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ТРАВЕНЬ 2019 РОКУ
ОБКЛАДИНКА Марія Горпинич, українка, яка
живе в Опитному, селищі, розташованому в
кількох кілометрах від зруйнованого Донецького
аеропорту. Горпинич живе в зоні конфлікту та
фактично на лінії вогню вже близько п’яти років.
В руках вона тримає фотографію єдиного сина,
медика, який загинув у 2016 році, внаслідок
скалкового поранення в голову. «Я поховала
свого сина в саду, в вирві від вибуху снаряда.
Неможливо було поховати його на кладовищі,
артилерія так званої ДНР тоді дуже багато
стріляла. Все було добре до війни, але
тепер у мене немає нічого». Історію Марії
Горпинич можна прочитати у цьому звіті
фото Андрія Дубчака

МІСІЯ ТА ВІЗІЯ ОРГАНІЗАЦІЇ
Центр з питань цивільних осіб в умовах конфлікту (Center for Civilians in Conflict, CIVIC)
– міжнародна організація, діяльність якої спрямована на сприяння поліпшенню захисту
цивільних осіб в умовах конфліктів. Місія CIVIC полягає у роботі зі сторонами конфлікту
та цивільними з метою розробки та впровадження рішень, які спрямовані на запобігання
завданню шкоди цивільним та її зменшення. Наша візія – це світ, у якому сторони збройних
конфліктів визнають гідність та права громадян, запобігають шкоді та захищають цивільних,
а також добровільно надають підтримку у випадках завдання шкоди.

CIVIC було засновано у 2003 році Марлою Рузицькою, молодою активісткою, яка працювала
в гуманітарній сфері та відстоювала права цивільних, які опинилися в епіцентрі війни в
Іраку та Афганістані. Розвиваючи її спадок, CIVIC продовжує працювати у зонах конфліктів на
Близькому Сході, в Африці, Європі та Південній Азії з метою просування кращих стандартів
захисту цивільних.
Філософія CIVIC полягає в тому, що сторони збройного конфлікту зобов’язані запобігати
завданню шкоди цивільним та надавати допомогу, якщо вона була заподіяна. Для досягнення
цього результату команда CIVIC аналізує причини завдання шкоди, розробляє практичні
рішення для попередження або мінімізації нанесення шкоди та надання допомоги тим, кому
шкоду було заподіяно. CIVIC також виступає з підтримкою нових політик та практик, мета
яких – покращити добробут цивільних в умовах конфлікту. Розуміючи наскільки важливо
працювати спільно, CIVIC будує ефективну співпрацю як з цивільними, так і з урядами,
військовими, міжнародними та регіональними інституціями, аби ефективно напрацьовувати
та запроваджувати найбільш потужні механізми захисту цивільних у конфліктах.

ПОДЯКИ
Автором цього звіту є Ірина Соломко, українська журналістка, яка працювала у кооперації
з командою CIVIC в Україні (Єлизаветою Барань, директором представництва в Україні; Сергієм
Дьомою, старшим радником з військових питань, Вікторією Вдовиченко, радником з питань
політики та адвокації) та за підтримки Антона Шевченка та Едріана Боненбергера. Польове
дослідження було проведено Антоном Шевченком, Сергієм Карпенком та Оленою Танасійчук.
У якості рецензентів над звітом також працювали: Беатріс Годфруа, директор представництва
CIVIC у Європі; Шенон Грін, старший програмний директор; Тазрін Хусейн, радник з ґендерних
питань; Пайпер Хендрікс, старший менеджер з комунікацій; Марк Лінінг, старший радник з питань захисту; та Лі Саттон, старший радник з питань моніторингу та оцінки.
CIVIC також вдячний гуманітарній місії Проліска, MineSafe Україна, Українському Товариству
Червоного Хреста, Українській Гельсінській спілці з прав людини, Truth Hounds, Праву на захист, Центру психологічної адаптації жертв конфлікту в Україні (Маріуполь), Восток-SOS, Федерації грецьких громад України, ініціативі REACH/ACTED, кризовому медіа-центру «Сіверський
Донець», «Фундація «Простір», громадським радникам Міністерства соціальної політики у трьох
районах Донецької та Луганської областей, голові Громадської ради при Донецькій обласній
державній адміністрації та журналістам міста Сєвєродонецьк.
За зміст цієї публікації відповідає CIVIC. Звіт було створено та опубліковано завдяки фінансовій
підтримці Європейського Союзу в рамках реалізації проекту ЄС «Інструмент сприяння стабільності та миру». Зміст звіту в жодному разі не відображає позиції Європейського Союзу.
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ГЛОСАРІЙ ТЕРМІНІВ ТА СКОРОЧЕНЬ
ЗСУ Збройні Сили України
АТО Антитерористична операція
РГ Робоча група з відслідковування втрат серед цивільного населення
ЦВС ЗСУ (CIMIC) Цивільно-військове співробітництво Збройних Сил
України
CIVIC Центр з питань цивільних осіб в умовах конфлікту
КПВВ Контрольний пункт в’їзду-виїзду
ОФГ Обговорення у фокус-групах
ТКУ території під контролем уряду України
ВПО внутрішньо переміщені особи
МГП міжнародне гуманітарне право
КОС Командувач об’єднаних сил
ООС Операція об’єднаних сил
ШООС Штаб Операції об’єднаних сил
МОУ Міністерство оборони України
МОЗ Міністерство охорони здоров’я України
МВС Міністерство внутрішніх справ України
МБЖ Міністерство з питань ВПО, житла та біженців (Грузія)
МСП Міністерство соціальної політики України
MTOT Міністерство з питань тимчасово окупованих територій та ВПО
України
МСВ Міністерство у справах ветеранів України
НУО неурядова організація
ОКГП (UN OCHA) Офіс ООН з координації гуманітарних питань
ЗЦН захист цивільного населення
СБУ Служба безпеки України
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АНОТАЦІЯ
Регулярні артилерійські обстріли, перестрілки
зі стрілецької зброї, поля, засіяні боєприпасами, які можуть вибухнути в будь-який момент,
міни, хвороби, нестача їжі, антисанітарні умови
для проживання, недостатні запаси вугілля
та дров на зиму – з усіма цими проблемами
щоденно зіштовхуються цивільні, які мешкають
вздовж лінії розмежування на Сході України.
Вони постійно контактують з українськими
військовими. Їх час від часу відвідують представники місцевих та міжнародних благодійних
організацій, але, водночас, найменше вони взаємодіють з місцевою чи центральною владою.
Бойові дії залишили шрами на фізичному та соціальному обличчі Донбасу: зруйновані будинки,
практично знищені дороги, різке зниження
рівня життя для більше ніж одного мільйона
громадян України. Матері, батьки, діти, фермери,
працівники заводів та шахт перетворилися
на людей, які намагаються вижити на війні, стали
внутрішньо переміщеними особами у власній
країні.
У той час, як темп та інтенсивність бойових дій
можуть змінюватися (останні місяці було зафіксовано зменшення кількості втрат серед цивільного населення), системні недоліки у діяльності
органів державної влади, на жаль, все ще не дозволяють оперативно та ефективно надавати
допомогу постраждалим цивільним.
Останнім часом українці більш наполегливо
вимагають дотримання прав, які гарантовані їм
Конституцією України. Заклади, де постраждалим надається безкоштовна медична допомога;
зрозумілий алгоритм отримання права на пенсію та її гарантоване забезпечення; допомога
у ремонті та відновленні пошкоджених будинків
або тимчасове переселення, якщо домівка
була зруйнована – все це громадяни України,
які опинилися в зоні конфлікту, очікують отримати від держави. Є ще одна фундаментальна
потреба – запит на визнання Україною своєї відповідальності перед постраждалим цивільним
населенням. Влада, врешті-решт, має розпочати
вирішувати проблеми, які були завдані місцевим
мешканцям бойовими діями.
Спільні дії журналістів, громадських активістів,
поради від українських та міжнародних НУО,
у тому числі CIVIC, збільшили розуміння державою тих недоліків, які існують в контексті забезпечення прав та потреб цивільних осіб. Осягнувши реальний стан проблеми за допомогою
досліджень, рекомендацій та щоденного досвіду
Міністерства оборони України та інших інституцій, держава розпочала здійснювати конкретні
кроки з метою кращого захисту та допомоги
цивільним особам у зоні конфлікту, у тому числі
тим, хто отримав поранення. Передислокація
військової техніки подалі від цивільних об’єктів,
проведення регулярних зустрічей з місцевими
представниками громадянського суспільства,
намагання краще опрацьовувати випадки заподіяної шкоди, а також інші дії, спрямовані на захист цивільних, допомогли закласти підґрунтя
для співпраці між державними інституціями
та цивільними.

