Ці ВПО потребували правової допомоги у відновленні цивільних документів, які були втрачені
внаслідок нещасного випадку. УВКБ ООН буде продовжувати досліджувати різні можливості для підтримки
постраждалих ВПО.
 Зміцнення потенціалу громад ВПО: 24 червня УВКБ ООН організувало вебінар для обміну досвідом щодо
організації дискусій у фокус-групах для представників НУО та громадянського суспільства. Захід був
частиною онлайн-конференції, яку координували Громадська школа для здорової практики ЄС та Інститут
європейської політики. Загалом у вебінарах взяли участь 14 активістів з п'яти переміщених громад
центральної та західної України. Крім того, три вебінари для громад ВПО були організовані НУО партнером
УВКБ ООН «Крим SOS». Шістдесят чотири особи взяли участь у цих
навчальних модулях, які стосуються збору коштів та інклюзії осіб з
обмеженими можливостями.
 Участь ВПО у відзначенні Всесвітнього дня біженців: У червні НУО
партнери УВКБ ООН «Десяте квітня» та «Крим SOS» мобілізували сім
громад ВПО для участі у відзначенні Всесвітнього дня біженців. Переселені
громади міста Скадовськ на Херсонщині організували захід «Проростаємо
корінням добра», під час якого вони посадили дерева, щоб проілюструвати
активну участь ВПО у житті приймаючої громади. Фото праворуч: УВКБ
ООН.
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Правова допомога та консультації з питань захисту

1 199

2 605

внутрішньо переміщених осіб та інших
постраждалих внаслідок конфлікту
осіб (68% жінок і 32% чоловіків)
отримали правову допомогу

осіб (71% жінок, 29% чоловіків)
отримали консультації з
індивідуального захисту
у червні

від УВКБ ООН та його партнерів у червні

5
групових консультацій з питань
захисту для 50 осіб (80% жінки і
20% чоловіки) було надано у
місцях
уздовж лінії розмежування у червні

Соціальний супровід



У червні партнери УВКБ ООН забезпечили соціальний супровід 559 осіб (11,2% з яких – особи з інвалідністю),
які потребували індивідуальної підтримки під час отримання особистої документації або інших державних
послуг, авторизації у процесі перетину контрольних пунктів, та транспортування (або допомоги під час
реєстрації) для доступу до державних послуг. Це на 45% більше, порівняно з попереднім місяцем, оскільки
цю діяльність протягом звітного місяця був зосереджено на особах, які опинилися у пастці на КПВВ з обох
сторін лінії розмежування. Ця підтримка включала забезпечення їжею, водою, предметами першої
необхідності, а також допомогу при встановленні мобільного додатка для контролю самоізоляції.
Знадобилося майже два роки, щоб УВКБ ООН та його НУО партнери
R2P та «Проліска» відновили цивільну документацію Світлани, яку
вона втратила внаслідок конфлікту. Після переселення вона оселилася
у Луганському Луганської області. Без паспорта Світлана не могла
знайти роботу або отримувати соціальні виплати, на які вона має
право як ВПО, та перетинати лінію розмежування. Єдиний документ,
який вона мала, - її свідоцтво про народження, яке також було
пошкоджене внаслідок переміщення. Світлана звернулася за
допомогою до УВКБ ООН та його НУО партнерів які надали їй правову
допомогу та передали її справу до суду. Коли це було зроблено,
Світлана змогла відновити паспорт та іншу цивільну документацію,
що відкрило їй шлях до отримання соціальних виплат. Фото:
«Проліска».

