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СИТУАЦІЯ У СФЕРІ ЗАХИСТУ 
• Ситуація у сфері безпеки та мирне населення: Ситуація у сфері безпеки уздовж 
лінії розмежування залишається напруженою. Після посилення бойових дій на 
початку року, у березні INSO зареєстрували 533 інциденти - майже стільки ж як 
і у лютому. У березні партнери зафіксували 8 жертв серед мирного населення 
(троє загинули та п'ять отримали поранення); з них 6 постраждали від 
вибухонебезпечних залишків війни. 27 житлових будинків було пошкоджено 
внаслідок обстрілів (всі на непідконтрольній території). 

• Свобода пересування: Лише два КПВВ («Станиця Луганська» та 
«Новотроїцьке») залишаються відкритими з обох сторін лінії розмежування. 19 
березня на КПВВ «Станиця Луганська» стало доступними безоплатні експрес 
тести на COVID-19. Однак, кількість медичного персоналу недостатня для 
тестування усіх охочих: щодня близько 850 осіб перетинали КПВВ, тоді як менш 
ніж 100 осіб могли пройти тестування. Для того щоб протестуватися, людям 
доводилось очікувати по кілька годин. Партнери адвокатують приоритизувати 

тестування для найбільш вразливих груп населення. 
Через обмежену роботу КПВВ жителі непідконтрольної території вимушені 
їздити до підконтрольної територіїї через Російську Федерацію. Близько 1 700 
осіб щодня в'їжджають в Україну через міждержавний пункт пропуску 
«Мілове» (Луганська обл.), який не обладнаний необхідною інфраструктурою 
(лавки, тенти, вода, туалети, інтернет зв’язок). Люди чекають у чергах до 19 
годин та притягуються до адміністративної відповідальності через виїзд з 
непідконтрольної території поза КПВВ на лінії розмежування. 

• Оновлення у законодавстві: 24 березня Президент затвердив Національну 
стратегію у сфері прав людини. Стратегія підтверджує право жителів 
непідконтрольної території на пенсії, публічні, соціальні, медичні та освітні 
послуги. Також передбачається адміністративна процедура реєстрації актів 
цивільного стану. Механізм реалізації має бути передбачений Планом дій щодо 
реалізації Стратегії. 
24 лютого Кабінет міністрів затвердив Державну соціальну програму 
запобігання та протидії домашньому насильству та насильству за ознакою статі 
з метою удосконалення механізму запобігання та протидії домашньому 
насильству в умовах децентралізації. 

• Житло, земля та власність: У березні комісії з розгляду питань, з надання 
грошової компенсації постраждалим, житло яких було зруйновано у Донецькій 
та Луганській областях, затвердили 24 заяви про надання компенсації. Оцінки 
завданої шкоди майну в Авдіївській об’єднаної територіальній громаді були 
відкладені через кадрові проблеми, які виникли в процесі децентралізації. 

• Доступ до соціальних послуг: Через поганий транспортний зв’язок у районі 
уздовж лінії розмежування доступ до соціальних послуг залишається 
обмеженим для половини місцевого населення. За даними спільного 
моніторингу УВКБ ООН та ГМ «Проліска» в 98 населених пунктах в зоні 0-5 км 
вздовж лінії зіткнення: 
Управління праці та соціального захисту населення наявні лише у восьми 
населених пунктах (116 000 населення). У 43 населених пунктах, де проживає 
107 567 осіб, люди можуть дістатися до управління за допомогою громадського 
транспорту, доступного принаймні раз на день. В інших 47 населених пунктах (5 
504 населення) доступ до громадського транспорту відсутній або дуже 
обмежений. 
Відділення Пенсійного фонду наявні в дев'яти населених пунктах, які мають 
транспортне сполучення з 41 населеним пунктом. В інших 48 населених пунктах 
відсутній або дуже обмежений доступ до громадського транспорту. 
Соціальні працівники не охоплюють 57 населених пунктів із загальною кількістю 
19 836 жителів. У 21 із цих 57 населених пунктів частка людей літнього віку 
становить понад 70% від загальної кількості населення. 
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Інтерактивні карти:  

• Присутність партнерів Кластеру з 
питань захисту – лютий 2021р. 