Важливим кроком для розширення співпраці
стало заснування у травні 2014 року Управління
цивільно-військового співробітництва Збройних
сил України (УЦВС ЗСУ), яке очолило діяльність
щодо координації зусиль, спрямованих на посилення уваги військовослужбовців до питань
захисту цивільних. В межах своїх повноважень
ЦВС проактивно працює над досягненням позитивних змін. Завдяки роботі УЦВС ЗСУ (за підтримки CIVIC), Командувач Операції об’єднаних
сил (ООС) підписав Наказ «Про утворення робочої групи із збору та узагальнення інформації
про випадки поранення та загибелі цивільного
населення», відповідно до якого така робоча
група була заснована. Її мета - відслідковувати
та аналізувати не тільки завдану населенню
шкоду, але й надану допомогу для запобігання
випадкам поранення та загибелі цивільних
у зоні проведення ООС. Члени групи відіграють
важливу роль у процесі захисту цивільних,
«надаючи підтримку [військовим] командирам
оперативних підрозділів».
Ці кроки, беззаперечно, важливі та здійснюються у правильному напрямку. Але Україні все ще
бракує системного підходу та дієвих механізмів
допомоги цивільним особам, які постраждали
під час конфлікту. Спонтанні місцеві та міжнародні ініціативи, спрямовані на досягнення
благих цілей за визначенням, є недостатніми.
Так, наприклад, локальні ініціативи щодо збору
даних справді фіксують деякі випадки завдання
шкоди цивільним, але розслідування щодо них
практично не проводяться, відсутні і будь-який
аналіз чи узагальнення. Таким чином спорадично зафіксована інформація залишається неперевіреною, що створює білі плями у розумінні
держави характерних типів завдання шкоди.
Впродовж усього процесу проведення дослідження, цивільні постійно звертали увагу на те,
що процес фіксації та документування шкоди органами місцевої влади та військово-цивільними
адміністраціями є бюрократичним, заплутаним
та довготривалим. На жаль, представники місцевих адміністрацій почасти самі погано розуміють
нюанси та особливості процесу, тому й не здатні
належним чином спрямувати та проконсультувати цивільних, які звертаються до них. Існує багато
державних органів, які серед своїх повноважень
мають завдання по забезпеченню надання допомоги цивільним, але ці структури перевантажені
іншими численними та суперечливими між
собою функціями. Також інституції потерпають
від нестачі ресурсів для належного виконання
своєї місії.
Дотепер уряд України чітко не визначив ані
ролі, ані засобів координації між різними міністерствами, залученими до надання допомоги
постраждалим цивільним. Відсутність єдиної потужної структури, яка би відповідала за ці важливі процеси, свідчить, що Україні бракує глибокого бачення та ефективного підходу до вирішення
ситуації. Створення загальної карти усіх залучених до процесу гравців, аналіз та розуміння
прогалин у теперішньому державному підході
до проблеми мають стати найбільш важливими
кроками у напрямку створення ефективних
державних механізмів для забезпечення надання допомоги цивільним, яку вони потребують,
та на яку вони заслуговують.
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Наразі влада робить важливі кроки у правильному напрямку. Але Україні все ще бракує
системного підходу та дієвих механізмів допомоги цивільним особам, які постраждали
під час конфлікту. Цей звіт створено на базі
дослідження, проведеного на Сході України з метою аналізу структурних недоліків на місцевому
та національному рівнях, а також військових нормативно-правових документів та постанов щодо
допомоги цивільним, які постраждали внаслідок
бойових дій на територіях, що знаходяться
під контролем уряду України.
Документ виокремлює найбільш типові прояви завданої цивільним шкоди, показує схему
взаємодії та дублювання функцій ключовими
гравцями, а також відмічає ті прогалини, які
не дають можливості ефективно надавати допомогу постраждалому населенню. Звіт також
представляє погляди населення в зоні конфлікту
на цивільно-військове співробітництво та ініціативи місцевих та центральних органів влади.
Документ також пропонує певні рекомендації
щодо вирішення проблем.
На загальнодержавному рівні дослідження
включає оцінку діяльності державних міністерств та відомств, залучених до надання допомоги постраждалим цивільним. Представники
цих структур отримали анкети-опитувальники,
що містили питання щодо нормативно-правових
актів, які стосуються постраждалих цивільних,
а також функцій держорганів у допомозі цивільним (опитувальник вміщено у Додатку В).
На місцевому рівні CIVIC звернувся до представників громадянського суспільства з метою дізнатися їхню оцінку функціонування та ефективності
системи допомоги цивільним на Сході України.
Ключові питання та дискусія, зокрема, були зосереджені в таких аспектах: яким чином найчастіше завдається шкода цивільним у їхній місцевості; які існують потреби для полегшення стану
постраждалих; чи надає держава та військові
допомогу цивільним та як вони роблять це; яким
чином можна або слід вдосконалити цей процес
(огляд цих питань міститься у Додатку Г).

Офіцерам ЦВС ЗСУ та місцевим співробітникам
цивільно-військових адміністрацій задавалися
питання щодо їхнього досвіду та безпосередньої
роботи з надання допомоги на місцях цивільним, які постраждали внаслідок конфлікту (опитувальники розміщено, відповідно, у Додатках
А та Б).
Аналіз, проведений CIVIC, виявив певні підходи
щодо надання допомоги цивільним на місцевому та загальнонаціональному рівнях. Зокрема,
місцевим та центральним органам влади
не вистачає ефективної координації та систематичності у наданні допомоги. Окрім того, часто її
просто недостатньо. На обох рівнях не вистачає
й ефективного лідерства. Посадовці або військові, які обіймають відповідні посади, нечасто
вдаються до пошуків креативних шляхів розв’язання проблем у випадках неспроможності
існуючої системи надати послуги цивільним, які
зазнали шкоди, поранень чи мають проблеми зі
здоров’ям, пов’язані з конфліктом.
Держава не розробила систематизовані механізми допомоги населенню, що, в свою чергу,
призводить до заплутаних правил та спорадичності в її отриманні. Також розбіжності у даних
різних міністерств, відомств та місцевих адміністрацій загалом викривлюють інформацію щодо
того, що насправді відбувається на місцях. Це,
відповідно, знижує мотивацію до вироблення
змістовних ідей та їхнього подальшого втілення
на практиці.
У жодної зі структур немає повної відповідальності за збір чи ведення бази даних, які стосуються
завданої цивільним шкоди та потребам у надання допомоги. У зоні конфлікту, коли людина
отримує фізичне поранення, воно реєструється
у закладах охорони здоров’я (якщо постраждалий звертається до шпиталю), а місцева поліція
має розпочати кримінальне провадження. Ці дві
бази даних існують окремо. Окрім того, реєстраційний запис щодо поранення/пошкодження
не обов’язково містить згадку про причину
ушкодження. У випадках, коли поранення призвело до смерті, документування таких випадків

створює ще більше проблем для цивільних осіб,
які звертаються за допомогою до держави.
Не дивлячись на чітке відчуття відповідальності
з боку багатьох українських військових щодо
допомоги цивільним, наразі все ще існує потреба
у всеосяжній та ефективній цивільно-військовій
координації, а також діалозі для задоволення
потреб цивільних та збільшення їхньої довіри
до військових та інших держструктур. Військова
допомога часто надається спонтанно й залежить
від «доброї волі» окремого командира на певній
ділянці місцевості. Досить інтенсивна ротація
військовослужбовців ЦВС та недостатнє забезпечення ресурсами наявного складу для надання
допомоги також впливає на зусилля військових,
спрямованих на побудову довіри між ними та цивільними. Потреба у збільшенні довіри до Збройних Сил України є надзвичайно необхідною
у зоні ООС, де тільки військові мають регулярний
та безперешкодний доступ до цивільних, що потребують допомоги.

РЕКОМЕНДАЦІЇ
Кабінету міністрів та Верховній Раді
України:
• Затвердити Національну стратегію захисту цивільного населення з метою забезпечення координованих та всеосяжних дій на рівні всієї держави, спрямованих на цивільних, які страждають внаслідок
конфлікту, а також визначити єдину державну інституцію, відповідальну за впровадження стратегії.
• Створити єдину національну базу даних цивільних, які постраждали впродовж конфлікту. Веденням цієї бази даних має опікуватися одна державна
структура. База має бути доступна всім державним
інституціям. Самі ж дані повинні перевірятися з різних джерел та надаватися усім відповідальним органам. На операційному рівні, база має стати ефективним інструментом для міністерств та відомств,
що займаються розробкою рішень для вирішення
проблем цивільних, які постраждали внаслідок
конфлікту.
• Внести зміни до чинного законодавства щодо фундаментальних аспектів життя людей в зоні конфлікту та ввести визначення щодо цивільних осіб, які
постраждали внаслідок конфлікту. Також включити
положення, які стосуються конституційних прав
людей, які живуть у зоні конфлікту, компенсацій
за порушення їхніх прав, соціальних виплат за шкоду, пов’язану з конфліктом, медичних та адміністративних послуг, а також майнових питань.
• Спростити бюрократичні процедури щодо надання соціального захисту цивільним (наприклад, тим,
хто звертається за отриманням пенсій чи виплат,
пов`язаних зі статусом людини з інвалідністю). Запровадити адекватні терміни для подачі та обробки
документів заявників, забезпечити доступ до цих
пільг.

• Проаналізувати та розширити спільну базу даних
для забезпечення пенсійних та інших виплат внутрішньо переміщеним особам, яка вже створена
та знаходиться у розпорядженні Міністерства
соціальної політики, але є недоступною для використання та наповнення іншими органами влади.
З самого початку система була розроблена для задоволення потреб ВПО, але наразі вона не відповідає викликам, має обмежене функціонування
та, на жаль, не здатна задовольнити запити ВПО
та інших гравців, перш за все щодо зменшення
рівня бюрократії.
• Адаптувати законодавство, аби дозволити місцевим адміністраціям швидко відновлювати приватні
будинки та інфраструктуру, пошкоджені внаслідок
конфлікту.
• Створити на обласному рівні резервні фонди
для оперативного реагування на завдану шкоду
цивільним, нещасні випадки та інциденти.
• Створити і зробити доступними точні та сучасні
карти мінних полів.

Військово-цивільним адміністраціям та
органам місцевої влади:
• Заохочувати військово-цивільні адміністрації
працювати більш комплексно і цілеспрямовано
для надання допомоги постраждалим від конфлікту
цивільним особам. Адже місцеві органи влади
мають найкращі можливості для оперативного
реагування та координації зусиль по забезпеченню
надання допомоги населенню. Більш того, саме
місцева влада, по суті, є першою ланкою взаємодії
громадянина з державою, і ефективність її роботи надзвичайно важлива для покращення сприйняття
України та її відповідальність за усіх своїх громадян
серед мешканців Сходу України.
• Забезпечити представництво української влади
на території усіх міст, сіл, селищ та поселень, які
знаходяться у зоні конфлікту. Наразі, не всі населені пункти мають власні ВЦА, адже структура
військово-цивільних адміністрацій складається
з трьох рівнів: обласний, районний та місцевий.
Наприклад, ВЦА обласного рівня охоплюють всю
територію області, проте, не здатні гарантувати якісного надання послуг та захист прав населення, яке
проживає у віддалених населених пунктах в зоні
конфлікту. Така сама ситуація і щодо ВЦА районного рівня. Саме присутність місцевого ВЦА гарантує
захист прав та надання послуг, а також оперативної
допомоги постраждалим цивільним.
• Сприяти поширенню найкращих практик серед
військово-цивільних адміністрацій шляхом надання
можливостей для обміну досвідом між чиновниками різних ВЦА та місцевими лідерами. Ефективний
механізм обміну «польовим» досвідом дозволяє
упорядкувати комунікацію, покращити роботу
ВЦА та побудувати міцні горизонтальні зв`язки
для співпраці між місцевими лідерами.