Психосоціальна допомога
Протягом звітного періоду НУО-партнер УВКБ ООН «Проліска»
надав 112
вразливим особам психологічні консультації, спрямовані на те, аби допомогти
особам, які постраждали внаслідок конфлікту, боротися із симптомами психологічних
травм, домашнього насильства, горя, депресії, тривоги та психологічної напруги,
включаючи наслідки, спричинені карантинними обмеженнями.
Осіб
69% жінок | 31% чоловіків 22-27 червня психологи НУО партнера УВКБ ООН ГМ «Проліска» були присутні на
отримали консультації у
КПВВ «Новотроїцьке» під час відновлення його роботи. Вони надавали
червні
консультаційну підтримку особам, яким не було дозволено в'їхати на ПУТ та які були
змушені ночувати у наметах на місці.

127

Сексуальне та ґендерно зумовлене насильство (СГН)




У червні НУО партнер УВКБ ООН «Слов'янське серце» надав підтримку 18 раніше виявленим особам, які
пережили СГН. З метою підвищення обізнаності щодо запобігання СГН та посилення міжвідомчої координації
у цій галузі, «Слов'янське серце» організувала сім онлайн-сесій для 45 учасників, які представляли громади,
постраждалі внаслідок конфлікту у Донецькій та Луганській областях.
Протягом звітного періоду, на запит Спеціального доповідача з питань насильства проти жінок, «Слов'янське
серце» зібрала інформацію для бюлетеню команди Організації Об'єднаних Націй в Україні щодо збільшення
гендерного насильства проти жінок та домашнього насильства у контексті пандемії COVID-19. Було
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організовано онлайн-зустріч за участі представників поліції, громадських організацій та активістів, щоб
обговорити тенденцію щодо зростання випадків СГН. Особлива увага приділялася труднощам у наданні
допомоги жінкам, які потребували притулку, але не могли отримати доступ до нього через обмеження,
пов'язані з COVID-19.
23 червня УВКБ ООН спільно з представниками адміністрації Донецької області відвідали місто Торецьк на
Донеччині, щоб завершити переговори щодо відкриття притулку для осіб, які пережили СГН. Влада
підтвердила намір реалізувати цей проект і наразі оцінює його вартість.

Індивідуальна допомога в екстрених випадках
У червні УВКБ ООН продовжило ідентифікувати та надавати вразливим
особам, які постраждали внаслідок конфлікту на сході України,
(у формі готівки)
(у натуральній формі) індивідуальну екстрену допомогу у формі готівки, яка використовується
для покриття різних видів потреб - від підготовки до зими та засобів до
осіб відібрано для надання допомоги
існування до медичного огляду чи процедур. У районах, де державні
у червні 2020
служби недоступні, УВКБ ООН та його НУО-партнери надають
індивідуальну допомогу в натуральній формі. У червні кількість
бенефіціарів, відібраних за програмою індивідуальної допомоги в
екстрених випадках, становила 254 особи. Серед них - 15 осіб отримали
«гроші на захист», щоб подолати наслідки карантинних заходів, зокрема,
ті, що виникли через припинення руху цивільного населення через лінію
розмежування. Окрім того, 230 бенефіціарів із особливими потребами на
НПУТ було обрано для отримання допомоги в натуральній формі.

491

230



До конфлікту Катерина* жила з донькою та онуком у селі Веселе
Донецької області. Але після того, як її будинок кілька разів потрапив
під обстріли, вона змусила родичів поїхати геть і тепер живе сама в
напівзруйнованій будівлі без вікон та з дірками у стінах. Її ліжко, деякі
меблі та обігрівач були пошкоджені внаслідок обстрілів. Донедавна
Катерина жила в кімнаті, яка досі придатна для проживання і спала на
старому матраці. УВКБ ООН спільно з НУО партнером DDC надали
Катерині допомогу, яка включала ортопедичний матрац, постільну
білизну та деякі кухонні приладдя. Раніше, за допомоги інших програм,
УВКБ ООН та DCC також надавали літній жінці допомогу з ремонту,
яка дозволила їй тимчасово усунути деякі пошкодження, а також
отримати піч для приготування їжі та обігріву будинку. Отримавши цю допомогу, Катерина сказала, що
її найбільша і єдина мрія на сьогодні - побачити закінчення конфлікту, щоб вона могла знову зустрітися
зі своєю родиною та сімома онуками. Фото: DDC.

