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АКЦЕНТИ
• Із 2014 року МОМ надала 
допомогу 652 257 уразливим 
переселенцям та особам, 
постраждалим внаслідок конфлікту, 
у 24 областях України. 

• Загальна кількість внутрішньо 
переміщених осіб (ВПО) з Криму 
та сходу України становить  
1 473 650, згідно з даними 
Міністерства соціальної політики 
України станом на 6 липня 2021 року.

• З січня до вересня 2021 року УВКПЛ 
ООН зафіксувало 84 випадки загибелі 
або поранення цивільних осіб  
(18 загиблих і 66 поранених) у  
Донецькій та Луганській областях, що 
на 34 відсотка менше, ніж за той самий  
період 2020 року. 33 випадки 
були безпосередньо спричинені 
бойовими діями. 

• У серпні Уряд України поновив 
запроваджені  у зв’язку з COVID-19 
обмеження на пересування через 
лінію розмежування.  Невакциновані 
особи, які прибувають з не 
підконтрольних Уряду територій 
(НПУТ) на підконтрольні (ПУТ), 
зобов’язані дотримуватися карантину 
з використанням мобільного додатку. 
У вересні кількість перетинів лінії 
розмежування знизилася до  
69 970, що на 23 відсотка менше, 
порівняно з серпнем. 

ІЗОЛЬОВАНІ, АЛЕ НЕЗЛАМНІ: 
МЕШКАНЦІ РАЙОНІВ БІЛЯ ЛІНІЇ 
РОЗМЕЖУВАННЯ ГОТУЮТЬСЯ 
ДО ВОСЬМОЇ ЗИМИ 
В УМОВАХ КОНФЛІКТУ 

Тисячі осіб на сході України 
готуються зустрічати ще одну 
зиму в умовах конфлікту і з дедалі 
більш обмеженими ресурсами. 
Безпосередні та опосередковані 
наслідки конфлікту у поєднанні  з 
пандемією COVID-19 негативно 
позначилися на можливості 
людей належно підготуватися до 
зими. Особливо від цих наслідків 
потерпають особи літнього віку, 
адже багато з них стикаються 
з труднощами, намагаючись 

задовольнити нагальні потреби, і 
змушені робити непростий вибір, 
вирішуючи, як розподілити наявні 
ресурси. У зимовий період ця 
проблема загострюється ще дужче, 
адже сплата за опалення стає 
додатковим тягарем.  

Аби допомогти найбільш уразливим 
мешканцям постраждалих від 
конфлікту районів підготуватися до 
зимових місяців заздалегідь, МОМ, 
Агентство ООН з питань міграції, 

Марина однією з перших отримала вугілля від МОМ і зможе підготуватися до 
зими належним чином / МОМ 
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ДОСТУПНЕ ЖИТЛО ДЛЯ ВПО: МОМ ВІДКРИЛА  
ОФІС АГЕНТСТВА, ЩО ПРАЦЮВАТИМЕ  
З МАЙБУТНІМИ МЕШКАНЦЯМИ 

20 вересня МОМ спільно із 
Сєвєродонецькою військово-
цивільною адміністрацією відкрили 
оновлений офіс підприємства 
«Сєвєродонецьке агентство 
інвестицій та розвитку». Ця установа 
виконуватиме функції органу 
міського управління і відіграватиме 
важливу роль у втіленні масштабного 
та інноваційного проєкту МОМ 
«Покращення житлових умов для 
внутрішньо переміщених осіб на 
сході України». Проєкт втілюється 
спільно з Міністерством реінтеграції 
тимчасово окупованих територій 

1 Ім’я було змінено з міркувань захисту 

забезпечить вугіллям близько  
17 500 осіб у Донецькій та 
Луганській областях у рамках 
програми, що втілюється за 
підтримки кількох донорів. За 
фінансування Європейського Союзу 
та Бюро Держдепартаменту США 
у справах населення, біженців та 
міграції кожна родина отримає три 
тонни твердого палива, що буде 
доправлено безпосередньо до 
їхнього дому. Таким чином МОМ 
допоможе вразливим верствам 
населення задовольнити їхні потреби 
щодо опалення будинків, тож вони 
зможуть заощадити кошти на інші 
необхідні речі, зокрема харчі та ліки.

