СИТУАЦІЯ В УКРАЇНІ

Ключові повідомлення щодо
внутрішнього переміщення
Displacement
Березень 2018 року

■ Управління Верховного комісара ООН у справах біженців (УВКБ ООН) закликає
уряд України забезпечити внутрішньо переміщеним особам (ВПО) повний доступ
до пенсій і соціальних виплат. Зараз громадяни непідконтрольних уряду
територій повинні реєструватися як ВПО, щоб отримувати свої законні виплати, а
органи влади перевіряють ВПО для продовження виплат пенсій і соціальних
платежів двічі на рік, часто здійснюючи домашні візити. Решта громадян України
не зазнають таких ретельних та прискіпливих перевірок.. Необхідно спростити
процедури призначення виплат переселенцям, щоб внутрішньо переміщені особи
не зазнавали дискримінації в отриманні допомоги.. ВПО, які втратили житло та
роботу, покладаються на цю допомогу, щоб забезпечити свої базові потреби,
навіть більше, ніж інші громадяни.. Окрім того, УВКБ ООН закликає Україну вжити
всіх можливих заходів для посилення захисту людей, які проживають на
непідконтрольних уряду територіях. Зокрема, виплати пенсій та соціальної
допомоги мають бути відокремлені від процедури реєстрації ВПО, як це
рекомендовано у законопроекті №. 6692. Пенсії є законним набутим правом усіх
громадян України і не повинні залежати від факту реєстрації ВПО; надання
соціальної допомоги залежить від незахищеності особи, а не від факту її
переміщення.
■ Перетин лінії розмежування через контрольні пункти в’їзду/виїзду (КПВВ),
передбачає очікування у довгих чергах та проходження численних процедур
перевірок. КПВВ не мають достатніх можливостей обслуговувати таку велику
кількість людей (у 2017 році було зафіксовано майже 12 мільйонів перетинів) та
не мають базового облаштування для тих, хто очікує. Це створює великі труднощі
для осіб з особливими потребами, зокрема для людей похилого віку, які змушені
подорожувати. Ризики посилюються можливими мінуваннями на прилеглих
територіях. Більш того, було встановлено обмеження на кількість та вартість
особистих речей, які люди можуть перевозити через лінію розмежування.
Важливо дати цивільному населенню більшу свободу пересування, щоб
полегшити страждання та зберегти довготермінову перспективу мирного
співіснування та розбудови миру.
■ Мирне населення, яке проживає поблизу лінії розмежування, заслуговує на
захист. Конфлікт продовжує завдати шкоди чималій кількості населених пунктів,
що розташовані поблизу лінії розмежування. Мирні громадяни гинуть, отримують
поранення, а їхнє майно руйнується. Обстріли нищать критично важливу
інфраструктуру, як-то системи водо-, електро- та теплопостачання, що спричиняє
великі труднощі. Міни та боєприпаси, що не розірвалися, становлять небезпеку
щодня та можуть сповільнити процес економічного відновлення. Військові
незаконно займають власність цивільного населення, і в багатьох випадках люди
не мають документів щодо примусового вилучення майна військовими
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(реквізиція). Для вирішення цього питання надзвичайно важливо розміщувати
військові позиції на достатній відстані від місць проживання цивільного
населення.. Більше того, рекомендовано прийняти законодавство щодо
гуманітарного розмінування, а також пояснити і повідомити умови використання
військовими цивільного майна, де це є необхідним та виправданим.
■ Уряд має впровадити процедури для реєстрації актів народження дітей на
непідконтрольних уряду територіях, , які врахують особливі потреби сімей,
які там проживають. Без реєстрації народження діти перебувають під загрозою
без громадянства. Наразі батьки можуть зареєструвати народження дитини лише
після розгляду справи у суді. Хоча суди прискорюють розгляд цих справ,
процедура передбачає додаткові витрати та час очікування для батьків.
■ Незахищені переселенці повинні мати доступ до соціального та доступного
житла. Потреба у житлі для переселенців стає особливо гострою, оскільки
тривале переміщення виснажує наявну допомогу та особисті заощадження. ВПО
з інвалідністю та іншими особливими потребами повинні мати пріоритет у
забезпеченні соціальним житлом. Уряд має захистити переселенців від
примусового виселення з центрів компактного проживання та запропонувати
прийнятні альтернативи. ВПО з інвалідністю та іншими особливим потребами
повинні мати пріоритет в отриманні соціального житла.
■ Україні час зосередитися на пошуку сталих рішень для переселенців.. Уряд
прийняв стратегію впровадження довгострокових рішень. Для повної реалізації
цієї стратегії повинні бути виділені ресурси. Це включає заходи, спрямовані на
сприяння довгостроковій правовій, економічній та соціальній інтеграції ВПО.
Критично важливо буде пов’язати ці заходи з програмами відновлення та
розвитку. Щоб забезпечити можливість добровільного повернення, влада
повинна прийняти законодавство для захисту права власності ВПО та
запровадити довгострокову програму компенсації за пошкоджене житло, землю
та майно.
■ ВПО повинні мати право голосу на загальнонаціональних та місцевих
виборах. Наразі ВПО не можуть голосувати на місцевих виборах. Щоб
інтегруватися на новому місці, переселенцям мати голос у вирішенні свого
майбутнього. Парламент повинен прийняти законодавство, яке гарантуватиме
право ВПО голосувати.
УВКБ ООН готове підтримати українську владу та партнерів із громадянське
суспільство у впровадженні зазначених рекомендацій. готове підтримати
українську владу та громадських партнерів у реалізації цих рекомендацій.

КОНТАКТИ
E-mail: ukrki@unhcr.org, тел.: +38 044 288-9710
ПОСИЛАННЯ
УВКБ ООН в Україні:www.unhcr.org.ua/uk - Twitter:www.twitter.com/UNHCRUkraine
Facebook:www.facebook.com/UNHCRKyiv - Flickr:www.flickr.com/photos/unhcr_ukraine

www.unhcr.org

2