5

Складається враження, що
створивши MTOT, уряд «умив
руки» і перестав опікуватися
проблемами цивільного населення,
що страждає внаслідок військових
дій; не дивно, що проблеми
продовжують існувати
Міністерству оборони України та Генеральному
Штабу Збройних Сил України:

групи з відстеження втрат серед цивільних осіб, яка
діє на базі Об’єднаного центру ЦВС у Краматорську.

• Більш детально проаналізувати функції та спроможності ЦВС ЗСУ, аби у підсумку забезпечити
умови, коли здатність та можливості ЦВС діяти відповідали б очікуванням військових, уряду і цивільних. ЦВС вже зараз багато робить для допомоги постраждалим, проте, додаткові ресурси та навчання
сприятиме підвищенню ефективності ЦВС у його
роботі по забезпеченню взаємодії з цивільними
особами та громадою. Досі залишається дискусійним питання: чи має ЦВС безпосередньо надавати
допомогу? Проте вже зараз очевидно, що воно
може стати інформаційним хабом, представники
якого, збираючи інформацію від цивільних осіб
про їхні потреби, потім могли б обмінюватися нею
з урядовими установами, громадськими та міжнародними гуманітарними організаціями для надання оперативної допомоги цивільним.

• Розробити та запровадити порядок передачі
в оренду майна цивільних осіб військовим для виконання їхніх службових обов`язків у зоні конфлікту. Контракт між власником майна та військовими
із подальшою оплатою використання цього об’єкту
має підписуватися у найкоротші терміни.

• Систематизувати та інституціоналізувати допомогу
військових цивільним у зоні конфлікту, особливо
на території, яка визначена командуванням ООС
як «червона», а також у районах, де воєнні дії завдають шкоди цивільним особам. Розробити чіткий
процес прийняття рішень та реагування за встановленими критеріями: якщо ситуація відповідає
затвердженим нормам, механізм надання допомоги військовими (перша медична, технічна допомога
та т.п.) повинен запускатися автоматично.
• Зобов`язати військових та представників силових
структур, які підпорядковані командуванню ООС
(зокрема, Збройні Сили України, Національна
поліція, Національна гвардія, Державна прикордонна служба, Державна служба з надзвичайних
ситуацій і т.п.) доповідати про всі випадки завдання
шкоди цивільному населенню у зоні конфлікту.
Така підзвітність забезпечить сталість роботи та дотримання вимог щодо ведення повної бази даних
відповідних випадків в рамках діяльності Робочої

• Розробити та запровадити механізм регулярної
взаємодії між цивільними та військовими. Наприклад, у форматі відкритих зустрічей-обговорень
за участі військових (які пройшли спеціальні тренінг з фасилітації та модерації), чиновників військово-цивільних адміністрацій та місцевих жителів, де
усі учасники могли би обговорювати та визначати
пріоритети у питаннях захисту та допомоги населенню.
• Здійснити трансформацію ЦВС у 100% професійний підрозділ, який укомплектований штатними
військовослужбовцями, а не тимчасово призначеними офіцерами з досить поверхневою підготовкою, які відряджаються до ООС лише на кілька місяців. Військовослужбовці ЦВС, які направляються
до зони ООС, повинні входити до складу окремого
постійного діючого підрозділу ЦВС. Він має складатися з висококваліфікованих, добре навчених
офіцерів, які професійно виконують свої обов`язки
там, де найбільше потрібні.
• Розробити та запровадити програму щодо надання медичної допомоги військовими лікарями
та медпідрозділами, а також медевакуації для мешканців постраждалих від конфлікту районів, які
через ООС не можуть отримати медичних послуг
на загальних підставах, проте потребують допомоги.
• Гарантувати належне забезпечення (фінансове
та кадрове) діяльності Робочої групи з відслідковування втрат серед цивільного населення – підроз-

Родина, що продовжує жити
в Луганську,
незважаючи
на ескалацію
конфлікту,
Мікайла Гьотц
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ділу, який збирає та аналізує дані про поранення
та вбивства цивільних в зоні проведенні ООС.
Вкрай важливо підтримувати збір цієї інформації на постійній основі, адже вона може бути
використана для координації надання допомоги
цивільним особам, які постраждали в результаті
конфлікту, міжнародними і місцевими НУО, а також
державними установами.

ставники цих структур отримали для заповнення
спеціальні анкети.

МЕТОДОЛОГІЯ

2. Яким чином військові можуть краще реагувати
на задоволення потреб цивільних, які постраждали
внаслідок конфлікту?

У звіті розглядається і аналізується частина території України, на яку безпосередньо впливає
поточний конфлікт, зокрема, на якій з квітня 2014-го
до квітня 2018-го проводилася Антитерористична
операція, а з 30 квітня 2018 року – Операція об’єднаних сил. Оскільки бойові дії все ще тривають
уздовж лінії розмежування, яка розділяє територію
країни на підконтрольну уряду (на захід від лінії
розмежування) та непідконтрольну українській владі (на схід), все більше людей по всій Україні страждають від наслідків внутрішнього переміщення.
У звіті безпосередньо розглядається ситуація, яка
локалізована на частині території двох областей:
Донецької та Луганської, де ведуться бойові дії.
Збройний конфлікт у цих областях відбувається
з кінетичною активністю; сторони розділені суцільною 550-кілометровою лінією розмежування,
що тягнеться від північного берега Азовського моря
до місця, де зустрічаються міжнародно визнані кордони України та Російської Федерації, відповідно
в Луганській області України та Ростовській області
Росії.
Відповідно до нормативно-правової бази, в рамках
ООС визначено сім адміністративних районів
у Донецькій області – м. Авдіївка, Бахмутський
район, м. Маріуполь, Мар’їнський, м. Торецьк,
Волноваський та Ясинуватський райони, а також
чотири в Луганській області - Новоайдарський,
Попаснянський і Станично-Луганський райони,
а також м. Сєвєродонецьк, які розташовані цілком
або частково вздовж лінії розмежування та зон
бойових дій. Решта територій двох областей мають
статус «зон безпеки». Потреби та очікування місцевого населення, яке межує з лінією розмежування
та проживає у зонах активних бойових дій, мають
для звіту ключове значення.
Вони покладені в основу аналізу та оцінки ситуації, а також напрацювання рекомендацій. У цих
районах було опитано сім співробітників місцевих
адміністрацій, чотири - у Донецькій області та три
- у Луганській. Оскільки саме співробітники ЦВС
представляють Збройні Сили Україні у роботі з цивільним населенням, чотири офіцери CIMIC були
опитані в Донецькій області, а три – в Луганській.
На національному рівні «польова» робота велася
з низкою органів центральної влади, які безпосередньо задіяні у процесі надання допомоги. Пред-

Під час роботи над звітом було поставлено два
дослідницьких питання:
1. Якими є системні проблеми, що зменшують
ефективність надання допомоги, на яку очікують
цивільні?

CIVIC застосував змішаний підхід, поєднуючи вивчення документів та публікацій з опосередкованих
та першоджерел зі збором даних під час безпосереднього контакту з цільовими групами. Дані,
зібрані під час роботи з представниками центральних органів влади, були використані для формулювання відповіді на перше питання. Дані польового
дослідження, у тому числі інтерв’ю та відповіді
на опитувальники від військових та представників
місцевої влади, а також громадянського суспільства
стали основою для надання відповіді на друге питання. Цей підхід обумовлює специфіка зазначених
питань, зокрема, зміна режиму АТО на ООС з відповідним перерозподілом повноважень та обов’язків.
Друге питання також у уваги також тримає ті регіони, де військові безпосередньо виконують свої
обов’язки.
В оцінці брали участь чотири групи респондентів:
• Міністерства та відомства національного рівня,
які, відповідно до своїх повноважень та обов’язків,
здійснюють надання допомоги;
• Органи державної влади на місцевому рівні
вздовж лінії розмежування (середня кількість мешканців – 50 тис. – 10 тис. осіб);
• Військові, представлені місцевими групами ЦВС;
• Представники громадянського суспільства у Донецькій та Луганській області, які долучені до заходів
щодо надання допомоги цивільним.
Державні структури, які надають (або можуть
надавати) допомогу постраждалим, отримали
опитувальник (Додаток Б). CIVIC отримав дві
відповіді, структуровані у відповідності до анкети:
від Міністерства тимчасово окупованих територій
та внутрішньо переміщених осіб України (МТОТ)
та від Державної служби надзвичайних ситуацій
України (ДСНС). Відповідь від Міністерства соціальної політики України була побудована за власною структурою. Оскільки Міністерство охорони
здоров’я України не надало письмової відповіді
на запит, було проведено напівструктуроване усне
інтерв’ю з його представником.
Опитувальник та інтерв’ю розглядали питання
повноважень та обов’язків урядових структур, їхніх
процедур та правових підстав для діяльності, а також існуючих механізмів та програм допомоги по-

Оскільки бойові дії все ще тривають
уздовж лінії розмежування, яка розділяє
територію країни на підконтрольну
уряду (на захід від лінії розмежування)
та непідконтрольну українській владі (на
схід), все більше людей по всій Україні
страждають від наслідків внутрішнього
переміщення.
страждалим цивільним. Ця робота також дозволила
зібрати інформацію щодо динаміки впровадження
ООС та еволюції цього процесу, міжміністерської
координації та міжвідомчого співробітництва. Також опитувальник та інтерв’ю використовувалися
для оцінки інформаційних процесів та допомагали
забезпечити зворотній зв’язок.
Оскільки МТОТ, МОЗ, МСП та ДСНС – це державні
структури, які мають повноваження та зобов’язання
щодо надання допомоги постраждалим цивільним,
вони мають здійснювати і збір відповідних даних.
Це мало б гарантувати надання більш скоординованої допомоги як на всеукраїнському, так й на місцевому рівнях.
Водночас із виконанням функцій головного державного органу щодо цивільного захисту населення, на регіональному рівні ДСНС разом із іншими
структурами сектору безпеки та оборони входить
до складу ООС.
Таким же чином, із запровадженням ООС, військові
отримали можливість використовувати заклади
охорони здоров’я у Донецькій та Луганській
областях, які підпорядковуються та знаходяться
у структурі Міністерства охорони здоров’я України.
Ці інституції також є релевантними для оцінювання
розподілу ролей центральної влади та командування ООС у регіоні.
Під час збору інформації для звіту була проведена
комунікаційна робота з використанням структурованого опитувальника (Додаток В) з керівництвом

