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  ОНОВЛЕННЯ У СФЕРІ ЗАХИСТУ 
Ситуація у сфері безпеки та мирне населення: У вересні кількість 
інцидентів у сфері безпеки дещо зросла порівняно з серпнем (471 та 440 
випадків відповідно). Сторони конфлікту продовжують посилювати 
присутність уздовж лінії розмежування, що, ймовірно, призведе до 
погіршення ситуації в найближчі місяці. Було пошкоджено щонайменше 
31 житловий будинок. 9 вересня через обстріли поблизу Скотуватої 
(Донецька обл.) рух поїздів було припинено на два тижні.  

Моніторингова місія ООН з прав людини  зафіксувала дев'ять жертв серед 
мирного населення - вісім з них на непідконтрольній території. У січні-
вересені 2021 року було зафіксовано 84 жертви серед мирного населення 
(58% постраждало від мін та вибухонебезпечних залишків війни), що на 
34% менше, ніж за аналогічний період 2020 року. 

Свобода пересування: У вересні кількість перетинів через КПВВ «Станиця 
Луганська» зменшилася на 23% порівняно з серпнем (з 85 043 до 65 255 
перетинів). Обмеження, пов'язані з COVID-19 (установка мобільного 
додатку «Вдома»; 10-денна самоізоляція/ізоляція у медичному закладі 
або тестування на COVID-19) сприяли зменшенню руху через КПВВ та були 
подовжені до кінця року. 13 вересня Кабінет Міністрів вніс зміни до 
Постанови №1236, дозволивши вакцинованим мешканцям 
непідконтрольної території в’їжджати на підконтрольну територію без 
проходження самоізоляції або тестування на COVID-19. 

Результати моніторингу ситуації на міжнародних пунктах пропуску (МПП) 
«Мілове» та «Гоптівка», проведеного УВКБ ООН та БФ «Право на захист» у 
серпні-вересні, показали позитивний вплив змін до Закону 1583-IX щодо 
незастосування заходів адміністративного впливу до мешканців 
непідконтрольної території за порушення порядку в’їзду/виїзду з 
непідконтрольної території через МПП за наявності гуманітарних підстав. 
У серпні кількість штрафів на МПП «Мілове» зменшилася з 1,051 до 83, а 
на МПП «Гоптівка» - зі 164 до 2. 

Починаючи з 10 жовтня, де-факто влада на непідконтрольній території 
Луганської області запровадила обмеження на перетин через КПВВ 
«Станиця Луганська». Для виїзду на підконтрольну територію мешканці непідконтрольної території мають бути 
включені до списків, попередньо сформованих де-факто владою, за наявності наступних підстав: лікування 
(реабілітація), поховання родичів, піклування за родичем, освіта. Та сама процедура застосовується для мешканців 
підконтрольної території для в’їзду на непідконтрольну. Наразі ці обмеження не призвели до збільшення кількості 
перетинів через МПП «Мілове». 

Доступ до пенсій: Ощадбанк здійснив останнє подовження дії платіжних карток ВПО до 1 січня 2022 року. 
Починаючи з 1 січня 2022 року Ощадбанк припинить автоматичне продовження терміну дії платіжних карток ВПО. 

22 вересня Уряд прийняв Постанову №999, прирівнявши віддалену ідентифікацію на веб-порталі до фізичної 
ідентифікації у Пенсійному Фонді. Цією можливістю також можуть скористуватися пенсіонери-ВПО з 
непідконтрольної території. Віддалена ідентифікація можлива за наявності електронного підпису, створеного 
мобільним додатком «Дія.Підпис». Також, віддалена ідентифкація дозволить пенсіонерам-ВПО не проходити 
фізичну ідентифікацію в Ощадбанку кожні 90 днів (ця вимога була скасована на час карантинних обмежень). Не 
дивлячись на цю позитивну зміну, після зняття карантинних обмежень пенсіонери-ВПО з непідконтрольної 
території все ще матимуть перетинати лінію розмежування кожні 60 днів для запобігання скасування довідки ВПО. 