Марина1 вже отримала вугілля 
від МОМ і матиме достатньо 
палива, щоб обігрівати житло 
взимку. 70-річна жінка мешкає 
сама в ізольованому населеному 
пункті, звідки дістатися магазинів 

та інших соціальних установ 
можна лише вузькою дорогою, що 
потребує ремонту. Завдяки наданій 
МОМ допомозі у вигляді вугілля 
Марина матиме змогу заощадити 
кошти на нагальні потреби, не 
турбуючись про те, чим обігрівати 
житло. Під час моніторингу за 
підсумками попереднього проєкту, 
що втілювався за підтримки ЄС,  
95 відсотків опитаних бенефіціарів 
вказали, що покладаються 
на вугілля, яке надається як 
гуманітарна допомога. 

Окрім видачі вугілля вразливим 
мешканцям, МОМ надасть паливо 
і 20 соціальним установам у 
постраждалих від конфлікту районах 
на сході України. Там також будуть 
здійснені ремонтні роботи, що дасть 
змогу закладам створити кращі й 
безпечніші умови для мешканців чи 
відвідувачів, що є вкрай важливим під 

час пандемії. Часто через застарілу 
інфраструктуру соціальні та медичні 
установи не можуть забезпечити 
належне опалення та комфортну 
температуру всередині будівель. 

«Ми зможемо підтримати багатьох 
людей, які живуть у цих соціальних 
та медичних установах або 
покладаються на їхню підтримку. 
Йдеться про центри для осіб 
похилого віку, лікарні, медичні 
установи та заклади, які надають 
спеціалізовану допомогу людям 
з інвалідністю, – зазначила 
Елізабет Ворн, Заступниця Голови 
Представництва МОМ і Старша 
координаторка програм МОМ 
в Україні. – Оскільки пандемія 
COVID-19 продовжує загострювати 
потреби людей, які мешкають у 
районах, що зазнали суттєвих 
наслідків конфлікту, не слід 
забувати про найуразливіших». 

Координатор житлової програми МОМ в Україні Конрад Клос та Голова 
Військово-цивільної адміністрації Сєвєродонецька Олександр Стрюк на відкритті 
«Сєвєродонецького агентства інвестицій та розвитку» / Артем Гетьман 
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МОМ ДОПОМАГАЄ МОЛОДІ НА СХОДІ УКРАЇНИ ВТІЛИТИ 
КАР’ЄРНІ ЦІЛІ ТА ДОЛУЧИТИСЯ ДО РОЗВИТКУ ГРОМАД 
Початок осені – час для студентів 
в усьому світі відкривати нові 
горизонти у навчанні. Окрім 
загальних зобов’язань, активна 
молодь на сході України також бере 
участь у професійних тренінгах, 
організованих МОМ у рамках 
проєкту, що фінансується Урядом 
Японії. Ставлячи за мету зменшення 
впливу пандемії COVID-19 на 
ринок праці у постраждалих 
від конфлікту районах, проєкт 
заохочує мотивованих молодих 
людей відігравати активнішу роль 
у їхніх громадах. 
60 юнаків і дівчат, відібраних за 
умовами конкурсу серед численних 
кандидатів, отримали грант  
для проходження професійного 
навчання за власним вибором. У 
рамках загального підходу МОМ, 

