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Україна 
Вересень 2021 

 Присутність:  Агентство ООН у 
справах біженців (УВКБ ООН) почало 
працювати в Україні у 1994 році, а 
через рік відкрило своє 
Представництво у цій країні. Угода  з 
приймаючою державою була підписана 
у вересні 1996 року. 

 
УВКБ ООН працює для захисту та 
пошуку рішень проблем біженців та 
шукачів притулку, осіб без 
громадянства, осіб з невизначеним 
громадянством, внутрішньо 
переміщених осіб та осіб, котрі 
постраждали внаслідок конфліктів. 

 
Стратегія:   УВКБ ООН працює в 
Україні згідно зі своєю Багаторічною 
стратегією захисту та пошуку 
довгострокових рішень із 
залученням багатьох партнерів, яка 
окреслює план роботи УКВБ ООН в 
Україні на п’ять років (2018-2022 рр.) 

 

 

 ОСОБИ ПІД ОПІКОЮ УВКБ ООН* 

Біженці  2 274 

Шукачі притулку 2 359 

Внутрішньо переміщені особи 734 000 

Особи без громадянства** 35 875 

Особи, котрі постраждали 

внаслідок конфлікту 

1,62 млн.  

 

КРАЇНИ ПОХОДЖЕННЯ (ТОП ТРИ)*  
 

  

 

* Джерело: Звіт УВКБ ООН про глобальні тенденції за 2020 рік та 
онлайн платформа пошуку даних УВКБ ООН 
** За оцінкою УВКБ ООН 

  ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ  

1 499  
біженців та шукачів притулку отримали правову 

допомогу з січня по червень 2021 року. 

7 005  
Внутрішньо переміщених осіб (ВПО) та інших  осіб, які 

постраждали внаслідок конфлікту, отримали правову 

допомогу від НУО-партнерів УВКБ ООН з січня по 

серпень 2021 року. 

93  
Будинки було відремонтовано у постраждалих 

внаслідок конфлікту районах по обидва боки від лінії 

розмежування у 2021 році. Наразі ремонти тривають. 

65 
Особам без громадянства було надано допомогу з 

подання заяви про визнання особою без громадянства 

з моменту введення в дію відповідної процедури у 

травні 2021 року. 
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Шукачі притулку

ПРОФІЛАКТИКА І РЕАГУВАННЯ НА COVID-19 

Адвокація: Оскільки доступ до контрольних пунктів 

в’їзду-виїзду вздовж лінії розмежування на сході України 

був обмежений через заходи щодо COVID-19, УВКБ 

ООН виступає за відновлення їх повноцінного 

функціонування та безперешкодного гуманітарного 

доступу до непідконтрольних уряду територій (НПУТ). 

 

Інклюзія: УВКБ ООН виступає за включення шукачів 

притулку до медичної системи України для 

забезпечення доступу до безкоштовної медичної 

допомоги, включно з вакцинацією проти COVID-19. 

 

Здоров’я: УВКБ ООН покриває 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. 

 

СИРІЙСЬКА МОЛОДЬ В УКРАЇНІ БУДУЄ 

СВОЄ МАЙБУТНЄ ЗАВДЯКИ ОСВІТІ 

У 2020/2021 навчальному році рекордна кількість 

студентів (8 347) отримала стипендію DAFI. У 2018 

році Ріма отримала стипендію DAFI для вивчення 

економіки та менеджменту в українському 

університеті. Читайте її історію тут. 
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Притулок 

■ Захист: УВКБ ООН здійснює моніторинг осіб під своєю 

опікою та надає допомогу для забезпечення доступу 

біженців до процедур надання захисту та притулку. 

■ Процедура надання притулку: УВКБ ООН співпрацює з 

урядом для підвищення ефективності та справедливості 

системи надання притулку шляхом розбудови 

спроможності органів влади, суддів, адвокатів та 

прикордонників. УВКБ ООН виступає за внесення змін до 

національного законодавства щодо надання притулку для 

приведення його у відповідність до міжнародних та 

європейських стандартів. У 2020 році УВКБ ООН 

опублікувало коментарі до проекту закону про надання 

захисту / притулку з рекомендаціями щодо права шукачів 

притулку на працю та доступ до соціального захисту. 

Законопроект очікує на перше читання у парламенті. 