чотирьох районних військово-цивільних адміністрацій Донецької області - Авдіївка, Мар`їнка,
Торецьк, Волноваха, а також трьох – Новоайдар,
Попасна і Станиця Луганська - Луганській області.
Співрозмовники, представлені головами адміністрацій (Авдіївка і Попасна), заступниками голови
(Новоайдар, Станиця Луганська, Торецьк і Волноваха), а також співробітником відділу цивільного
захисту (Мар’їнка), надали свої відповіді на анкету,
а також поділилися думками про потреби, очікування, сприйняття ситуації цивільними, місцеві можливості щодо реагування на заподіяну матеріальну
шкоду та поранення, прогалини в інформаційних
та координаційних процесах. Співрозмовники
також зазначили і бачення місцевих щодо динаміки впровадження ООС та еволюцію практичної
діяльності в рамках ООС, включаючи взаємодію між
військовими та цивільними установами.
Оскільки ЦВС є першою ланкою взаємодії військовими та цивільними у зоні ООС, важливо було
провести збір «польових» даних саме щодо їхньої
діяльності. Групи та центри ЦВС, які розгорнуті
вздовж лінії розмежування, отримали структурований опитувальник (Додаток А). Частина респондентів дала відповіді на питання безпосередньо
під час особистого інтерв’ю. Проте сім груп ЦВС, де
фізичним доступ до особового складу ускладнений
дислокацією та бойовими діями (Авдіївка, Маріуполь, Максимільянівка, Попасна, Сєвєродонецьк,
Станиця Луганська, Світлодарськ), заповнили
опитувальник у письмовій формі. Ключові питання
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передовсім зосередилися на тому, яким чином військові надають допомогу цивільним особам, які постраждали внаслідок конфлікту; яких процедур слід
дотримуватися цивільним для отримання допомоги; ролі ЦВС у сприянні надання допомоги; викликах та обмежень, що мають військові щодо надання
допомоги; процесах інформування та координації;
а також міжвідомчій співпраці, зокрема на перетині
питань військово-цивільних відносин, тенденцій
та очікувань від зміни режиму АТО до ООС.
Слід також зазначити, що CIVIC контактував з групами ЦВС, які підпорядковуються як командуванню ООС, так й Управлінню ЦВС ЗСУ у м. Києві.
Деякі з підрозділів (об’єднані центри у Маріуполі
та у Сєвєродонецьку) мали повноваження щодо
координації дій ЦВС, охоплюючи більшу кількість
районів та більш широке коло завдань ніж інші.
Ці регіональні центри ЦВС можуть бути більш
залучені до розробки та реалізації завдань у сфері
стратегічних комунікацій або заходів на кшталт інформування громадськості в межах мандату ЦВС.
Крім того, додатково до груп ЦВС у певних місцевостях, офіцери ЦВС були введені до штабних
структур бойових бригад, розгорнутих уздовж лінії
розмежування. Ці офіцери не були залучені до збору даних у рамках роботи над звітом, оскільки їхнє
призначення на нові посади як раз тривало під час
підготовки, проведення «польових досліджень»
та аналізу отриманих даних. Проте враховуючи
оцінки представників громадянського суспільства
та, безпосередньо, військових, вже можна зазначити, що командування ООС скоріше за все буде переносити фокус уваги з підрозділів ЦВС на місцях
до штатних структур ЦВС у бойових частинах.
Під час роботи над звітом ключовим завданням
для CIVIC було залучення цивільних до дискусії
щодо покращення рівня надання допомоги
та інших питань захисту населення в зоні конфлікту. Саме тому, в рамках дослідження велася
робота з представниками місцевих громадських
та гуманітарних організацій. Було організовано
та проведено три заходи, в рамках яких відбулося
кілька обговорень у фокус-групах. Представники
зацікавлених сторін (неурядові організації, радники
з питань громадянського суспільства при місцевих
держорганах, місцеві структури Червоного Хреста
та Асоціації етнічних меншин) обмінялися думками
та перспективами щодо практичних кроків та напрямків своєї діяльності. Цей діалог значно збільшив обсяг колективних знань учасників.
Заходи відбулися в Краматорську (покрили північ
Донецької області), Маріуполі (південь Донецької
області), та у Сєвєродонецьку (Луганська область).
Дискусії мали на меті:
• сформулювати та визначити пріоритетні потреби
та очікування щодо допомоги від цивільних;
• визначити тенденції та закономірності, виклики
та прогалини у системі надання допомоги постраж-

далому населенню у зоні конфлікту (як на загальнонаціональному, так і на локальному рівні);
• запропонувати та обговорити підходи щодо поліпшення рівня надання допомоги цивільним, які
постраждали від конфлікту як з боку держави, так
і військових;
• з`ясувати та обговорити, яким чином представники місцевого громадянського суспільства можуть
допомогти цивільним особам отримати доступ
до програм допомоги.
В рамках роботи над звітом CIVIC також вивчив
і релевантний міжнародний досвід щоб посилити
рекомендації найкращими практиками та політиками, які вже довели свою ефективність. Відповідний
кейс описаний та представлений у звіті для порівняння.
Для упорядкування збору даних CIVIC структурував
типи шкоди за трьома основними категоріями:
• фізична шкода від безпосереднього застосування
зброї, яка спричинила значні наслідки для здоров’я
людини (як фізичного, так і психічного), а також
втрату членів сім’ї та родичів;
• матеріальна шкода: втрата, знищення, пошкодження або відчуження матеріальної приватної
власності або втрата прожиткового мінімуму внаслідок збройного конфлікту;
• інфраструктурна шкода – руйнування або знищення об’єктів державної або муніципальної
власності, які необхідні для надання ключових адміністративних послуг, підтримки базових умов життя,
задоволення побутових потреб (вода, опалення,
каналізація), догляду за інвалідами або літніми
людьми.
Різні категорії шкоди часто накладаються одна
на одну, що створює накопичувальний ефект
та, як наслідок, збільшує вплив та рівень збитків
та шкоди для постраждалої особи. Наприклад,
внаслідок одного обстрілу людина може отримати
скалкові поранення та посттравматичний стресовий розлад; будинок може бути зруйнований;
сільськогосподарська ділянка нашпигована боєприпасами, які не розірвалися; місцевий водогін
знищено. Враховуючи складність ситуації та викликів, які пов’язаних з конфліктом, українська влада
невідкладно повинна провести реформу системи
надання допомоги цивільному населенню в зоні
конфлікту. Кінцевою метою зазначених трансформацій має стати забезпечення надання раціональної, сталої, послідовної та невідкладної допомоги
цивільним особам, які в різний спосіб постраждали
від конфлікту.

ОПИС ПРОБЛЕМАТИКИ
Дослідження, яке проводилося в рамках звіту, практично збіглося в часі з заміною режиму АТО на ООС.
30 квітня 2018 року на Сході України офіційно розпочалася ООС, яка, по суті, є правонаступницею АТО.
Ці зміни були обумовлені Законом України «Про
особливості державної політики із забезпечення
державного суверенітету України на тимчасово
окупованих територіях у Донецькій та Луганській
областях». 1
Впродовж наступних кількох місяців зміни, що відбувалися, отримали різні оцінки. Зокрема, зовнішніх
спостерігачів цікавило, чи ООС має замінити АТО,
або ж два правові режими повинні співіснувати,
якщо не постійно, то впродовж певного періоду
часу (до моменту, коли АТО буде повністю закінчено,
й ООС її замінить).
Взаємодія з військовими впродовж весняно-осіннього періоду 2018 року вказувала на те, що правові
основи АТО все ще діяли. Де-факто, це означало,
що більшість людей замість нового військово-політичного режиму, який мав бути введений зі стартом
ООС, продовжувала вважати цю територію зоною
АТО.
Тим часом, офіційне керівництво операції перейшло від Служби безпеки України (СБУ) до військових, зокрема Командувача об’єднаними силами
(КОС) за підтримки Штабу операції об’єднаних сил
(ШООС), в структурі підпорядкування Генерального
штабу ЗСУ.
В цьому контексті ООС значно відрізняється
від АТО: головний фокус АТО був на забезпеченні
внутрішньої безпеки, пріоритет ООС - це захист
держави та стримування ворога
Командуванню ООС було надано значні повноваження в обох областях (Донецькій та Луганській), де
відбуваються регулярні бойові дії.
Територія ООС розділено на три зони: «зелену»,
де немає заборон і обмежень для проживання
чи переїзду; «жовту», ближчу до зони бойових дій,
де можуть проживати лише цивільні особи із дозволом від держави; і «червону», в якій власне і відбуваються бойові дії і, де перебування цивільних осіб
заборонене (проте, там продовжують жити люди).

Результати проведених обговорень у фокус-групах
показали: згідно з оцінками представників НУО, які
надають гуманітарну допомогу в «жовтій» та «червоній» зонах, перехід від АТО до ООС не призвів
до значних змін2 . Цивільні ж у «червоній» зоні ООС
живуть в умовах «обстрілів, перехресного артилерійського вогню та обміну вогнем із стрілецької
зброї та загроз, які несуть міни та інші боєприпаси,
які не вибухнули. Завдана цивільному населенню
шкода належним чином не фіксується. Більш того,
самі організації, які надають допомогу, стикаються
з проблемами у доступі до жертв через правові
норми щодо захисту персональних даних». 3
Фактичні наслідки війни вимагають від держави
надзвичайних правових заходів, проте, влада все
ще не усвідомила та не прийняла нову реальність.
Структурні реформи, які розпочалися після Революції гідності, досі мають лише певний вплив на покращення роботи міністерств.
Водночас реформа децентралізації, мета якої – стимулювання розвитку місцевого самоврядування,
збільшення фінансової незалежності та спроможності, а також розширення прав і можливостей
для громад – має великий потенціал в тому числі
і для територій, які межують або знаходяться в зоні
конфлікту.
Що стосується допомоги особам, які постраждали
від бойових дій на Сході, вона має надаватися
на трьох рівнях: загальнонаціональному (центральні органи влади); місцевому (військово-цивільні
адміністрації); військовому (цивільно-військове
співробітництво у складі Збройних Сил).
У цьому звіті на системному рівні розглядається
кожна структура або інституція, яка будь-яким чином залучена до надання допомоги постраждалим
від конфлікту цивільним особам, починаючи з національного (або стратегічного) рівня, переходячи
до військово-цивільних адміністрацій (операційний
рівень) та закінчуючи ЦВС (тактичний рівень).
Звіт розпочинається з аналізу дій урядових структур
на національному рівні. На цьому найвищому рівні,
де мають творитися політики та правила, розглядалась діяльність міністерств та відомств, які наразі
є відповідальними за організацію та координацію
допомоги постраждалому цивільному населенню.

