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Присутність:  Агентство ООН у 

справах біженців почало працювати в 

Україні у 1994 р., а через рік відкрило 

своє представництво у країні. Угода  з 

приймаючою державою була 

підписана у вересні 1996 р. 

 Нормативно-правова база:   

Україна приєдналася до Конвенції 

1951 р. про статус біженців і до 

Протоколу 1967 р. у 2002 році. Закон 

2011 року регулює поводження із 

біженцями та іншими особами під 

опікою УВКБ ООН в Україні. 

 Стратегія:   УВКБ ООН працює в 

Україні, згідно з Багаторічною 

стратегією захисту та пошуку 

довгострокових рішень із 

залученням багатьох партнерів, 

яка окреслює план роботи УВКБ ООН 

в Україні у 2018-2022 рр. 

 
 

 ОСОБИ ПІД ОПІКОЮ УВКБ ООН  

Біженці   2,212  

Шукачі притулку 2,232 

Внутрішньо переміщені 
особи 

734,000 

Особи без громадянства 35,642 

Особи, постраждалі 
внаслідок конфлікту 

1,68 млн  

  

 

ТРИ ГОЛОВНІ КРАЇНИ ПОХОДЖЕННЯ  
 

  

 

Джерело:  Статистичний звіт УВКБ ООН за перше півріччя 2020   

  ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ  

28,333 
ВПО та постраждалих внаслідок конфлікту осіб 
отримали засоби гігієни з початку пандемії COVID-19. 

12,496  
ВПО та постраждалих внаслідок конфлікту осіб  
отримали правову допомогу від НУО партнерів УВКБ 
ООН у 2020 р. 

872  
особи з особливими потребами, які проживають біля 
лінії розмежування на сході України, отримали «гроші на 
захист» у 2020 р. 

548 
біженців та шукачів притулку отримали щомісячну 
грошову допомогу у 2020 р.  

 173  
особи отримали національний паспорт / ID карту    

завдяки УВКБ ООН та його  НУО партнерам у 2020 р. 
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Шукачі притулку

■ ПРОФІЛАКТИКА І РЕАГУВАННЯ НА COVID-19  

Адвокація: УВКБ ООН виступає за пом'якшення 
обмежень перетину лінії розмежування на сході України 
та безперешкодний доступ гуманітарної допомоги на 
непідконтрольні уряду території (НПУТ). 

Включення осіб під опікою УВКБ ООН: УВКБ ООН 
закликає уряд включити шукачів притулку до медичної 
системи України, щоб забезпечити їм доступ до 
безкоштовного медичного обслуговування (див. відео). 

Спілкування з громадами: УВКБ ООН та його НУО 
партнери сприяли перекладу інформації про запобігання 
та реагування на COVID-19 на мови, які розуміють біженці 
та шукачі притулку. На сході України, щоб донести 
інформацію до мешканців ізольованих населених пунктів, 
УВКБ ООН розповсюджувало інформаційні матеріали та 
використовувало гучномовці. 

Охорона здоров’я: УВКБ ООН відшкодовує медичні 
витрати біженців та шукачів притулку. На сході України 
агентство зосередило свою відповідь на COVID-19 на 
зміцненні потенціалу постачальників первинної медичної 
та соціальної допомоги. 

 

Програма допомоги з підготовки до зими  
допомагає 450 родинам впоратися з холодними 
температурами взимку 

Ця родина з шістьма дітьми втекла з Сомалі та 

подала заяву про надання притулку в Україні. 

Спалах COVID-19 приніс їм нові проблеми взимку. 

Читайте тут, як УВКБ ООН допомагає біженцям та 

шукачам притулку впоратися з наслідками пандемії. 

