Внутрішнє переміщення в Україні
Огляд ситуації за грудень 2018 року
ЗАГАЛЬНИЙ ОГЛЯД

Глобальний договір про
біженців

Станом на 26 грудня 2018 року на облік взято 1 512 042 внутрішньо
переміщені особи з Донецької, Луганської областей та АР Крим.
10 грудня 2018 року в Марокко держави-члени Генеральної Асамблеї ООН
уклали нову міжнародну угоду – Глобальний договір про біженців. Цим
рішенням було погоджено інноваційні глобальні рамки для більш
ефективної допомоги ВПО та приймаючим громадам. Угода стала
результатом двох років широкомасштабних консультацій УВКБ ООН із
міжнародними організаціями, державами-членами, приватним бізнесом,
та громадянським суспільством. Актуальність посилення співпраці
пояснюється рекордними показниками великої кількості внутрішньо
переміщених осіб у світі, а саме: 68,5 млн. осіб, у тому числі більше 25,4
млн. біженців. Так як 90% біженців живуть у країнах, що розвиваються,
договором передбачено надання більших інвестицій як урядам, так і
приватному сектору, з метою модернізації інфраструктури для ВПО та
приймаючих громад, покращення доступу до освіти, шляхом надання
стипендій та гуманітарних віз. Крім того, угодою передбачено
імплементацію заходів, спрямованих на покращення екології в
приймаючих
громадах,
зокрема
сприяння
використанню
відновлювальних джерел енергії, тощо. Детальніше за цим посиланням.

Фінансова підтримка
для громадян України,
що незаконно
утримуються в РФ

7 грудня 2018 року Указом Президента України було затверджено
«Положення про державні стипендії імені Левка Лук’яненка». Допомога
передбачає надання щомісячної стипендії у розмірі трьох прожиткових
мінімумів для працездатних осіб.

Досудове розслідування
за підозрою у
розкраданні коштів,
виділених для ВПО

19 грудня 2018 року детективи НАБУ під процесуальним керівництвом
прокурорів Спеціалізованої антикорупційної прокуратури завершили
досудове розслідування за підозрою начальника Служби у справах дітей
та сім’ї Київської обласної державної адміністрації у вчиненні
правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 ККУ. За даними слідства,
представництвом ЄС в Україні було надано грант у сумі 1,85 млн. євро для
розміщення та розселення ВПО. За ці кошти Служба у справах дітей та сім’ї
ОДА мала облаштувати соціальне житло для ВПО у Київській області.
Проте посадовцем, протиправно, було підписано угоду на ремонт будівлі,
що перебуває у приватній власності. Детальніше ТУТ.

Затверджено новий
порядок надання
страхових виплат і
послуг ВПО

12 грудня 2018 року ФССУ було затверджено постанову, за якою ВПО, які
отримали травми на виробництві забезпечуватимуться страховими

виплатами і фінансуванням медико-соціальних послуг, що проводяться
Фондом соціального страхування України, за новим порядком. З
детальним переліком змін можна ознайомитися на сайті Фонду
соціального страхування України.

Індекс соціальної
згуртованості та
примирення ООН

Звіт Національної
системи моніторингу від
МОМ

Звернення на гарячу
лінію КримСОС

12 грудня 2018 року було оприлюднено результати опитування Індексу
соціальної згуртованості та примирення ООН для східної України (USE) за
2018 р., у якому взяли участь більш ніж 6000 жителів Донецької,
Луганської, Запорізької, Дніпропетровської, та Харківської областей, у
тому числі уздовж лінії зіткнення у Донецькій та Луганській областях. За
даними звіту, можна виділити такі основні тенденції: респонденти все
більше підтримують мирне вирішення конфлікту, та демонструють вищу
готовність до участі у діалозі з різними суспільними групами; підвищився
рівень довіри до центральних органів влади, проте він залишається
значно нижчим, ніж рівень довіри місцевим органам влади; погіршився
показник відчуття особистої безпеки. Загалом, опитування показало, що
стосунки між різними групами покращуються, але задоволеність якістю
життя погіршується.
13 грудня 2018 року Агентством ООН з питань міграції (МОМ) спільно з
Міністерством з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо
переміщених осіб України й Міністерством соціальної політики України
було презентовано результати Звіту Національної системи моніторингу
МОМ «Ситуація з внутрішньо переміщеними особами раунд 11 (липеньвересень 2018)». Близько третини респондентів заявили, що не мають
наміру повертатися у свої місця проживання до переміщення. Детальніше
за посиланням.
Цього місяця лідирують питання, що стосуються свободи пересування,
нерухомості та невиплати пенсій. Багато людей не розуміють чому з літа
їм не виплачують гроші, а на сьогоднішній день, ВРУ не прийнято порядок
виплат та нарахувань пенсій для ВПО.

