Інформаційна довідка щодо ситуації із ВПО в Україні
5 квітня 2022 року
Початок війни в Україні (24 лютого) призвів до спалаху масштабної та динамічної кризи
примусового переміщення людей всередині та за межами країни, загострюючи вже існуючу кризу
з 854,000 внутрішньо переміщених осіб в Україні. Оскільки централізована система реєстрації ВПО
(керована Міністерством соціальної політики), що була створена у 2014 році, ще не готова
фіксувати усіх ВПО в країні, Міжнародна організація з міграції (МОМ), ініціатива REACH, УВКБ ООН,
Організація з координації гуманітарної діяльності (OCHA) та Кластер з питань захисту домовилися
працювати разом задля того, щоб гуманітарна спільнота отримала надійні та цілісні дані щодо
кількості ВПО в Україні.
Починаючи з 9 березня, МОМ опублікувала опитування населення України з метою зібрати
інформацію про потоки людей та внутрішнє переміщення. Результати дослідження були
представлені Кластеру з питань захисту, представникам УВКБ ООН, ініціативи REACH та OCHA.
Після спільного вивчення цих результатів та методології опитування, група дійшла згоди у тому,
що дані, надані МОМ, добре ілюструють масштаби внутрішнього переміщення в Україні. 16
березня результати першого раунду опитування МОМ показали, що в кількість внутрішньо
переміщених осіб в Україні становить 6,48 мільйонів осіб.
Останній раунд дослідження, яке провела МОМ, був завершений, а його результати презентовані
5 квітня, унаслідок чого вдалося оновити дані щодо кількості ВПО в Україні, яка нині становить
7,1 мільйона осіб (на 10% більше порівняно з попередньою цифрою). Цей раунд опитування
також продемонстрував зростання кількості ВПО з числа мешканців Півночі (Суми, Житомир,
Чернігів) та Києва.
Важливо наголосити, що українська влада докладає надзвичайних зусиль, щоб прискорити
реєстрацію ВПО через їхню Єдину систему реєстрації ВПО, якою опікується Міністерство
соціальної політики. Урядова система реєстрації працює з 2014 року, але наразі не застосовується
повністю через велику кількість нових ВПО та перезавантаженість у районах їхнього прийому.
Щоправда, 13 березня 2022 року уряд вніс правки до Резолюції 509 щодо реєстрації ВПО, щоб
адаптувати систему до сучасних реалій, включаючи передання повноважень реєструвати ВПО до
нових або інших співробітників держслужби, які працюють в органах соціального захисту, центрах
надання адміністративних послуг (ЦНАПи) та в органах виконавчої влади у селах і територіальних
громадах. Урядова система реєстрації спрямована на збирання інформації щодо ситуації із ВПО,
оцінку потреб ВПО та дозвіл на надання їм цільової допомоги. Крім цього, з 4 квітня жителі України
можуть повідомити про зміну свого місця проживання через застосунок “Дія”. Це дозволить ВПО
повідомляти уряд про своє примусове переміщення, полегшуючи їхню реєстрацію.
Станом на 5 квітня ініціатива REACH, після консультацій з органами влади, повідомила, що 1,6
мільйонів ВПО вже зареєстровані у 13 областях України. Гуманітарна спільнота продовжує
підтримувати зусилля, спрямовані на допомогу уряду у питаннях реєстрації, а також на постійне
оновлення даних щодо ВПО. У цьому контексті партнерські організації Кластеру з питань захисту
надають місцевим органам влади технічну підтримку, обладнання та інші інструменти для
посилення можливостей реєстрації ВПО, а також для розповсюдження інформації та надання
індивідуальних консультацій незареєстрованим ВПО.