 

https://www.unhcr.org/ua/wp-content/uploads/sites/38/2018/06/Multi-Year-Multi-Partner-Protection-and-Solutions-Strategy-2017_2020_UKR.pdf
https://www.unhcr.org/ua/wp-content/uploads/sites/38/2018/06/Multi-Year-Multi-Partner-Protection-and-Solutions-Strategy-2017_2020_UKR.pdf
https://www.unhcr.org/ua/wp-content/uploads/sites/38/2018/06/Multi-Year-Multi-Partner-Protection-and-Solutions-Strategy-2017_2020_UKR.pdf
https://www.unhcr.org/ua/wp-content/uploads/sites/38/2018/06/Multi-Year-Multi-Partner-Protection-and-Solutions-Strategy-2017_2020_UKR.pdf
https://www.facebook.com/watch/?v=130389542244224
https://www.unhcr.org/ua/30111-%d1%86%d1%96%d1%94%d1%97-%d0%b7%d0%b8%d0%bc%d0%b8-450-%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%b8%d0%bd-%d0%b1%d1%96%d0%b6%d0%b5%d0%bd%d1%86%d1%96%d0%b2-%d0%be%d1%82%d1%80%d0%b8%d0%bc%d0%b0%d0%bb%d0%b8-%d0%bf%d1%96.html
https://www.unhcr.org/ua/30111-%d1%86%d1%96%d1%94%d1%97-%d0%b7%d0%b8%d0%bc%d0%b8-450-%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%b8%d0%bd-%d0%b1%d1%96%d0%b6%d0%b5%d0%bd%d1%86%d1%96%d0%b2-%d0%be%d1%82%d1%80%d0%b8%d0%bc%d0%b0%d0%bb%d0%b8-%d0%bf%d1%96.html
https://www.unhcr.org/ua/30111-%d1%86%d1%96%d1%94%d1%97-%d0%b7%d0%b8%d0%bc%d0%b8-450-%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%b8%d0%bd-%d0%b1%d1%96%d0%b6%d0%b5%d0%bd%d1%86%d1%96%d0%b2-%d0%be%d1%82%d1%80%d0%b8%d0%bc%d0%b0%d0%bb%d0%b8-%d0%bf%d1%96.html
https://www.unhcr.org/ua/30111-%d1%86%d1%96%d1%94%d1%97-%d0%b7%d0%b8%d0%bc%d0%b8-450-%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%b8%d0%bd-%d0%b1%d1%96%d0%b6%d0%b5%d0%bd%d1%86%d1%96%d0%b2-%d0%be%d1%82%d1%80%d0%b8%d0%bc%d0%b0%d0%bb%d0%b8-%d0%bf%d1%96.html
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Ключові пріоритети 

■ Захист: УВКБ ООН здійснює моніторинг осіб під своєю 
опікою та надає безпосередню допомогу для 
забезпечення захисту біженців та шукачів притулку. 

■ Процедура надання притулку: УВКБ ООН співпрацює з 
урядом України щодо зміцнення національної системи 
надання захисту / притулку, в тому числі шляхом 
розбудови спроможностей державних органів  
(Державна міграційна служба України), суддів, адвокатів 
та Державної прикордонної служби. УВКБ ООН 
зосереджує адвокаційну діяльність на внесенні змін до 
національного законодавства, щоб привести його у 
відповідність до міжнародних та європейських 
стандартів. У січні та квітні 2020 року УВКБ ООН 
опублікувало коментарі щодо двох версій проекту Закону 
про надання захисту / притулку. Загалом УВКБ ООН 
зафіксувало погіршення стандартів захисту в останній 
редакції законопроекту, зареєстрованій у парламенті. 

■ Довгострокові рішення: УВКБ ООН допомагає 
біженцям в Україні знаходити сталі рішення шляхом 
сприяння їхній добровільній репатріації, місцевій 
інтеграції та переселенню в третю країну. Відповідно до 
Багаторічної стратегії захисту та пошуку рішень із 
залученням багатьох партнерів та з огляду на 
скорочення кількості місць для переселення, УВКБ ООН 
зменшило кількість осіб, яких було відібрано для 
переселення. УВКБ ООН приділяє більшу увагу 
питанням самозабезпечення та інтеграції. 

■ Сприяння соціальній згуртованості: З 2018 року УВКБ 
ООН підтримало 26 ініціатив громад біженців та 
профінансувало 18 проектів, спрямованих на сприяння 
мирному співіснуванню біженців та приймаючих громад. 
У 2020 р. УВКБ ООН створило Робочу групу з питань 
захисту на рівні громад, яка залучає партнерів з НУО та 
державних органів на центральному та регіональному 
рівнях. 

■ Засоби до існування та гранти самозабезпечення: 
УВКБ ООН надає фінансову допомогу біженцям та 
шукачам притулку, які хочуть відкрити власний бізнес або 
здобути професійне навчання для досягнення більшої 
економічної незалежності. 

