УКРАЇНА
СПІВПРАЦЯ УВКБ ООН З МІНІСТЕРСТВОМ З ПИТАНЬ
ТИМЧАСОВО ОКУПОВАНИХ ТЕРИТОРІЙ ТА ВНУТРІШНЬО
ПЕРЕМІЩЕНИХ ОСІБ
Листопад 2016 р.

ЗАГАЛЬНА ДОВІДКА
Важливі дати
14 квітня 2016

Прем'єр-міністр Володимир Гройсман призначив пана Вадима Черниша на
посаду Міністра з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо
переміщених осіб. Раніше пан Черниш обіймав посаду Голови Державного
агентства України з питань відновлення Донбасу.

20 квітня 2016

Створення Міністерства шляхом злиття Державного агентства України з питань
відновлення Донбасу та Державної служби України з питань Автономної
Республіки Крим та міста Севастополя.

8 червня 2016

Кабінет Міністрів затвердив Положення про Міністерство з питань тимчасово
окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України, відповідно до
якого основна роль новоствореного міністерства полягає в пошуку рішень та
формуванні стратегії реінтеграції з повернення Україною контролю над
тимчасово окупованими територіями.

5 липня 2016

Парламент схвалив бюджетне фінансування Міністерства в розмірі 10,2 млн грн
(400 000 дол.). Кошти були переведені з рахунків двох розформованих органів.

10 жовтня 2016 Міністерство та УВКБ ООН підписали Меморандум про взаємопорозуміння,
який окреслює загальні рамки співпраці та координації задля кращого захисту
та забезпечення інтересів внутрішньо переміщених осіб (ВПО).

Міністерство







Підпорядкування: Міністерство підпорядковується Віце-прем'єр-міністру, Міністру
регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ України - Генадію Зубко.
Обласні управління в Харкові, Луганську та Дніпрі, які охоплюють три кластера в Донецьку,
Херсоні та Запоріжжі.
Керівництво: Вадим Черниш (Міністр), Юсуф Курукчі (Перший заступник Міністра), Георгій
Тука (Заступник Міністра), Сергій Злакоман (Заступник Міністра – Керівник апарату).
Штат: станом на листопад, в міністерстві зайнято 50 посад зі 107 очікуваних. На даний час
декілька організацій включаючи DFID, GIZ, Уряд Швейцарії, ICRC та DRC розглядають
можливість розширення та/або фінансування міністерського штату.
Напрямки діяльності: реінтеграція непідконтрольних уряду територій; подолання наслідків
конфлікту на сході України; захист населення, яке постраждало від конфлікту; гуманітарне
співробітництво та розбудова миру.
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Інформаційна довідка УВКБ ООН

ОСНОВНІ ВИКЛИКИ








Міністерство має обмежений бюджет 10,2 мільйонів гривень
Штат: в Міністерстві бракує співробітників, які володіють англійською мовою. Внаслідок цього Міністерство не
в змозі цього року направити персонал для проходження курсу права ВПО в Сан-Ремо
Регіональна присутність
Технічні можливості (наприклад, управління інформацією)
Розбудова ефективних відносин з іншими міністерствами та сторонами, залученими у допомозі ВПО
Взаємозв'язок з ініціативами, пов’язаними з гуманітарною допомогою, відновленням та розвитком
Розповсюдження інформації серед цільового населення

СПІВПРАЦЯ З УВКБ ООН
Контекст:
 Контактна особа УВКБ ООН (Радник з питань довгострокових рішень) координує багатофункціональну команду
УВКБ ООН, яка складається з представників відділів Адміністрації, Громадської інформації, Правових питань,
Управління інформацією, а також Дніпровської Філії офісу УВКБ ООН). Багатофункціональна команда була
створена в червні з метою надання підтримки Міністерству.
 УВКБ ООН є членом Групи Донорів, яка підтримує Міністерство спільно з двосторонніми донорами (DFID, ECHO,
GIZ та USAID), а також разом з Данською Радою у справах біженців (DRC), Міжнародним Комітетом Червоного
Хреста (ICRC), МФ Відродження (IRC) та Всесвітнім банком.
 Департамент міжнародного розвитку (DFID) уклав контракт з Консалтинговою компанією PWC з метою
встановлення загальної стратегії Міністерства.
Конкретні напрямки співпраці і координації між міністерством і УВКБ ООН включатимуть в себе:
 Сприяння реалізації прав і свобод ВПО, в тому числі у добровільному поверненні або інтеграції.
 Застосування міжнародного права в галузі прав людини і гуманітарного права відповідно до Керівних
принципів УВКБ ООН з питань про переміщення населення всередині країни.
 Сприяння координації надання програм гуманітарної допомоги, розбудови миру, реконструкції та розвитку.
Напрямки співробітництва та координації буде реалізовано за рахунок наступних, поточних і планованих видів
діяльності:
 Координація та впровадження: Міністерство та УВКБ ООН обмінюватимуться інформацією та проводитимуть
регулярні взаємні консультації з метою посилення координації діяльності центральних та місцевих органів
виконавчої влади, а також інших установ у сфері, пов’язаній із ВПО.
 Гармонізація законодавчих актів: Міністерство та УВКБ ООН сприятимуть удосконаленню національного
законодавства з метою забезпечення найкращих інтересів ВПО та повного дотримання їх прав та свобод у
відповідності до міжнародного гуманітарного права та міжнародного права захисту прав людини.
 Стратегічна комунікація: УВКБ ООН надаватиме підтримку Міністерству у сприянні забезпеченню провідних
позицій шляхом розвитку комунікаційної стратегії, зосередженої на стратегічних пріоритетах та інформаційних
потребах ВПО.
 Управління інформацією: УВКБ ООН спрямовуватиме зусилля на підвищення потенціалу Міністерства в
управлінні та аналізі даних, пов’язаних із ВПО шляхом підтримки в обміні, компіляції та аналізі даних та їх
розповсюдження.
 Налагодження діалогу між Міністерством та ВПО: УВКБ ООН співпрацюватиме із Міністерством, щоб
організувати відкриті діалоги з ВПО та зацікавленими членами громадянського суспільства. Співробітництво
також сприятиме адвокації в питаннях віку, статі та інших індивідуальних особливостей, що виражається в
цілісному підході та інформуванні ВПО із акцентом на їх національні, культурні та освітні потреби.
 Сприяння стратегічному досягненню примирення та розбудови миру: УВКБ ООН буде прагнути допомогти
Міністерству у формулюванні державної політики щодо розбудови миру, реконструкції та розвитку регіонів, що
постраждали внаслідок конфлікту. Допомога полягатиме в проведенні комунікаційних та медіа кампаній і
проектів з питань мирного співіснування.
Контакти:
Ецуко Чіда, Радник з питань довгострокових рішень, chida@unhcr.org, тел: +38 044 288-9710
Посилання:
Управління верховного комісара у справах біженців (UNHCR) Ukraine - www.unhcr.org.ua
УВКБ ООН в Україні: http://unhcr.org.ua/en
Twitter: www.twitter.com/UNHCRUkraine
Facebook: www.facebook.com/UNHCRKyiv
УВКБ ООН Flickr: https://www.flickr.com/photos/unhcr_ukraine
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