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СИТУАЦІЯ У СФЕРІ БЕЗПЕКИ 
• Ситуація у сфері безпеки та мирне населення:  Через рік після досягнення 

домовленостей про режим повного припинення вогню, 27 липня 2020 
року, кількість осіб серед цивільного населення, що постраждали від 
бойових дій зменшилася на 82%. Проте ситуація у сфері безпеки 
залишається нестабільною і щомісяця погіршується - з січня 2021 року 
кількість жертв серед цивільного населення зросла на 51% порівняно з 
серпнем-груднем 2020р. За рік кількість жертв мін та вибухонебезпечних 
залишків війни збільшилася на 38% і становить 71% від загальної кількості 
жертв серед цивільного населення в 2021 році. Ця тенденція викликає 
занепокоєння, враховуючи, що в Україні відсутній державний механізм 
надання допомоги жертвам мін, а можливості гуманітарної допомоги 
обмежені. Більшість випадків було зафіксовано на непідконтрольній 
урядові території, де гуманітарний доступ вкрай обмежений. 

У липні INSO зафіксували збільшення кількості інцидентів у сфері безпеки 
на 20% - з 435 у червні до 523 у липні. Кількість пошкоджень, завданих 
будинкам збільшилася з 8 випадків у червні до 25 випадків у липні. 

• Свобода пересування Після скасування карантинних обмежень щодо 
перетину КПВВ у червні, 28 липня уряд відновив вимоги, зобов’язавши 
осіб, які в’їжджають на підконтрольну територію, встановлювати додаток 
«Дія», проходити самоізоляцію або тестуватися на COVID-19.  

29 липня Президент підписав законопроєкт №5478 щодо незастосування 
заходів адміністративного впливу до мешканців непідконтрольної 
території за порушення порядку в’їзду/виїзду з непідконтрольної території 
через міжнародні пункти пропуску за наявності гуманітарних підстав. 
Невичерпний перелік гуманітарних підстав передбачений Постановою 
№815. Після набрання чинності законом моніторинг, проведений УВКБ 
ООН та БФ «Право на захист» на міжнародних пунктах пропуску  «Мілове» 
та «Гоптівка», показав, що працівники Прикордонної служби не 
застосовують штрафи, а час очікування на перетин кордону з української 
сторони зменшився. Однак міжнародні пункти перетину досі залишаються 
не обладнаними належними місцями очікування, лавками, достатньою 
кількістю туалетів та питною водою. 

• Протимінна діяльність: Міністерство з питань реінтеграції тимчасово 
окупованих територій  ініціювало створення Координаційних груп з питань протимінної діяльності у громадах 
Донецької та Луганської областей. Групи мають на меті забезпечувати взаємодію між державними суб'єктами у 
сфері протимінної діяльності; інформувати місцевих жителів про мінні ризики; а також виявляти та надавати 
допомогу жертвам мін. Наразі координаційні групи створені у Вугледарську, Слов’янську, Костянтинівці та 
Новогродівці. 

14 липня Президент підписав законопроєкт №5373, що передбачає підвищення розміру державної соціальної 
допомоги дітям з інвалідністю, що постраждали від вибухонебезпечних предметів, на 50%. Повнолітні особи, що 
отримали інвалідність від мін та вибухонебезпечних предметів, отримують соціальну допомогу від держави на 
тих самих засадах що й інші особи з інвалідністю, що не відповідає міжнародним стандартам. 

• Земля, житло та майно: Кабінет Міністрів схвалив державну субвенцію у розмірі 18 млн грн до місцевих бюджетів 
у рамках програми 70/30. Фінансування дозволить придбати 65 житлових приміщень для 201 ВПО по всій Україні.  

Було обрано перші 150 ВПО, які отримають пільгове іпотечне кредитування для придбання житла за рахунок 
коштів гранту, наданих Кредитною установою для відбудови (KfW). Очікується, що у 2021-2022 цією програмою 
скористаються 680 домогосподарств або 1,768 ВПО. 