покликаного сприяти сталості 
реалізованих програм під час 
пандемії, такі тренінги є частиною 
пакету допомоги, що також 
передбачає надання ноутбуку. 
Найбільший попит серед кандидатів 
мають курси, пов’язані з цифровими 
технологіями, зокрема графічним 
дизайном, маркетингом у соціальних 
мережах або 3D моделюванням. 
«У конкурсі взяли участь багато 
кваліфікованих кандидатів. Ми раді, 
що змогли обрати юнаків і дівчат 
з такою високою мотивацією, які, 
зрештою, отримали гранти, – каже 
Менеджерка проєктів з питань 
захисту  захисту у Представництві 
МОМ в Україні Ецуко Іноуе. – 
Зважаючи на важливість та розвиток 
галузі інформаційних технологій, 
особливо після початку пандемії, 

я сподіваюся, що наша підтримка 
допоможе цим молодим людям 
здобути інноваційні навички у 
цифровій сфері й таким чином 
сприятиме забезпеченню засобів до 
існування і зайнятості». 
По завершенні тренінгу, грантери 
зможуть застосувати здобуті 
знання, навички і отримане 
обладнання для розширення 
власного бізнесу і пошуку нових 
кар’єрних можливостей. Бенефіціари 
також матимуть змогу долучитися 
до волонтерських ініціатив, що 
сприятимуть розвитку їхніх 
громад, соціальній згуртованості 
та стійкості. 
«Я хочу залишитися в Кураховому, 
адже я тут народився і тут живе 
моя родина. Я планую інвестувати 
свій час у розвиток рідного міста. 

і фінансується Урядом Німеччини 
через Банк розвитку KfW. Метою 
є пошук довгострокових житлових 
рішень для переселенців та 
мешканців місцевих громад шляхом 
будівництва 500–600 квартир у 
Сєвєродонецьку та Краматорську. 
Ці два міста на сході України 
зазнали суттєвого впливу конфлікту 
і спричиненого ним переміщення 
людей. МОМ також запровадить 
концепцію «майнової ради» для 
управління нерухомістю в Україні. 
Це передбачає, що будинки, 
збудовані у громаді, залишатимуться 
в муніципальній власності та будуть 
здаватися в оренду за цінами, 
нижчими середніх на ринку 
житла. Орендна плата буде 
використовуватися для утримання 
будівель і надходитиме у фонд, з 

якого фінансуватимуться майбутні 
будівельні проєкти. 
«Ми докладаємо зусиль, аби 
найближчим часом відкрити 
будівельний майданчик у 
Сєвєродонецьку. Цей проєкт 
допоможе у пошуку довгострокових 
рішень проблеми тривалого 
внутрішнього переміщення в 
Україні. До 2025 року щонайменше 
500 родин у Сєвєродонецьку і 
Краматорську зможуть отримати 
доступні квартири», – зазначив 
Конрад Клос, Координатор житлової 
програми МОМ в Україні. 

Відкриття офісу агентства стало 
важливою віхою у втіленні проєкту. 
«Нова установа працюватиме 
безпосередньо з потенційними 
мешканцями. Я вдячний МОМ 

за реалізацією цієї ініціативи», – 
сказав очільник Військово-цивільної 
адміністрації Сєвєродонецька 
Олександр Стрюк, наголошуючи 
на важливості проєкту для 
міста та його мешканців. 

Щоб забезпечити максимальне 
залучення майбутніх мешканців 
у процес ухвалення рішень, 
у 2021 році МОМ здійснила 
масштабне дослідження, що дало 
змогу дізнатися про пріоритети і 
поточну житлову ситуацію ВПО та 
приймаючих спільнот у двох містах. 
Дизайн майбутніх квартир буде 
розроблено на основі ключових 
висновків дослідження, таким чином 
гарантуючи, що житло відповідатиме 
справжнім потребам переселенців 
та приймаючих громад. 
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Прагнучи долучитися до позитивних змін у своїх громаді, Дмитро покращує навички графічного дизайнера завдяки 
підтримці МОМ / Артем Гетьман 

Не хочу бачити, як воно занепадає, 
як це сталося з іншими містами, 
де позачиняли шахти. Я хочу 
спробувати змінити ситуацію на 
краще», – розповідає Дмитро, 
один із отримувачів гранту та 
учасників тренінгів. У 2020 році він 
уже брав участь у попередньому 
схожому проєкті МОМ, а зараз 
докладає зусиль для розширення 
власного бізнесу. 