1. “Стратегічне керівництво силами та засобами Збройних Сил України, інших утворених відповідно до законів України військових
формувань, Міністерства внутрішніх справ України, Національної поліції України, центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері цивільного захисту, які залучаються до здійснення заходів із забезпечення національної безпеки
і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, здійснює Генеральний
штаб Збройних Сил України.“Командувач об’єднаних сил реалізує свої повноваження через Об’єднаний оперативний штаб
Збройних Сил України. Повноваження Командувача об’єднаних сил визначаються положенням про Об’єднаний оперативний
штаб Збройних Сил України, яке розробляється Генеральним штабом Збройних Сил України та затверджується Верховним Головнокомандувачем Збройних Сил України за поданням Міністра оборони України.”
Про особливості державної політики із забезпечення державного суверенітету України на тимчасово окупованих територіях у
Донецькій та Луганській областях, Стаття 9, https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2268-19.
2. ОФГ з представниками громадянського суспільства, Северодонецьк, Луганська область, 28 вересня 2018 року.
3. ОФГ з представниками громадянського суспільства, Краматорськ, Донецька область, 13 липня 2018 року.

11

ЦЕНТРАЛЬНІ ОРГАНИ ВЛАДИ:
ЗАСТАРІЛІ МЕТОДИ, ДУБЛЮВАННЯ
ПОВНОВАЖЕНЬ ТА ВІДСУТНІСТЬ
ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ
На карті Операції об’єднаних сил, яка до квітня 2018
року була відома, як зона проведення Антитерористичної операції, на жаль, є чимало так званих
«сліпих зон» (термін, який використовують автомобілісти, коли машину, яка поруч на полосі не видно
в жодному з дзеркал). Одна з них – селище Опитне.
Розташоване між Авдіївкою, у якій з 2014 року тривають запеклі бої, та Донецьким аеропортом, який
був повністю зруйнований у січні 2015-го, за майже
п`ять років конфлікту Опитне практично перетворилося на згарище.

Раніше це було мальовниче передмістя Донецька
з озерами, де містяни мали дачі та любили відпочивати влітку. За даними перепису населення,
до війни кількість мешканців тут становила 755 осіб.
Проте влітку 2018-го журналіст, який приїхав
до вщент зруйнованого селища, знайшов лише
42 людини. Опитне знаходиться в так званій
«червоній» зоні, безпосередньо на лінії вогню між
підконтрольними Україні та неконтрольованими територіями. Тут немає місцевої адміністрації, доступу
до медицини, аварійних служб; газу, електроенергії
та водопостачання. З початку конфлікту селище
було перетворено на низку військових позицій, багато з яких розташовані в будинках цивільних осіб,
тому і перетворилося на об`єкт постійних обстрілів
ворожої артилерії та снайперів.

Історія Марії Горпинич
Марія Горпинич, 78 років. Вона живе в Опитному все
своє життя й уособлює історію типової мешканки
невеликого села або селища цього регіону. 4 Народилася під час Другої світової війни, однієї з найстрашніших війн в історії людства. Зростала в часи так званих
«п`ятирічок» та виробничих змагань, коли СРСР
активно розвивалося, а тривалість життя навіть на короткий час перевищила цей показник у Сполучених
Штатах. В Опитному Горпинич живе сама. Кілька разів
була поранена, але дивом вижила. Її чоловік помер
від ускладнень, спричинених пневмонією, на яку
він захворів на початку конфлікту у 2014 році. Отримати гідну медичну допомогу та залишитися живим
він не зміг – виїхати з зони під постійними обстрілами
було неможливо. Взимку 2015-го син Марії був важко поранений скалками снаряду. Він помер від інфекції, бо знову, як і батько не зміг отримати допомоги лікарів. Її будинок багато
разів «ловив» скалки артилерійських і танкових снарядів. Вікна були розбиті ще на початку
конфлікту. На те, щоб засклити їх знову, у самотньої Марії немає ані сил, ані засобів. Аби хоча
б якось вберегтися від холодів, Марія затягнула їх звичайною клейонкою.
Марія вже не перший рік відрізана від нормального життя та іншої частини країни. Єдину
допомогу – їжу, одежу та ліки, яку вона час від часу отримує, - привозять волонтери або приносять військові, які жаліють літню жінку. Коли холодно, військовослужбовці також допомагають з дровами для опалення будинку. Виживає Марія за допомогою городу та господарства. Вона вирощує овочі та фрукти, розводить курей.

4. У 2018 році історію Марії про виживання на війні було опубліковано в ЗМІ. Андрій Дубчак
та Мар’ян Кушнір, “Забуті на лінії фронту,” Радіо Свобода, 13 серпня 2018 року, https://www.
radiosvoboda.org/a/opytne-ruined-war-photo/29428893. html?fbclid=IwAR0zSBp_nJ3c3nsJjnuQ_
PcEyy3kNeu-Qy27w8hu8FPvebljV3ecRW4zDvE.

За майже п’ять років конфлікту
вона не отримала жодної офіційної допомоги від української влади. В аналогічній ситуації й більшість мешканців,
що залишилися в селах і поселеннях
в «червоних» або «жовтих» зонах ООС.
За даними Моніторингової місії з прав
людини ООН в Україні, з квітня 2014
року до вересня 2018 року на Сході
загинуло понад 3000 цивільних, ще
від 7000 до 9000 отримали поранення.5

У квітні 2018 року постановою Уряду було створено механізм, який дозволяє Марії звернутися
за отриманням спеціального статусу - «інваліда
війни». У серпні 2018 року Міністерство соціальної
політики України затвердило наказ, який регулює
створення та функціонування Міжвідомчої комісії
з питань установлення фактів отримання особами
поранень чи інших ушкоджень здоров’я, одержаних
від вибухових речовин, боєприпасів і військового
озброєння на території проведення антитерористичної операції6 . Спеціальна комісія, створена Міністерством у справах ветеранів України (МСВ), має
широке представництво: МСВ, МСП, МОУ, МВС, Національна поліція, Національна гвардія, Державна
прикордонна служба, СБУ, Генеральна прокуратура.
Проте аби отримати цей статус, спочатку необхідно
одержати у медико-соціальної експертної комісії
групу з інвалідності, а також висновок медичного
експерта, який засвідчує факт отримання поранень
чи інших ушкоджень здоров’я від боєприпасів
в АТО/ООС. Отримавши пакет, визначених постановою Кабінету міністрів7, документів, Міжвідомча
комісія розглядає заявку та приймає рішення
про надання так званого статусу «інваліда війни»
або «про відмову у встановленні факту одержання
постраждалою особою ушкоджень здоров’я від боєприпасів на території проведення антитерористичної операції, здійснення заходів із забезпечення
національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях»8.
Повноцінно міжвідомча комісія розпочала свою
роботу лише навесні 2019-го. Засідання відбуваються кожні два тижня. Згідно з інформацією одного

з присутніх на засіданні представників громадянського суспільства, статус «інваліда війни» вже отримало більше п’ятдесяти осіб.
Громадяни, які отримали цей статус, відтепер матимуть доступ до низки пільг, зокрема, безкоштовних
медикаментів та медичного обслуговування, 100%
знижку на комунальні послуги, безкоштовний
проїзд у транспорті. Такі пільги можуть значно
допомогти постраждалим від конфлікту людям, забезпечуючи довгострокову соціальну та фінансову
допомогу.
Слід також зазначити: незважаючи на той факт,
що механізм надання статусу «інваліда війни»,
нарешті, запрацював, він і досі перебуває в зародковому стані. Більш того, аналізуючи процес,
можна зробити висновок: можливість отримати
відповідний статус мають лише ті поранені цивільні, які не просто постраждали безпосередньо
внаслідок конфлікту, а й змогли задокументувати
цей факт належним чином та отримати інвалідність.
Це залишає поза межами процесу безліч постраждалих мирних жителів з травмами та пораненнями
внаслідок конфлікту.
; Для забезпечення отримання допомоги від держави для всіх цивільних осіб, які зазнали різного
роду шкоди, необхідно внести зміни до чинного
законодавства щодо забезпечення та захисту фундаментальних прав цивільних осіб у зоні конфлікту.
Зокрема, гарантувати конституційні права людей,
які проживають в зоні конфлікту, компенсацію
та виплати за їх порушення, доступ до медичних
та адміністративних послуг. Окрім того, також необхідно ввести більш широке визначення поняття
«цивільної особи, яка постраждали внаслідок конфлікту».
Проблема з визначенням статусу – лише одна
з численних труднощів, які досі не врегульовані
на національному рівні. Обговорення у фокус-групах більш наочно та повно проілюстрували цю картину. Ось кілька важливих та додаткових штрихів:
• рівень залучення Національної поліції та ДСНС
у ООС за межами «завдань, визначених Командуючим ООС та в рамках мандату ООС» залишається
незрозумілим. Представники Нацполіції повідомляли про випадки, коли співробітники не змогли
допомогти цивільним під час інцидентів, оскільки
«не були допущені до певного району військовими» 9