Проекти мирного співіснування та проекти швидкого впливу

54
Проекти
(48 з яких стосуються
COVID-19)
затверджено у 2020 р
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УВКБ ООН надає підтримку з легкого та середнього ремонту інфраструктури,
запропонованого громадами-бенефіціарами або місцевими органами влади на
сході України. Проекти мирного співіснування мають на меті створити атмосферу
мирного співіснування між переміщеним населенням і приймаючими громадами
та сприяють стійкості ВПО і постраждалих громад. З початку спалаху COVID-19
УВКБ ООН запустило проекти швидкого впливу, спрямовані на швидке
реагування на пандемію шляхом посилення спроможності місцевої системи
охорони здоров’я та підтримку постачальників соціальних послуг.
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УВКБ ООН ініціювало цей Проект швидкого впливу на НПУТ у
Луганській області, щоб забезпечити особам, які
постраждали внаслідок конфлікту, доступ до чистої води, що
є критично важливим для підтримки гігієни під час пандемії
COVID-19. У рамках цього проекту УВКБ ООН доставило 50
цистерн з водою та насосами для восьми шкіл для дітей з
особливими потребами та шести будинків для геріатричних
установ. Ця допомога була надана у 10 населених пунктах.
Після встановлення водяних станцій мешканці соціальних
установ, а також медичні та соціальні працівники мають
постійний доступ до водопостачання. Це покращить
надання послуг та дасть змогу краще боротися із
розповсюдженням COVID-19 у цих місцевостях. Фото: УВКБ
ООН.

Ініціативи з підтримки громад
 УВКБ ООН працює над створенням можливостей для громад біженців, внутрішньо
переміщених осіб та інших осіб, котрі постраждали внаслідок конфлікту, на всій
території України. Ініціативи з підтримки громад - це низка заходів, спрямованих на
Ініціатива
мобілізацію та розширення можливостей громад, з метою посилення їхніх здібностей
(46 з яких стосуються для організації реагування на надзвичайні ситуації, адвокації своїх інтересів у
COVID-19)
місцевих та національних органах влади, а також пошуку довгострокових рішень для
затверджено у 2020 р власного захисту. У червні УВКБ ООН спільно зі своїми НУО-партнерами надали
підтримку понад 5 громадам, що постраждали внаслідок конфлікту та громадам
переселенців на сході Україні.

51

У червні у рамках програми Ініціативи з підтримки громад УВКБ ООН
надало дезінфікуючі засоби, безконтактні термометри та миючі
засоби Східноукраїнському університету імені Володимира Даля для
підтримки цього закладу під час кризи COVID-19. До конфлікту цей
університет базувався у місті Луганськ та згодом був переміщений у
місто Сєвєродонецьк на ПУТ Луганської області у 2015 році. У даний
час в університеті навчається приблизно 12 000 студентів з ПУТ та
НПУТ. УВКБ ООН також відкрило в університеті фотовиставку, щоб
відзначити Всесвітній день біженців та представити досягнення
УВКБ ООН та його НУО партнерів, спрямовані на підтримку
переселенців та постраждалих внаслідок конфлікту у Луганській
області за останні роки. Фото: «Проліска».