Проєкт Державного Бюджету на 2022 рік: 15 вересня уряд схвалив проєкт Державного Бюджету на 2022 рік. 
Документ передбачає збільшення фінансування протимінної освіти на 300% (з 5 млн. до 15 млн.), а також 300% 
збільшення субвенції на місцеві інфраструктурні проєкти територіальних громад (з 62,5 млн. до 187,5 млн.). Наразі 
законопроєкт не передбачає фінансування програми «Доступне житло» (50/50) та субвенції місцевим бюджетам в 
рамках програми «Житло для ВПО». Зменшення бюджету помітні щодо компенсації за житло, зруйноване внаслідок 
конфлікту (на 41% зі 114 млн. до 80,8 млн.), а також на безоплатну правову допомогу (на 37,5%). 
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Кластер з питань захисту Україна I вересень 2021 

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

захист» надав юридичні консультації 596 особам. 
Монітори R2P на КПВВ та МПП проконсультували 1 311 
осіб. Норвезька рада у справах біженців надала правову 
допомогу 741 особі; 225 консультацій було надано через 
мережу волонтерів Норвезької ради, які проживають 
уздовж лінії розмежування в Донецькій та Луганській 
областях. ГО «Донбас СOС» через гарячу лінію надала 
індивідуальні консультації 1 496 особам. Оператори 
гарячої лінії зафіксували підвищену зацікавленість серед 
мешканців непідконтрольної території щодо вакцинації 
від COVID-19 та як її наявність впливає на вимогу 
самоізоляції при в’їзді в Україну з Російської Федерації. ГМ 
«Проліска» за підтримки УВКБ ООН надала консультації у 
сфері захисту 1 473 особам, а також забезпечила 
соціальний супровід 390 особам. Більшість питань, піднятих при індивідуальному консультуванні, стосувалися 
доступу до гуманітарної допомоги (43%), свободи пересування та використання мобільного додатка «Вдома». 

• Індивідуальна допомога у сфері захисту: УВКБ ООН надало індивідуальну допомогу у сфері захисту 67 особам, що 
постраждали від конфлікту, та 10 ВПО, які постраждали від наслідків COVID-19. 

• Підвищення обізнаності про вакцинацію: Партнери, що пройшли навчальну програму «Поради замість вказівок, 
або як говорити про щеплення від COVID-19», організовану ЮНІСЕФ спільно з Українським Католицьким 
Університетом та за підтримки Технічної Робочої Групи Кластеру з питань віку та інвалідності, провели інформаційні 
сесії щодо вакцинації для 7 600 людей літнього віку, які проживають уздовж лінії розмежування. Щонайменше 700 
літніх людей повідомили, що вони вирішили зробити щеплення.  

• Протимінна діяльність: The HALO Trust очистили від мін 17 гектарів землі та провели онлайн і офлайн сесії з 
протимінної освіти для 23 636 дітей, батьків та вчителів в Донецькій та Запорізькій областях. Данська рада у справах 
біженців - Данська група з розмінування завершили дворічний проєкт у Луганській області, що передбачав 
гуманітарне розмінування та економічну підтримку місцевого населення. За цей період Данська група з 
розмінування очистила від мін 72 гектари землі; виявила 811 гектарів небезпечних територій та провела сесії з 
протимінної освіти для понад 2 000 осіб. 

• Транспортування: ГМ «Проліска» надала послуги з траспортування 1 092 особам із 39 ізольованих населених 
пунктів з метою покращення доступу до соціальних, медичних та адміністративних послуг. 

• Розбудова спроможностей: Норвезька рада у справах біженців провела два дводенні тренінги для 64 спеціалістів 
із землеустрою з територіальних громад та військово-цивільних адміністрацій (ВЦА) у Луганській області. Тренінги 
охоплювали питання земельних аукціонів, ринку землі, зміни цільового призначення земельних ділянок та 
особливостей земельного законодавства для ВЦА. 

• Підтримка громад: УВКБ ООН у співпраці з Польською Гуманітарною Акцією сприяло відновленню та обладнанню 
багатофункціонального громадського центру у селищі Дружба, що дозволить місцевим жителям економити час та 
фінанси. Save the Children спільно з БФ «Слов'янське серце» відкрили Суспільний центр «Простір для дітей, сім’ї та 
молоді» та Центр соціального супроводу у Попасній. У суспільному центрі надаватиметься психосоціальна 
підтримка дітям, що постраждали від конфлікту, а в Центрі соціального супроводу зможуть отримати допомогу 
найбільш вразливі діти та їх родини.  

АДВОКАЦІЯ 

• 23 вересня Моніторингова місія ООН з прав людини   
презентувала 32-гу Доповідь щодо ситуації з правами людини в 
Україні, що включає інформацію про ключові тенденції у сфері 
захисту цивільного населення в зоні конфлікту; вплив бойових 
дій та COVID-19 на громадянські, політичні та соціально-
економічні права цивільного населення; а також рекомендації 
відповідним органам влади. 

• 9 вересня Save the Children спільно з Міністерством освіти 
провела круглий стіл з метою прискорити виконання Плану 
заходів щодо реалізації Декларації про безпеку шкіл, підписаної 
урядом України у серпні 2021 року. 
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