5. Заступник Верховного Комісару ООН з прав людини, оновлення щодо України №10, 25 вересня 2018 року, https://www.ohchr.
org/ en/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=23637&LangID=E.
6. Офіційний вебсайт МСП: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1186-18?lang=ru.
7. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/306-2018-%D0%BF#n36
8. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/306-2018-%D0%BF#n36
9. ОФГ з представниками громадянського суспільства у м. Краматорськ, Донецької області, 13 липня 2018 року.
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Наразі кожна інституція
на національному рівні,
пов`язана з надання допомоги
постраждалим цивільним, має
перспективи та потенціал для
покращення власної діяльності.
• існують проблеми з доступом до владних інституцій, уповноважені видавати офіційні документи
та приймати запити на отримання пільг та статусів
(наприклад, інваліда). Обмежений доступ до медичних установ через бюрократичні та логістичні
труднощі10;
• пенсійний фонд згадувався як особливо неефективний та «винахідливий» у пошуку виправдань
своєї бездіяльності або поганої роботи11;
• реформа охорони здоров’я характеризувалася
як така, що має негативний вплив на цивільних осіб
через зменшення доступу до закладів охорони здоров’я (реформа передбачає оптимізацію та закриття частини лікарень).12 Незважаючи на те, що МОЗ,
реформуючи систему, має підґрунтя для закриття
деяких закладів, критично важливо зберегти невеликі лікарні на Cході України, аби забезпечення
доступ до медичної допомоги інвалідам або пораненим особам;
• комплексна медична допомога щодо лікування
поранень – недоступна13. Хоча, в більшості міських
населених пунктах палати невідкладної допомоги
мають відповідне обладнання, тільки у деяких закладах лікарі мають досвід лікування важких поранень та вибухових травм. Також відсутня можливість
отримати психологічну допомогу;
• не відбувається належного діалогу між державними органами14. Міністерства не проводять щотижневих або навіть щомісячних координаційних
зустрічей один з одним для обміну інформацією
щодо проблем, рішень та співпраці. На думку респондентів, відсутній колегіальний підхід;
• більшість державних органів діють у межах своїх
звичайних обов’язків і повноважень, використо-

вуючи найвужчі визначення, не беручи до уваги
особливі умови, з якими стикаються люди, які проживають у зоні конфлікту або поруч з нею15;
• роль МТОТ залишається невидимою для представників громадянського суспільства, які до кінця
не розуміють його повноваження та мандат16;
• люди в зоні конфлікту страждають від відсутності
доступу до базових адміністративних послуг17;
• цивільні особи, які мешкають поблизу лінії
розмежування, серед загроз життю та здоров’ю
називають міни та боєприпаси, що не розірвалися.
Вони не мають карт мінних полів. Незважаючи
на те, що у грудні 2018-го Верховна рада України
врешті-решт проголосувала за Закон України «Про
протимінну діяльність»18, реальних практичних кроків в цьому напрямку зроблено не було19.
Коментарі учасників фокус-груп чудово висвітлюють прогалини, що існують у системі надання
допомоги постраждалих цивільних на багатьох рівнях, починаючи від невідкладної першої допомоги
у надзвичайних ситуаціях (ургентний медичний
випадок або пожежа) та закінчуючи творенням
концептуальних правових засад з боку ВРУ та Адміністрації Президента. Наразі кожна структура на національному рівні має перспективи та потенціал
для покращення власної діяльності.
Ще з 2016 року створенням та реалізацією національної політики щодо ВПО мало опікуватися
МТОТ. Однак, міністерство має дуже широкий
мандат. Згідно з Постановою Кабінету міністрів
щодо створення МТОТ, міністерство відповідає
за розробку та реалізацію державної політики
щодо прав громадян на Cході України, бере участь
у розробці та реалізації державної політики щодо

ФОТО Солдат ЗСУ знаходиться
на блокпості із автоматом АК-74
на лінії фронту біля міста Щастя,
6 травня 2019 року. Під час відвідування цієї місцевості, журналісти
зафіксували кулеметні черги
та кілька вибухів.
Фото – Деніел Браун.

захисту людей і майна, просування прав корінних
народів, наприклад таких, які наразі мешкають
на неконтрольованих територіях, а також національних меншин, що проживають у Криму, а також
зменшення/запобігання шкоди цивільним особам
від вибухонебезпечних об’єктів20.
В теорії це все звучить добре, але жоден з цих
напрямів не відпрацьовується повною мірою
на практиці; багато напрямів не мають чітких дефініцій. На жаль, прогалини існують практично в усіх
сферах відповідальності MTOT.
Наразі MTOT розробляє та впроваджує плани,
спрямовані на забезпечення доступу цивільних
осіб, які постраждали від конфлікту, до юридичних,
психосоціальних, медичних та інформаційних
послуг. Водночас цей процес має відбуватися
у координації з іншими міністерствами, зокрема,
МВС, Мінюстута МСП. Такою співпраці поки немає,
що знижує ефективність роботи МТОТ.

Крім того, МТОТ здійснює контроль за реалізацією
Державної цільової програми відновлення та розбудови миру в східних регіонах України, яка була
запроваджена у 2017 році для Дніпропетровської,
Харківської, Запорізької та тих частин Донецької
та Луганської областей, які контролюються Україною.
Програма включає низку напрямів діяльності
(здебільшого у сфері розвитку) щодо побудови
миру шляхом сприяння місцевому соціально-економічному розвитку, має потужні компоненти щодо
побудови довіри серед громад.
MTOT також розробило плани щодо систематизації
роботи уряду з ВПО. Крім того, МТОТ є розпорядником ресурсів, які були виділені для забезпечення
житлом ВПО у Донецькій та Луганській областях.
Тут вдалося досягти певного прогресу, зокрема,
було придбані будинки для ВПО у Маріуполі та Покровську, проте, комплексного рішення проблеми
все ще не досягнуто.

10. ОФГ з представниками громадянського суспільства у м. Северодонецьк, Луганської області, 28 вересня 2018 року.
11. Ibid.
12. Ibid
13. ОФГ з представниками громадянського суспільства у м. Краматорськ, Донецької області, 13 липня 2018 року
14. ОФГ з представниками громадянського суспільства у м. Северодонецьк, Луганської області, 28 вересня 2018 року
15. ОФГ з представниками громадянського суспільства у м. Маріуполь, Донецької області, 27 вересня 2018 року.
16. Ibid.
17. ОФГ з представниками громадянського суспільства у м. Северодонецьк, Луганської області, 28 вересня 2018 року.
18. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2642-19
19. ОФГ з представниками громадянського суспільства у м. Маріуполь, Донецької області, 27 вересня 2018 року
20. Постанова «Деякі питання Міністерства з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб»
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/376-2016-%D0%BF/sp:max15..
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Дублювання повноважень та
обов’язків на національному рівні
Як показано нижче, центральні інституції, які повинні надавати допомогу постраждалим
цивільним часто дублюють один одного щодо відповідальності за певні типи діяльності.
Наприклад, спектр повноважень МТОТ та ДСНС вражаюче широкий, у той час як інші міністерства
та відомства мають лише власні унікальні функції. Як наслідок, без ефективної координації між
інституціями, допомога, яку вони надають постраждалим цивільним, є несистематичною та
спорадичною. У той час, як багато з цих інституцій мають обов’язок збирати дані, результати збору
таких даних часто суперечать один одному (оскільки методи, які б узгоджували цей процес,
відсутні). Саме тому, це знижує мотивацію до вироблення та застосування значущих ідей на основі
аналізу.

Допомога внутрішньо
переміщеним особам
Міністерство з питань
тимчасово окупованих
територій та внутрішньо
переміщених осіб України

Швидке відновлення
Міністерство оборони
України /Збройні сили
України/ЦВС;
Державна служба
з надзвичайних
ситуацій України

Координація
Органи місцевого
самоврядування/військовоцивільні адміністрації

Продукти/Харчування
Органи місцевого
самоврядування/військовоцивільні адміністрації

Збір даних
Органи місцевого
самоврядування/військово-цивільні
адміністрації;
Міністерство оборони
України/Збройні сили України/ЦВС;
Міністерство охорони здоров’я України;
Міністерство внутрішніх справ
України /Національна поліція України;
Міністерство внутрішніх справ
України/Національна гвардія України;
Державна служба з надзвичайних
ситуацій України;
Державна прикордонна служба України;
Міністерство соціальної політики
України, Міністерство з питань
тимчасово окупованих територій та
внутрішньо переміщених осіб України
Служба безпеки України

Доступ для
гуманітарної допомоги
Органи місцевого
самоврядування/військовоцивільні адміністрації
Міністерство оборони
України/Збройні сили
України/ЦВС
Державна служба з
надзвичайних ситуацій України

Сфери відповідальності державних структур позначено символами (іконками) Управління ООН з координації гуманітарних питань.

Надання гуманітарної
допомоги
Державна служба
з надзвичайних ситуацій
України

Люди з обмеженими
можливостями
Міністерство у справах
ветеранів України

Медична допомога
Міністерство охорони
здоров’я України

Захист
Міністерство оборони
України /Збройні сили України/ЦВС
Міністерство внутрішніх справ
України /Національна поліція України
Міністерство внутрішніх справ
України /Національна гвардія України
Державна служба з надзвичайних
ситуацій України
Державна прикордонна служба України
Служба безпеки України

Верховенство права
та правосуддя
Міністерство внутрішніх справ
України/Національна поліція України
Міністерство внутрішніх справ
України /Національна гвардія України

Прихисток/Житло
Органи місцевого
самоврядування/військовоцивільні адміністрації

Більше інформації тут:

Захист від мінної
небезпеки
Міністерство оборони
України /Збройні сили
України/ЦВС

Відновлення
інфраструктури
Органи місцевого
самоврядування/військовоцивільні адміністрації

Безпека та захищеність
Міністерство оборони України /Збройні
сили України/ЦВС
Міністерство внутрішніх справ
України/Національна поліція України
Міністерство внутрішніх справ
України/Національна гвардія України
Державна прикордонна служба України

Соціальний захист
Міністерство соціальної
політики України

https://www.unocha.org/story/ocha-launches-500-free-humanitarian-symbols
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МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД: ЯК ГРУЗІЯ
НАМАГАЛАСЯ ВИРІШИТИ ПРОБЛЕМИ
ІЗ НАСЛІДКАМИ ВОЄННИХ КОНФЛІКТІВ

Після низки збройних конфліктів в Грузії було створено Міністерство з питань
внутрішньо переміщених осіб з окупованих територій, забезпечення житлом
та біженців (або Міністерство у справах
біженців та забезпечення житлом),
яке отримало завдання здійснювати
діяльність, спрямовану на повернення
ВПО до місць, де вони мешкали раніше. Міністерство оновило бази даних
реєстрації ВПО, розробило та впроваджувало програми щодо реалізації
національного закону щодо ВПО.
Відомство також брало активну участь
у розробці програм щодо забезпечення ВПО житлом, збільшення доступу
до медичних послуг, психологічної
підтримки, а також збільшення економічних можливостей. У 2018 році
міністерство було розформовано
як частина реформи по оптимізації
державних структур. Зміни також мотивували відсутністю прогресу у заходах
з реінтеграції та посиленням розуміння
того, що стратегія, яка була спрямована
на повернення людей, виявилася невдалою.
Функції міністерства були перерозподілені та передані до інших міністерств.
Зокрема, переселенням тепер опікується Міністерство регіонального розвитку та інфраструктури, міграційним
компонентом – Міністерство внутрішніх
справ, соціальним - Міністерство праці,
Міністерство охорони здоров’я, а також
Міністерство соціальних питань.