У січні-червні 2021 року комісії з розгляду питань, з надання грошової компенсації постраждалим, житло яких 
було зруйновано у Донецькій та Луганській областях затвердили 122 заявки на компенсацію за знищене житло 
загальною сумою 34,5 млн грн; 43 особи вже отримали компенсацію. 
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Інтерактивні карти:  

• Діяльність партнерів Кластеру (5W) 

• Присутність партнерів Кластеру з 
питань захисту –  березень 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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Кластер з питань захисту Україна I липень 2021 

РЕАГУВАННЯ У СФЕРІ ЗАХИСТУ 
• Правова допомога і консультування: БФ «Право 

на захист» надав 635 юридичних консультацій 613 
особам. Норвезька рада у справах біженців надала 
правову допомогу 496 особам; 288 осіб отримали 
консультації через мережу волонтерів Норвезької 
ради, які проживають уздовж лінії розмежування в 
Донецькій та Луганській областях. ГО «Донбас 
СOС» через гарячу лінію надала індивідуальні 
консультації 2 494 особам. З’явилися запити щодо 
переліку гуманітарних підстав для в’їзду в Україну 
через міжнародний пункт пропуску на кордоні з 
Російською Федерацією; збільшилася кількість 
запитів від жителів непідконтрольної території 
щодо доступу до персональної документації 
(національних та міжнародних паспортів). УВКБ 
ООН надало індивідуальну допомогу у сфері 
захисту 27 ВПО, які постраждали від  COVID-19. 
Міжнародна організація з міграції надала допомогу в реінтеграції 26 особам, які постраждали від торгівлі людьми 
в Донецькій та Луганській областях. ГМ «Проліска» надала 984 консультацій у сфері захисту  та соціальний 
супровід 360 особам. 

• Протимінна діяльність: The HALO Trust очистили від мін 12 гектарів землі та провели онлайн і офлайн сесії з 
протимінної освіти для 6 264 дітей, батьків та вчителів. ГО «Асоціація саперів України» провела сесії з протимінної 
освіти для 440 дітей (включаючи 19 дітей, що постраждали від конфлікту та 10 ВПО) у дитячих таборах у Київській 
області. 

• Літні люди: HelpAge International надали послуги з догляду на дому та психосоціальну підтримку 2 500 літнім 
людям, що проживають у 13 населених пунктах уздовж лінії розмежування. Triangle Generation Humanitaire через 
47 волонтерів у громадах надали послуги з догляду на дому 256 літнім людям, що проживають у 8 населених 
пунктах уздовж лінії розмежування. 

• Психосоціальна підтримка: People in Need спільно БФ «Посмішка ЮА» та «Точка Рівноваги» надали 
психосоціальну підтримку 144 особам. Ще 771 особа отримала психосоціальну підтримку через гарячу лінію PIN.  
Міжнародна організація з міграції надала психосоціальну підтримку 360 особам через гарячу лінію.  

• Транспортні послуги: ГМ «Проліска» надала транспортні послуги 11 380 особам з обмеженою мобільністю на 
підконтрольній стороні КПВВ «Станиця Луганська». ADRA розпочала 1-річний проєкт з надання соціальних 
перевезень для людей, які проживають у ізольованих населених пунктах уздовж лінії розмежування з метою 
забезпечення їм доступу до адміністративних, соціальних та медичних послуг. Проєкт передбачає 22 маршрути в 
Донецькій та Луганській областях. У серпні подібний проєкт розпочне ГМ «Проліска», він охопить 49 маршрутів в 
обох областях. 

• Ґендерно-зумовлене насильство: Фонд народонаселення ООН провів робочий семінар для представників і 
представниць 12 громад Покровського району щодо пілотного впровадження механізму закупівлі послуг 
притулку для осіб, постраждалих від домашнього та/або гендерно зумовленого насильства, між громадами.  

• Розбудова спроможностей: 11 травня БФ «Право на захист» провів онлайн -тренінг з питань сімейного права та 
захисту дітей для 127 волонтерів (у тому числі 15 з Донецької та Луганської областей) у рамках проєкту «Волонтер 
безкоштовної правової допомоги». Данська рада у справах біженців підтримала місцеву владу, активістів та 
постачальників послуг у Кальчику та Кременівці (Донецька область) у створенні нових свердловин та підключенні 
віддалених будинків до системи водопостачання. 

 

 КЛЮЧОВІ ЦИФРИ ЗАХОДІВ ЩОДО ЗАХИСТУ В СІЧНІ-ЛИПНІ 2021 РОКУ 

 2.8M 
Людей, що потребують допомоги  

1.5M 
Цільового населення  

0.57M 
Людей, що отримали допомогу  

44 
Партнери 

 
# проведено та зареєстровано  

моніторингових місій з захисту 

# людей, що отримали інформацію 

 # людей, що пройшли тренінг з протимінної 
безпеки на інформаційній сесії 

 # жінок, чоловіків, хлопців та дівчат, що мають 
доступ до базових послуг 

# жінок, чоловіків, хлопців та дівчат, що отримали 
підтримку через проекти з розбудови миру або 

соціальної згуртованості, заходів у громадах 
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