Внутрішнє переміщення в Україні
Огляд ситуації за січень 2019 року
ЗАГАЛЬНИЙ ОГЛЯД

Як ВПО проголосувати
на президентських
виборах 2019 року

Багаторічний план
гуманітарного
реагування для України
на 2019-2020 рр.

Нова кампанія УВКБ
ООН «2 мільярда
кілометрів до безпеки»

Станом на 28 січня 2019 року на облік взято 1 353 412 внутрішньо
переміщених осіб з Донецької, Луганської областей та АР Крим.
31 березня 2019 року заплановано вибори Президента України.
Внутрішньо переміщені особи також мають змогу проголосувати.
Важливо те, що віддати свій голос ВПО можна за місцем фактичного
проживання, а не «за пропискою». Для цього, до 25 березня
переселенці мають подати заяву про тимчасову зміну місця
голосування. З детальною інформацією можна ознайомитися за цим
посиланням.
31 січня 2019 року у Києві відбулась Презентація Багаторічного плану
гуманітарного реагування для України на 2019-2020 рр. Під час
презентації, Координатор системи ООН/ Координатор з гуманітарних
питань в Україні, Оснат Лубрані, зазначила, що, на даний час, більше
3,5 млн. людей на Сході України отримують гуманітарну допомогу.
За час війни, понад 3000 цивільних осіб загинуло та ще 9000 було
поранено. Основні гуманітарні проблеми пов'язані з прямим
впливом бойових дій, порушенням надання послуг, відсутністю
засобів до існування та обмеженням свободи пересування.
Агентством ООН у справах біженців оголошено про нову глобальну
кампанію, що закликає людей у всьому світі пройти відстань, яку
проходять біженці, для того, щоб опинитися у безпеці. За оцінками
УВКБ ООН, колективно біженці змушені пройти приблизно 2 млрд.
км. на рік. У 2016-му році біженці із Сирії пройшли більше 240 км.,
щоб дістатися до Туреччини, а біженці Південного Судану подолали
відстань понад 640 км., щоб дістатися Кенії. Планується, що у 2019 р.
до кампанії долучаться люди в 27-ми країнах Африки, Азії,
Центральної й Північної Америки, Близького Сходу та Європи. За цей
час УВКБ ООН сподівається залучити більше 15 млн. дол. на
підтримку біженців. Щоб взяти участь у кампанії, перейдіть за
посиланням.
Відповідно до Закону України «Про Державний бюджет України на
2019 рік» було змінено розмір прожиткового мінімуму і, на даний
час, він складає 1853 грн. Відповідно до Постанови КМУ від

Нові розміри адресної
допомоги,
прожиткового мінімуму
та ставок судового
збору

Підсумки роботи
МінТОТ за 2018 рік

01.10.2014 №505 «Про надання щомісячної адресної допомоги
внутрішньо переміщеним особам для покриття витрат на
проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг»
розмір грошової допомоги зміниться не для всіх, а лише для осіб з
інвалідністю. Щодо судового збору, то його розмір буде незмінним
протягом усього року. Більше ТУТ.
17 січня відбулась підсумкова прес-конференція роботи Міністерства
з питань окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб
України за 2018 рік. За інформацією міністерства, минулого року на
проекти з підтримки ВПО та розбудови миру МінТОТ було залучено
1,6 млрд. грн. Кошти спрямовано на реалізацію проектів у таких
напрямках: протимінна діяльність, наукові дослідження щодо
політики у сфері розбудови миру, надання психологічної підтримки
та реабілітації для дітей та жінок, які постраждали внаслідок
конфлікту, зміцнення зв'язку та довіри між громадянами і владою у
східних областях України.

Методичні
рекомендації щодо
оцінки ризиків
виникнення конфліктів
у громадах

29 січня 2019 року в Міністерстві з питань тимчасово окупованих
територій та внутрішньо переміщених осіб України відбулася
презентація
розроблених
Міністерством
«Методичних
рекомендацій щодо оцінки ризиків виникнення конфліктів в
громадах, що зазнали негативного впливу внаслідок збройного
конфлікту». Метою презентованих рекомендацій є визначення
основних показників, що допоможуть краще зрозуміти вразливість,
соціальну згуртованість громади та визначити ризики виникнення
конфліктів. Детальніше за посиланням.

Звернення на гарячу
лінію КримСОС

У січні збільшилася загальна кількість звернень на гарячу лінію ГО
«КримСОС». Частими були питання про те, де тимчасово зупинитися,
щоб зробити документи, як оформити опікунство над дитиною тощо.
Крім того, велика кількість звернень щодо фактів народження або
смерті, реєстрації як ВПО та нерухомості.