• Сесії з надання протимінної освіти 

• Психосоціальні послуги та допомога 
потерпілим від ґендерно-зумовленого 
насильства  

• Перетин КПВВ: щомісячні оновлення 
• Карта населених пунктів 

• Довідник організацій, які надають 
безоплатну юридичну допомогу 
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РЕАГУВАННЯ В СФЕРІ ЗАХИСТУ  
• Правова допомога і консультування: ГМ «Проліска» надала 
індивідуальні консультації у сфері захисту 1 706 особам. 
Ключові проблеми: доступ до гуманітарної допомоги, 
медичних послуг та свобода пересування. Норвезька рада з 
питань захисту через мережу волонтерів, надала юридичні 
консультації 576 особам, які проживають уздовж лінії 
розмежування в Донецькій та Луганській областях. ГО «Донбас 
СOС» через гарячу лінію надали індивідуальні консультації 1 
558 особам та правову допомогу 451 особі, що на 10% більше, 
ніж у лютому. Оператори гарячої лінії зареєстрували збільшену 
кількість запитів щодо подорожей з непідконтрольної 
території на підконтрольну через Російську Федерацію. 

• Протимінна діяльність: The HALO Trust очистили від мін 21.5 
гектарів землі та провели онлайн і офлайн сесії з протимінної 
освіти для 10 914 дітей та вчителів. ГО «Асоціація саперів України» провела тренінг для 23 військових саперів 
Державної спеціальної служби транспорту. 

• Захист дітей: СОС Дитячі містечка спільно з працівниками управління праці і соціального захисту населення 
провели три вебінари з питань запобігання залишенню дітей для вразливих сімей та лікарів пологових будинків у 
Луганській області. UNICEF спільно з Terre des Hommes провели сесії з позитивного батьківства для 196 батьків та 
опікунів. Save the Children провели сесії з виховання дітей без насильства для 17 дітей та 20 дорослих у 
громадському центрі Красногорівці. 

• Ґендерно зумовлене насильство: UNDP спільно з UNFPA, UN WOMEN та FAO підтримали відкриття денного центру 
соціально-психологічної допомоги у Вугледарі (Донецька область), а також притулок цілодобового перебування 
для захисту осіб, які постраждали від домашнього насильства у Попасній (Луганська область). У денному центрі 
надаються психологічні, соціальні та юридичні послуги. Притулок може вмістити до дев'яти осіб. 

• Літні люди та люди з інвалідністю: Triangle Generation Humanitaire через волонтерів у громадах надали послуги з 
догляду на дому 232 літнім людям, що проживають у 8 населених пунктах біля лінії розмежування. Польська 
Гуманітарна Акція надали послуги з догляду на дому 547 літнім людям, що проживають біля лінії розмежування. 

• Психосоціальна підтримка: People in Need через гарячу лінію надали психосоціальну підтримку 905 особам. PIN 
провели 3 тренінги з професійного та емоційного вигорання для 36 спеціалістів з психосоціальної підтримки, 
освітян та волонтерів. Міжнародна організація з міграції провела тренінг з попередження вигорання для 9 
працівників Центру комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю «Донбас». 

• Розбудова спроможностей: 19-28 березня Stabilization Support Services провели захід Advocacy Youth Academy для 
50 молодих активістів з Донецької, Луганської, Дніпропетровської, Харківської та Запорізької областей. Навчальна 
програма була зосереджена на адвокації з місцевою владою питань, що стосуються конфлікту та внутрішнього 
переміщення. Данська рада з питань біженців провела сім онлайн сесій з  питань підприємницької діяльності під 
час карантину для 94 осіб, що постраждали від конфлікту. 

• Підтримка громад: УВКБ ООН спільно з ГМ "Проліска" надали оргтехніку громаді Іванопільського старостинського 
округу (Костянтинівська ОТГ, Донецька область), в якій проживає 2 000 осіб. Це покращить доступ до 
адміністративних онлайн послуг для людей літнього віку та тих, хто не має персонального комп’ютера.        

АДВОКАЦІЯ 
• 1 березня Центр координації безоплатної правової допомоги 
за підтримки ПРООН, УВКБ ООН та Ради Європи розпочав 
проєкт «Волонтер БПД». Проект має на меті покращити доступ 
до безоплатної правової допомоги людям, які проживають у 
регіонах, за допомогою місцевих волонтерів, які будуть 
проводити інформаційно-просвітницькі заходи та надавати 
послуги з направлення. 

• 11 березня УВКПЛ ООН опублікувало доповідь щодо ситуації з 
правами людини в Україні, що охоплює питання жертв серед 
цивільного населення, напади на цивільну інфраструктуру та 
свободу пересування під час карантинних обмежень. 

• 31 березня БФ «Право на захист» опублікував моніторинговий звіт «Житлові потреби, наміри та можливості ВПО». 
Результати дослідження показали, що наявні шість державних програм не повністю відповідають житловим 
потребам ВПО, хоча житло залишається ключовою передумовою успішної реінтеграції в приймаючих громадах. 
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