Захист та допомогу постраждалим цивільним в зоні
ООС забезпечує низка держструктур: ДСНС, МВС,
МСП та МОЗ. У «червоній» зоні агенцією, що має
надавати першу невідкладну допомогу постраждалими цивільними (відповідно до мандату), є ДСНС.
Служба належить до структури МВС та відповідає
за цивільний захист, а також запобігання та реагування на надзвичайні ситуації. ДСНС забезпечує
гасіння пожеж, розмінування та відновлення житлових районів. Служба надає допомогу і тим, хто перетинає лінію розмежування у контрольних пунктах
в’їзду-виїзду (КПВВ). ДСНС також має повноваження організовувати роботу таборів для внутрішньо
переміщених осіб.
Водночас, незважаючи на те, що згідно з законодавством, ДСНС – це служба оперативного та першого
реагування, досі значна частина першої допомоги
в зоні ООС постраждалим надається міжнародними, місцевими громадськими та гуманітарними
організаціями, а також військовими.
Роль ДСНС в структурі уряду та системі державних
послуг відрізняється від інших державних інституцій. Оскільки її дії координуються та представляються на рівні Кабінету міністрів, ДСНС зберігає
високий ступінь інституційної автономії та широкий
мандат завдяки своїм специфічним завданням.
ДСНС тісно співпрацює як з Національною поліцією, так і з військовими.
Проте через дублювання повноважень, зокрема
щодо розмінування, між ДСНС та МОУ виникають
конфлікти. Нещодавно ДСНС публічно не погодився з позицією МОУ під час обговорення питань
щодо підходу на державному рівні до питань
про протимінну діяльність. Разом із МТОТ ДСНС
підтримує ідею, що системою повинні керувати
не військові, а цивільні структури. Відсутність
співпраці між двома відомствами призвела до того,
що дебати перейшли на рівень парламенту та комітету, який працював над законопроектом про протимінну діяльність. У грудні 2018-го парламент
зрештою проголосував за документ, який вимагає
створення нової окремої структури, яка би розробляла державну політику щодо мінної небезпеки
та роботи з боєприпасами.
ДСНС разом з іншими підрозділами ООС, які мають подібні потужності - інженерними військами
та Державною спеціальною службою транспорту
(ДССТ) - можуть відбудовувати зруйновану інфраструктуру. ДССТ, яка раніше була складовою
Міністерства інфраструктури України, після початку
конфлікту на Сході України була перепідпорядкована МОУ. До її повноваження належать очищення
транспортних вузлів як військового, так і цивільного
призначення від небезпек. Водночас, саме ремонт
та будівництво мостів стали найбільш помітним
проявом допомоги цивільним, які постраждали
внаслідок конфлікту, з боку ДССТ. У листопаді 2018
року було відкрито міст біля Попасної (Луганська
область). Він з’єднує район з Бахмутом, є четвертим

за величиною мостом, який контролюється урядом
України.
Відповідальність за захист цивільних осіб в ООС
покладена на Національну поліцію, яка знаходиться
у підпорядкуванні Міністерства внутрішніх справ
України. В зоні ООС Нацполіція зобов’язана фіксувати випадки, які пов’язані завданням шкоди
цивільним особам та майну. Усі випадки смертей,
травм або поранень, спричинені артилерійськими
обстрілами в зоні ООС, вважаються кримінальними
злочинами та повинні бути відповідно задокументовані поліцією. Національна поліція також
зобов’язана розслідувати звинувачення щодо
неправомірних дій, вчинених військовими, у випадках, коли постраждали цивільні особи. Проте
на практиці поліція свої повноваження в повній
мірі не відпрацьовує.
Не менш важливою структурою для ВПО та мешканців зони ООС є МСП. Це міністерство забезпечує розробку та реалізацію державної політики
у сферах соціальної політики та соціального забезпечення, а також координує діяльність місцевих
органів соціального забезпечення. МСП є і координаційним центром уряду щодо адміністрування
та розподілу гуманітарної допомоги. Окрім того,
МСП відповідає за захист прав людей з особливими потребами та дітей у прифронтових районах.
Міністерство охорони здоров’я України, в свою чергу, відповідає за державну політику у сфері охорони
здоров’я. З лютого 2018 року МОЗ розпочало пілотний проект щодо збору даних про жертв серед
цивільного населення. Проект було розроблено
за сприяння ЮНІСЕФ, а його матеріали поширено
серед місцевих закладів охорони здоров’я. Ці
заклади мали б повідомляти про випадки травм,
спричинених вибухами, до відділів охорони здоров’я обласних адміністрацій, які, у свою чергу,
мали б передавати інформацію до Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф
МОЗ для аналізу та подальшого реагування.
Крім того, МОЗ відповідає і за забезпечення системи цивільного захисту, яка була сформульована
у Військово-медичній доктрині, прийнятій у жовтні
2018 року. Її мета – надання доступу військовим
та цивільним до спільного медичного простору,
а також дозволити військовим використовувати
систему охорони здоров’я України для отримання
медичної допомоги21. Згідно з цим принципом,
МОЗ має готувати цивільні лікарні для задоволення
потреб військових. На жаль, досі відсутнє законодавство, програма чи план дій, які б опікувалися
медичною допомогою цивільним особам, які
постраждали у зоні конфлікту. Жодних досліджень
щодо ефективності задоволення медичних потреб
цивільних теж немає.

Водночас, реформа МОЗ, яка відбувається зараз,
у підсумку може призвести до закриття деяких
закладів, що обслуговують цивільних осіб, які
проживають в червоних або жовтих зонах. Це ще
більше ускладнює питання надання своєчасної
та якісної медичної допомоги населенню на лінії
розмежування. Отже, незважаючи на ефективність
на загальнонаціональному рівні, реформа може
призвести до значних перешкод на шляху до доступу громадян до медичних послуг у цьому непростому регіоні.
За даними Моніторингової місії з прав людини
УВКПЛ ООН, в Україні відсутній механізм, за допомогою якого цивільні особи можуть отримати
компенсацію за використання їхнього майна
військовими або за збитки, спричинені війною.
В перспективі кожне порушення прав власності,
ймовірно, буде передбачати проведення розслідування та судового розгляду. Саме тому документування цих випадків повинно здійснюватися
систематично, а відповідні записи реєструватися
та зберігатися в спеціальній базі.
Наразі за створення та роботу бази ВПО відповідає
МСП, її використання більше зосереджено довкола
пенсій та інших соціальних виплат. Водночас,
згідно з законодавством, база мала стати єдиним
потужним інструментом надання допомоги ВПО.
Збір інформації повинен був включати й особисту
інформацію про постраждалого, а також його/її соціальні, медичні та житлові потреби. Доступ до неї
мав би мати не тільки МСП, а й інші міністерства
та відомства, гуманітарні та громадські організації,
а також самі ВПО.
Наразі ж різні установи та міністерства мають свої
власні бази, пов’язані з ВПО або постраждалими
на лінії розмежування цивільними. Наприклад,
СБУ збирає інформацію щодо тих осіб, які перетинають лінію розмежування; Нацполіція – щодо
кримінальних правопорушень і т.п. Більш того,
жодне з відомств не обмінюється інформацією.
Як наслідок, маємо непотрібне дублювання функцій і відповідальності та відсутність повної бази
даних. Єдина база з доступом до неї відповідних
міністерств та відомств, підвищила би ефективність
системи надання допомоги постраждалим внаслідок конфлікту.
Наприклад, якщо інформація про потерпілого
громадянина, зареєстрована в базі МВС, МОЗ автоматично б отримувало сповіщення про цю особу
і було готове вчасно та якісно надати допомогу.
Аналогічним чином інформація щодо цивільної
особи, яка має складнощі з виплатою пенсій, повідомлялася би МСП.
У грудні 2016 року Георгій Тука, заступник голови
Міністерства тимчасово окупованих територій
та внутрішньо переміщених осіб, повідомив,

21. Офіційний сайт Уряду України : https://www.kmu.gov.ua/ua/npas/pro-zatverdzhennya-voyenno-medichnoyi-doktriniukrayini.
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ФОТО Олександр (у середині на світлині) мешкає у Донецьку. Поруч з ними – двоє чоловіків-волонтерів, які
допомагають йому пересуватися. “Коли я це почув, я спочатку не повірив! Я подзвонив, й вони сказали, що допоможуть … Я все ще в шоці.”

що дані МСП не відповідають потребам МТОТ: «У
нас величезна кількість питань, які ми повинні знати, але, на жаль, база, яка є наразі, не відповідає тим
критеріям, які нам потрібні. Це не докір Мінсоцполітики, просто у нас різні завдання».22

У листопаді 2018 року заступник міністра соціальної політики Микола Шамбір повідомив, що нову
покращену базу ВПО мають запустити у грудні,
але станом на травень 2019 року вона так і не запрацювала.

Тим часом, багато установ продовжують збирати
різні дані про ВПО та постраждалих цивільних.
Нездатність інституцій обмінюватися цими даними
є однією з найбільших прогалин, що зменшує здатність та спроможність уряду надавати допомогу
постраждалим цивільним.

22. “Єдина база даних внутрішньо переміщених осіб не відповідає потребам Міністерства окупованих територій,”
Цензор.нет, 1 грудня 2016 року, https://censor.net.ua/news/417360/edinaya_baza_dannyh_vnutrenne_peremeschennyh_lits_ne_
otvechaet_potrebnostyam_ministerstva_po_voprosam.