ЖИТЛО/НЕПРОДОВОЛЬЧІ ТОВАРИ
Досягнення, вплив та виявлення потреб з питань житла та непродовольчої допомоги
 Протягом звітного місяця НУО партнер УВКБ ООН, Норвезька рада у справах біженців, завершила середній
та легкий ремонт 27 будинків на ПУТ. Зараз триває ремонт 74 будинків (включаючи 12 капітальних ремонтів).
Ремонтні роботи були перервані обмеженнями, пов’язаними з COVID-19, що призвело до перегляду
початкової цілі відремонтувати 300 будинків у 2020 році і зменшення цього показника до 185. УВКБ ООН
вдячну Норвезькій раді у справах біженців за тривалу співпрацю, яка дозволила відремонтувати понад 5000
будинків на сході України, починаючи з 2015 року.
 У червні УВКБ ООН обрало ще 150 домогосподарств, які отримають допомогу з ремонту, що буде
здійснюватися НУО партнером УВКБ ООН «Центр розвитку Донбасу» (DDC) на НПУТ Донецької області. У
2020 році 180 домогосподарств вже отримали цю допомогу, яка, здебільшого, передбачала заміну вікон у
багатоповерхових багатоквартирних будинках, які були пошкоджені внаслідок конфлікту.
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 У червні УВКБ ООН завершило ремонт 66 із 215 запланованих будинків,
пошкоджених під час конфлікту на НПУТ у Луганській області. УВКБ
ООН було змушено призупинити свою програму з ремонту житла та всю
польову діяльність на НПУТ Луганської області, чекаючи на поновлення
«реєстрації» де-факто організаціями.
 Протягом звітного періоду УВКБ ООН спільно зі своїм НУО партнером
ГМ «Проліска» надали аварійні комплекти для ремонту чотирьом
родинам, будинки яких були пошкоджені внаслідок нещодавніх
обстрілів. Ці комплекти включали пластикові листи, брезент, ізоляційну
піну та брус для тимчасового усунення пошкоджень, завданих під час
конфлікту. На фото від «Проліски» праворуч мешканка Авдіївки
отримує аварійний комплект для ремонту, щоб відновити дах будинку, у який у червні потрапив снаряд.

Добровільне переселення

3
Родини (8 осіб), які
постраждали внаслідок
конфлікту, було
переселено у безпечніші
місця у 2020 р.

У 2019 році, на шостому році конфлікту, коли багато родин з особливими
потребами все ще живуть у дуже складних умовах у місцях, котрі
постраждали внаслідок конфлікту, УВКБ ООН ініціювало пілотний проект
добровільного переселення родин, які проживають у небезпечних районах
уздовж лінії розмежування. Бенефіціари цього проекту, ретельно
відбираються на основі критеріїв вразливості та оцінки безпеки населених
пунктів, до яких їх переселятимуть.

Кластер з питань житла / НПТ






Протягом звітного періоду Кластер з питань житла / НПТ брав участь у дискусії, організованій
УКГП ООН, яка була зосереджена на поступовому відновленні роботи КПВВ на сході України. Різні
кластери презентували свої висновки та аналіз умов на КПВВ. Кілька партнерів Кластера з питань
житла / НПТ поінформували про допомогу, яку вони надають на КПВВ, наприклад, створення нових
додаткових зон очікування для доступу людей до різних послуг (зокерма, банківських послуг).
24 червня Кластер з питань житла / НПТ обговорив з Міністерством з питань реінтеграції тимчасово
окупованих територій передачу цифрових функції кластера до Міністерства. Оскільки Міністерство
передбачає, що всі адміністративні послуги будуть доступні онлайн до 2023 року, кілька гуманітарних
організацій були запрошені для обговорення надання послуг особам, постраждалим внаслідок
конфлікту. Міністерство та Кластер домовились продовжувати обговорювати передачу бази даних
пошкодженого житла, яку зараз підтримує Кластер, а також функціонування Порталу економічного
та соціального відновлення.
26 червня під час чергової координаційної зустрічі на регіональному рівні партнери обговорили
поточні проекти з ремонту житла. Під час консультацій ADRA повідомила про запуск гарячої лінії з
питань житлових, земельних та майнових прав. Партнери також поділилися інформацією про ремонт
102 цивільних будинків на ПУТ Державною службою з надзвичайних ситуацій України. НУО партнер
УВКБ ООН Норвезька рада у справах біженців повідомив, що його діяльність з ремонту на 2020 рік
перебуває на етапі завершення.