Рік тому Дмитро уже досяг значних 
успіхів як власник місцевого 
магазину. Отримавши від МОМ 
нову якісну кавоварку, мікрохвильову 
піч і холодильник, а також 
застосувавши знання, здобуті на 

тренінгу, Дмитро зумів збільшити 
дохід від бізнесу і навіть найняти ще 
одного співробітника.
Тепер він прагне долучитися до 
розбудови міста. Щоб зробити 
внесок в активне життя громади, 
Дмитро брав участь у волонтерських 
заходах, зокрема, організував 
забіг на довгу дистанцію, що 
було його давньою мрією. Він 
також підтримував інші ініціативи 
громади, допомагаючи розробляти 
дизайн для інформаційних 
матеріалів, щоб залучити  більшу 
кількість учасників.
Зараз за підтримки МОМ Дмитро 
навчається на курсі, який допоможе 
йому покращити навички графічного 

дизайнера. Як й інші бенефіціари, він 
отримав ноутбук, і завдяки цьому 
обладнанню зможе ефективніше 
використовувати здобуті знання, 
які він прагне застосувати на 
підтримку соціальної згуртованості 
в Кураховому. 

Проєкт, що втілюється за  
фінансування Уряд Японії, 
надає підтримку ініціативам 
громад, що спрямовані на 
зменшення впливу COVID-19 
на постраждалі від конфлікту 
райони, водночас допомагаючи 
молоді втілювати мрії шляхом 
створення кращих можливостей 
для працевлаштування.  
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ЄС ТА МОМ СПРИЯЮТЬ РОЗБУДОВІ СТІЙКОСТІ 
15 ГРОМАД, ЗАЛУЧАЮЧИ КОЛИШНІХ УЧАСНИКІВ 
БОЙОВИХ ДІЙ У ГРОМАДСЬКЕ ЖИТТЯ 

З метою посилення стійкості 
українських громад МОМ, 
починаючи з 2018 року, втілює 
багатосекторні ініціативи, які 
сприяють соціально-економічній 
реінтеграції колишніх учасників 
бойових дій, залучаючи ветеранів, 
їхні сім’ї та громади до діяльності, 
що стосується різних аспектів 
суспільного життя.

Із липня до вересня 2021 понад 
200 представників із 15 українських 
громад взяли участь у 15 онлайн-
тренінгах, щоб дізнатися більше про 
інноваційні підходи до активнішого 
залучення ветеранів та їхніх родин у 
громадське життя. Під час тренінгів, 
організованих МОМ у співпраці з 
неурядовою організацією «Стан», 
учасники навчалися розробляти 
проєкти, визначати охоплення в 
громадах, покращувати стратегічне 
планування на основі потреб та 

ефективніше спілкуватися з усіма 
зацікавленими сторонами. За 
підсумками навчання кожна громада 
розробила концепції проєктів, 
спрямованих на зміцнення соціальної 
згуртованості та подолання 
проблем, пов’язаних із розмаїттям і 
стигмою. Ці ініціативи, розроблені 
для максимального сприяння 
згуртованості, будуть фінансуватися 
коштом грантів та впроваджуватися 
за підтримки МОМ.

«Досі ми не мали можливості 
зустрітися, поспілкуватися і навчатися 
разом», – зазначила одна з учасниць, 
Наталія Салімова з кропивницької 
громади. – Завдяки тренінгу я 
отримала чітке бачення важливості 
залучення ветеранів до активного 
громадського життя нашого міста». 
У рамках цього ж проєкту у 
Херсоні було організовано 
офлайн-тренінг для лідерів громад.  