■ Інтеграція: УВКБ ООН забезпечує базову мовну 
підготовку біженців та шукачів притулку та виступає за 
впровадження сертифікованих державних курсів 

української мови.  

Робота в партнерстві 

■ З питань ВПО УВКБ ООН тісно співпрацює з 
Міністерством з питань реінтеграції тимчасово окупованих 
територій. З питань підтримки біженців та осіб без 
громадянства УВКБ ООН співпрацює з Державною 

міграційною службою України та іншими профільними 
міністерствами.  

■ УВКБ ООН працює з вісьмома НУО партнерами, а спільно 
з УКГП ООН відповідає за доставку гуманітарних конвоїв 
на схід України. 

■ Зовнішнє залучення: УВКБ ООН зміцнює партнерські 
відносини із суб'єктами, які займаються питаннями 
відновлення та розвитку, щоб забезпечити передачу 
відповідальності до національних органів влади з питань 
ВПО. 

Внутрішньо переміщені та постраждалі 
внаслідок конфлікту особи  

■ УВКБ ООН надає пріоритет адвокації для досягнення 
позитивних змін у політиці, пов'язаній з потребами та 
правами ВПО у вирішенні питань житла, реєстрації 
народжень, свободи пересування та доступу до пенсій 
для мешканців НПУТ. 

■ УВКБ ООН здійснює постійний моніторинг у сфері 
захисту як на рівні громад, так і на індивідуальному рівні. 

■ УВКБ ООН та його НУО партнери забезпечують ведення 
індивідуальних справ та надають правову допомогу, 
консультації з питань захисту, психосоціальну підтримку 
та індивідуальну допомогу в екстрених випадках у формі 
готівки та в натуральній формі. 

■ Проекти підтримки громад, в яких беруть участь ВПО та 
приймаючі громади, сприяють пошуку довгострокових 
рішень та соціальній згуртованості. 

■ УВКБ ООН та його НУО партнери надають 
непродовольчі товари та допомогу з ремонту житла ВПО 
та постраждалим внаслідок конфлікту особам. 

■ УВКБ ООН керує Кластерами з питань Захисту та Житла 
/ непродовольчих товарів (НПТ).  

Безгромадянство 

■ Україна приєдналася до конвенцій 1954 та 1961 рр. про 
скорочення безгромадянства у 2013 р. У червні 2020 р., 
після років адвокаційної діяльності УВКБ ООН, влада 
ухвалила закон, що запроваджує процедуру визнання 
особою без громадянства. 

Присутність УВКБ ООН в Україні  

Персонал:   

102 місцевих     

співробітників 

18  міжнародних 

співробітників 

Офіси:  

1 Головний офіс у Києві 

1 Регіональний офіс у Слов’янську 

2 Польові відділи у Маріуполі та 

Сєвєродонецьку 

2 Польові офіси у Донецьку та 

Луганську 

 

 

 

 

 

Фінансова інформація (23 Лютого 2021)  

Фінансові потреби USD 28.9 M 

 

 

 

 

 

Нестача 

коштів

92%

26.8 млн

Профінансовано

8%

2.124 млн

УВКБ ООН вдячне основним донорам нецільових внесків* 

глобальних програм 2021 року (дол. США, станом на 23 лютого): 

Норвегія 80 млн. | Швеція 66.9 млн. | Нидерланди 36.1 млн. | Данія 34.6 

млн. | Німеччина 22.1 млн. | Швейцарія 16.4 млн. | Ірландія 12.5 млн. | 

Бельгія 11.9 млн. 

*Нецільові внески дають УВКБ ООН критичну гнучкість для надання 

допомоги особам, котрі найбільше цього потребують та перебувають у 

зоні ризику. Вище наведені донори, які надали 10 мільйонів доларів 

США і більше. 

УВКБ ООН в Україні також вдячне за внески у 2021 році таких 

донорів (станом на 23 лютого):  

Японія | Швеція | Гуманітарний фонд для України 

 

http://www.unhcr.org/
https://www.unhcr.org/europe.html
http://www.unhcr.org/ua
http://twitter.com/UNHCRUkraine
https://www.facebook.com/UNHCRKyiv