Робота в партнерстві
Гуманітарна відповідь на переміщення в Україні - це скоординовані зусилля уряду, міжнародних організацій та
національних і міжнародних НУО. Надаючи підтримку особам, що її потребують, УВКБ ООН тісно співпрацює з
урядом України. Стосовно ВПО УВКБ ООН підписало меморандум про взаєморозуміння з Міністерством у
справах ветеранів, тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб. УВКБ ООН працює разом з
10 НУО-партнерами. УВКБ ООН є керівною організацією Кластеру з питань захисту та Кластеру з питань житла /
непродовольчих товарів. Також УВКБ ООН сумісно з Управлінням ООН з координації гуманітарних питань очолює
робочу групою з логістики, яка в основному відповідає за гуманітарні конвої на сході України.
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Фінансова інформація
УВКБ ООН вдячне донорам за надзвичайно важливу підтримку діяльності агентства в Україні, а також тим
донорам, які підтримали програми УВКБ ООН через нецільові та цільові внески.
Індикативний рівень фінансування становить 7 624 203 доларів США. Цей показник базується на внесках
призначених для України, індикативному розподілі гнучких фондів та коригування.
НЕЦІЛЬОВІ ВНЕСКИ | ДОЛ. США

Подяка основним донорам нецільових внесків.
Швеція 76,4 млн. | Норвегія 41,4 млн. I Нідерланди 36,1 млн. I Данія 34,6 млн. I Великобританія 31,7
млн. I Німеччина 25,9 млн. I Приватні донори Іспанії 33,1 млн. I Швейцарія 16,4 млн. I Приватні донори
Кореї 13,9 млн. Франція 14 млн. I Приватні донори Японії 11,7 млн.

ЦІЛЬОВІ ВНЕСКИ ШИРОКОГО ПРИЗНАЧЕННЯ | ДОЛ. США

Особлива подяка головним донорам цільових внесків широкого призначення, які потенційно можуть бути
використані в рамках цієї операції в конкретній ситуації, на рівні регіону чи субрегіону.
Німеччина 39,2 млн. I Великобританія 24,8 млн. I Данія 14,6 млн. | Приватні донори США 7,4 млн. |
США 12,4 млн. | Канада 8,7 млн.| Ірландія 3,3 млн. | Приватні донори Японії 3,9 млн. | Швеція
3 млн. | Приватні донори Австралії 3,7 млн.
ЦІЛЬОВІ ВНЕСКИ ВУЗЬКОГО ПРИЗНАЧЕННЯ | ДОЛ. США

США 1,1 млн. I Канада 0,436 млн. I Швеція 0,415 млн. I Японія 0,273 млн. I Російська федерація 0.25
млн. I Норвегія 0.241 млн. I Естонія 0,218 млн. I Словаччина 0,054 млн. I Фонд ООН 0,2 млн.

КОНТАКТИ
E-mail: ukrki@unhcr.org, тел.: +38 044 288-9710
ПОСИЛАННЯ
УВКБ ООН в Україні:www.unhcr.org/ua - Twitter:www.twitter.com/UNHCRUkraine
Facebook:www.facebook.com/UNHCRKyiv - Flickr:www.flickr.com/photos/unhcr_ukraine
Зверніть увагу, що у цьому звіті зроблено спробу висвітлити основні заходи, що здійснюються УВКБ ООН та партнерами
протягом звітного періоду. Тому, будь ласка, зверніть увагу, що інформація не є вичерпаною. Для отримання додаткової
інформації про нашу роботу, заходьте на www.unhcr.org/ua або, щоб зв'язатися з нами безпосередньо пишіть на
ukrkicom@unhcr.org
* Будь ласка, зверніть увагу, що імена осіб, які згадуються в цьому звіті, були змінені з міркувань безпеки.
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