Учасники зі Львова, Бердичева, 
Боратина, Дніпра, Полтави, 
Рівного, Старобільська, Сум, 
Кропивницького, Миколаєва, Івано-
Франківська, Дрогобича, Малина, 
Чернівців та Ужгорода мали 
можливість обмінятися найкращими 
практиками щодо покращення 
соціальної згуртованості, сприяння 
залученню вразливих груп у життя 
громади, а також підвищення  
стійкості громад через соціально-
економічну підтримку ветеранів. 
Лідери громад презентували 
свої проєкти та поділилися 
досвідом щодо успішної 
співпраці з ветеранами.

Також МОМ організувала серію 
тренінгів у галузі психічного 
здоров’я та надання психосоціальної 
підтримки для 15 фахівців, яких 
було обрано на конкурсній основі. 
Головними темами тренінгів були 
психологічне відновлення та 
розвиток навичок стресостійкості. 
Ці фахівці надаватимуть безкоштовні 
індивідуальні та групові консультації 
у своїх громадах, у тому числі для 
ветеранів та членів їхніх сімей.

У січні 2021 року розпочався другий 
етап проєкту, що є результатом 
багаторічного партнерства між 
ЄС та МОМ і має на меті зміцнити 
стійкість українських громад 
шляхом підтримки успішної участі 
ветеранів та членів їхніх сімей 
у громадському житті.

Офлайн-тренінг у Херсоні став нагодою для представників 15 громад 
обмінятися найкращими практиками успішної співпраці з ветеранами / МОМ
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ДОПОМОГА МОМ ЛЮДЯМ, ЩО ПОСТРАЖДАЛИ  
ВІД КОНФЛІКТУ В УКРАЇНІ, НАДАЄТЬСЯ ЗА ПІДТРИМКИ:

Бюро у справах 
населення, біженців  

та міграції Державного 
департаменту США

Збройний конфлікт, що триває на сході України, забрав життя понад 3 000 мирних жителів. Понад 7 000 
людей отримали поранення. Режим припинення вогню, запроваджений наприкінці липня 2020 року, сприяв 
зменшенню кількості жертв впродовж кількох місяців, проте тривалі бойові дії продовжують впливати на 
життя населення сходу України. Крім цього, пандемія COVID-19 продовжує позначатися на тих, хто вже 
став уразливим через наслідки конфлікту. У 2021 році 3,4 млн людей потребують гуманітарної допомоги. 
Хоча ця кількість наближена до показників 2020 року, потреби людей стали значно вищі. Люди похилого 
віку, особи з інвалідністю, очолювані жінками домогосподарства, діти — серед найбільш уразливих, так 
само як і 340 000 ВПО, що мешкають у поганих побутових умовах.

Представництво МОМ в Україні має на меті сприяти усвідомленню можливостей і проблем 
міграції в українському контексті. Максимізація цих можливостей та зведення до мінімуму проблем, 
викликаних міграційними переміщеннями, — це керівні принципи всіх заходів і програм, які реалізує 
Представництво. 
МОМ в Україні протидіє торгівлі людьми, допомагає уряду забезпечувати потреби переміщених осіб 
та боротися з неврегульованою міграцією шляхом покращення системи управління міграційними 
процесами та розробки політики в галузі охорони здоров’я, яка враховувала б мігрантів. Водночас 
Представництво МОМ в Україні долучається до зміцнення зв’язків між міграцією та розвитком, 
популяризації культурного розмаїття та інтеграції мігрантів, а також протидії ксенофобії та 
нетерпимості.
За 25 років діяльності в Україні МОМ, працюючи напряму або через своїх партнерів у проектах, 
надала допомогу понад 800 тис. мігрантів (українців та представників інших національностей), 
переміщених осіб, постраждалих від торгівлі людьми та представників інших уразливих груп.

Погляди та думки, викладені в цій публікації, не обов’язково відображають точку зору МОМ та ї ї країн-членів.
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