■ Довгострокові рішення: УВКБ ООН зосереджується на 

підтримці інтеграції та економічної незалежності біженців 

та шукачів притулку, надає мовні курси та гранти для 

відкриття власного бізнесу або здобуття професійної 

освіти. УВКБ ООН також виступає за створення 

сертифікованих державних курсів української мови. 

■ Сприяння соціальній згуртованості: З 2018 року у 

рамках своєї програми ініціатив з підтримки громад УВКБ 

ООН допомагає громадам біженців та фінансує проекти 

для сприяння мирному співіснуванню. Робоча група УВКБ 

ООН з питань захисту на рівні громад залучає НУО та 

державних партнерів на центральному та регіональному 

рівнях. 

ВПО та інше населення, що постраждало 

внаслідок конфлікту 

■ УВКБ ООН виступає за позитивні зміни у політиці щодо 

включення ВПО, реєстрації народження, свободи 

пересування, доступу до пенсій та компенсації за 

зруйноване чи пошкоджене майно ВПО та мешканців 

НПУТ, доступу до житла та забезпечення довгострокових 

рішень. 

■ УВКБ ООН формує своє реагування шляхом постійного 

моніторингу у сфері захисту та спільно з НУО-партнерами 

надає особливо вразливим особам правову допомогу, 

консультації з питань захисту, психосоціальну підтримку та 

допомогу в грошовій або натуральній формі. 

■ УВКБ ООН займається розбудовою спроможності ВПО 

відстоювати свої права, отримувати доступ до послуг та 

довгострокових рішень шляхом мобілізації громад. 

■ На НПУТ УВКБ ООН ремонтує приватні будинки, 

пошкоджені внаслідок конфлікту, та керує Кластерами з 

питань захисту та житла/непродовольчих товарів (НПТ). 

Безгромадянство 

■ Україна приєдналася до Конвенцій 1954 та 1961 рр. Про 

скорочення безгромадянства у 2013 році. У червні 2020 

року, після років адвокаційної діяльності УВКБ ООН, влада 

прийняла закон, що запроваджує процедуру визнання 

особою без громадянства, яка діє з травня 2021 року. 

■ НУО-партнери УВКБ ООН виявляють та надають правову 

допомогу особам із невизначеним громадянством та 

особам без громадянства із неврегульованим статусом. 

УВКБ ООН проводить адвокаційну роботу та сприяє 

розбудові спроможності української влади для 

впровадження Кампанії #IBELONG. 

Робота в партнерстві 

■ УВКБ ООН співпрацює з Державною міграційною 

службою, Міністерством з питань реінтеграції тимчасово 

окупованих територій та іншими міністерствами. УВКБ 

ООН разом з УКГС ООН сприяє доставці гуманітарних 

конвоїв на схід України та співпрацює з вісьмома 

місцевими неурядовими організаціями. 

■ 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.  

Присутність УВКБ ООН в Україні 

Персонал:   

  

104 місцевих співробітника 

  

18 міжнародних співробітників 

Офіси:  

1 Головний офіс у Києві 

1 Регіональний офіс у 

Слов’янську 

2 Польові відділи у Маріуполі 

та Сєвєродонецьку 

2 Польових офіси у Донецьку 

та Луганську 

 

 

Фінансова інформація (станом на 28 
вересня 2021 року)  

Потрібно для надання допомоги 28,9 МЛН. ДОЛ. США 

 

Нестача коштів

47%

13,5 млн Профінансовано

53%

15,4 млн.

УВКБ ООН вдячне донорам за нецільові та цільові внески широкого 

призначення в глобальні програми допомоги на 2021 рік. Донорами 10 

млн. доларів США та більше є: 

Норвегія | Швеція | Приватні донори Іспанії | Нідерланди | Данія | 

Великобританія | Німеччина | Японія | Приватні донори Італії | Франція | 

Приватні донори Республіки Корея | Швейцарія | Приватні донори Японії | 

Ірландія | Бельгія | Приватні донори Швеції | Італія | Сполучені Штати 

Америки 

УВКБ ООН в Україні вдячне донорам, які підтримали програми допомоги 

на 2021 рік (станом на вересень 2021 року): 

Канада | Естонія | Європейський Союз | Японія | Норвегія | Російська 

Федерація | Швеція | Сполучені Штати Америки | Гуманітарний фонд для 

України | Програма ООН з ВІЛ/СНІДу 

https://www.refworld.org/docid/5ec688ee4.html
https://www.refworld.org/docid/545b47d64.html