ВИСНОВКИ ЩОДО
ЗАГАЛЬНОНАЦІОНАЛЬНОЇ
ПОЛІТИКИ НАДАННЯ ДОПОМОГИ
ПОСТРАЖДАЛИМ В ЗОНІ КОНФЛІКТУ
ТА ДІЙ ЦЕНТРАЛЬНИХ ОРГАНІВ
ВЛАДИ23
• Законодавчі акти, прийняті з початку конфлікту,
стосуються проблем ВПО. Водночас відсутні положення та норми, що стосується безпосередньо
людей, які вирішили залишитися в своїх будинках
на території АТО/ООС. Норми щодо врегулювання
правил та законів в ООС здебільшого зосереджені
на територіальних аспектах та військових операціях. В них практично не згадується про цивільних
осіб та їхній захист.
• Держава й досі віддає перевагу тимчасовим і тактичним вирішенням проблем. Цей підхід та способи реагування характеризуються цивільними
як несистематичні, неузгоджені й пасивні. Більш
того, вимоги від різноманітних державних установ
є незрозумілими, відсутній комплексний підхід,
в результаті чого створюється додаткове навантаження на цивільних. Наприклад, якщо Державна
прикордонна служба України неправильно ідентифікує особу, яка перетинає лінію розмежування,
в’їжджаючи на неконтрольовану урядом територію,
потім цю особу можуть несправедливо позбавити
права отримувати пенсію або виплат для ВПО.
• Відсутність узгодженості у фіксації різних типів
інформації на національному рівні призводить
до неефективності, дублювання бюрократичної
роботи, уповільнення або навіть припинення надання послуг цивільним особам, які постраждали
від бойових дій.
• Мандати міністерств та відомств (хто конкретно
відповідає за які типи надання допомоги) – неконкретизовані. Наприклад, МСП опікується пенсіями
та іншими соціальними виплатами, а також вразливими групами населення. МОЗ відповідає за надання медичних послуг. ДСНС – за цивільний захист,
у той час як ДССТ – за відновлення транспортної
інфраструктури. Жодна з цих структур не отримала
окремого завдання, яке би конкретно стосувалося
реагування на збройний конфлікт та його наслідки.
Це знижує ефективність надання допомоги.
• MTOT – структура, яка має широкий спектр повноважень, але не може їх виконувати через відсутність
повноцінного державного фінансування. МТОТ
також не вистачає інституційної ваги в уряді. Водночас МТОТ має можливість самостійно акумулювати
ресурси за рахунок донорів та технічної допомоги.
Проте наразі цей процес не є надто успішним
та ефективним.

• Різноманітні міністерства та відомства, а також
місцеві адміністрації збирають дані, що відрізняються між собою. Жодна структура не несе повної
відповідальності за збір, ведення та обмін даними
щодо заподіяної цивільним в зоні конфлікту шкода
та їхніх потреб.

РЕКОМЕНДАЦІЇ КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ ТА
ВЕРХОВНІЙ РАДІ УКРАЇНИ:
• Затвердити Національну стратегію захисту цивільного населення з метою забезпечення координованих та всеосяжних дій на рівні всієї держави, спрямованих на цивільних, які страждають внаслідок
конфлікту, а також визначити одну сильну державну
інституцію, відповідальну за впровадження стратегії.
• Створити єдину національну базу даних цивільних, які постраждали внаслідок конфлікту. Веденням цієї бази даних має опікуватися одна державна
структура. База має бути доступна всім державним
інституціям. Самі ж дані повинні перевірятися з різних джерел та надаватися усім відповідальним органам. На операційному рівні, база має стати ефективним інструментом для міністерств та відомств,
що займаються розробкою рішень для вирішення
проблем цивільних, які постраждали внаслідок
конфлікту.
• Внести зміни до чинного законодавства щодо фундаментальних аспектів життя людей в зоні конфлікту та ввести визначення щодо цивільних осіб, які
постраждали внаслідок конфлікту. Також включити
положення, які стосуються конституційних прав
людей, які живуть у зоні конфлікту, компенсацій
за порушення їхніх прав, соціальних виплат за шкоду, пов’язану з конфліктом, медичних та адміністративних послуг, а також майнових питань.
• Спростити бюрократичні процедури щодо надання соціального захисту цивільним (наприклад, тим,
хто звертається за отриманням пенсій чи виплат,
пов`язаних зі статусом людини з інвалідністю). Запровадити адекватні терміни для подачі та обробки
документів заявників, забезпечити доступу до цих
пільг.
• Проаналізувати та розширити спільну базу даних
для забезпечення пенсійних та інших виплат внутрішньо переміщеним особам, яка вже створена
та знаходиться у розпорядженні Міністерства

23. сформовані за підсумками ОФГ з представниками громадянського суспільства, які працюють з цивільними у зоні конфлікту
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соціальної політики, але є недоступною для використання та наповнення іншими органами влади.
З самого початку система була розроблена для задоволення потреб ВПО, але наразі вона не відповідає викликам, має обмежене функціонування
та, на жаль, не здатна задовольнити запити ВПО
та інших гравців, перш за все щодо зменшення
рівня бюрократії.
• Адаптувати законодавство, аби дозволити місцевим адміністраціям швидко відновлювати приватні
будинки та інфраструктуру, які були пошкоджені
внаслідок конфлікту.
• Створити на обласному рівні резервні фонди
для оперативного реагування на завдану шкоду
цивільним, нещасні випадки та інциденти.
Ставлення цивільних до владних структур та їхніх
спонтанних рішень є радше скептичним. Відсутність системності та координації у наданні
допомоги постраждалим призводить до зростання
зневіри. Місцевій владі слід забезпечувати діалог
між цивільними та держорганами. Шлях пошуку
допомоги та компенсації за шкоду починається
не у будинку Уряду на Грушевського у Києві, а у кабінеті мера міста.

Шлях пошуку
допомоги та
компенсації
за шкоду
починається не у
Будинку Уряду на
Грушевського у
Києві, а у кабінеті
мера міста.

ФОТО Чоловік залишився один на один зі страшною хворобою, він не може отримати належної медичної допомоги. «Я не знав, що у мене діабет. Зараз я не можу ходити. Під час операції мені відтяли
ступню. А я був спортсменом», - Мікайла Гьотц.

ВІЙСЬКОВО-ЦИВІЛЬНІ
АДМІНІСТРАЦІЇ: ГОТОВНІСТЬ
ТА БАЖАННЯ ПРАЦЮВАТИ ЗА
ВІДСУТНОСТІ СПРОМОЖНОСТІ
Що відбувається на адміністративному рівні в селі або місті, коли бойові дії
завдають їм шкоди?
У серпні 2016 року Едріан Боненбергер,
автор першого звіту CIVIC «Ми боїмося
тиші», та його перекладач, працювали
з цивільними на передовій у місті
Мар’їнка. Вночі вони опинилися під інтенсивним артилерійським обстрілом.
Квартира поруч була пошкоджена
– снаряд потрапив безпосередньо
у спальню. На щастя, мешканці в той
час вдома не було, це їх врятувало.
Постраждалі практично одразу розпочали непросту процедуру подачі
заяви щодо компенсації. Вона вимагає
складання офіційного протоколу поліцією, а потім подальшого звернення
до представників місцевої влади.
Постраждалі, які разом з іншими мешканцями багатоквартирного будинку
в той ранок після обстрілів зібралися
на вулиці, не знали, хто буде нести
відповідальність за зруйноване майно
та коли квартира буде відремонтована.
Зрештою, вони вже тоді розуміли,
що відновлювати помешкання доведеться самотужки.
Ця система дотепер суттєво не змінилася, а з подібними ситуаціями Марія
Горпинич та тисячі інших цивільних, які
мешкають уздовж лінії розмежування,
стикаються постійно. Вони – беззахисні
та вразливі до наслідків бойових дій.
Як правило, знехтувані місцевою
та центральною владою, ці люди здебільшого покладаються лише на себе,
благодійників та допомогу гуманітарних організацій.

Представники ж місцевої влади виправдовуються
тим, що їм не вистачає ресурсів та повноважень,

щоб брати на себе відповідальність та допомагати
постраждалим.
Тим часом обговорення у фокус-групах дає можливість більш комплексно зрозуміти масштаб
проблем, з якими зіштовхується населення в зоні
конфлікту:
• пошкодження або знищення домогосподарств
внаслідок обстрілів та перехресного вогню, мародерство у покинутих будинках та відсутність
компенсації за відібрані військовими помешкання
цивільних24;
• відсутність доступу до базових послуг, у тому числі
до представників держорганів, які уповноважені
видавати офіційні документи для отримання різного типу матеріальної допомоги та виплат25;
• поганий доступ до поліклінік та лікарень як з бюрократичних, так й з логістичних причин; практично відсутня можливість отримати швидку чи невідкладну медичні допомоги; недостатня кількість
аптек, які мають необхідні запаси ліків26;
• людей лякає реформа системи охорони здоров’я,
в основу якої покладена зміна філософії фінансування медичних закладів (раніше кошти виділялися відповідно до кількості ліжок, а не кількості
пацієнтів, яких оглянули лікарі). МОЗ також надає
лікарням фінансову автономію, роблячи їх відповідальними за свої бюджетні рішення. Теоретично,
це мало би більше відповідати місцевим потребам
у сфері охорони здоров’я, проте, є ризики закриття
закладів та, як наслідок, зменшення доступу цивільних у зоні конфлікту до медичних послуг27;
• перевантажена судова система, яка не пристосована для оперативного винесення рішень щодо
правового статусу цивільних, які постраждали внаслідок бойових дій28;
• відсутні канали комунікації з владою, що не дозволяє громадянам бути почутими: існуюча практика
проведення засідань громадських рад є непослідовною та неефективною; ради на рівні міністерств
є неактивними, а на рівні областей – не мають
достатньо повноважень29;
• свідоцтва про смерть не видаються, якщо причина смерті офіційно не встановлена, як це часто
відбувається у випадках загибелі цивільних від обстрілів та поранень. Це пояснюється насамперед
обтяжливими вимогами проведення слідства, тому
простіше просто написати, що людина померла
від пневмонії, ніж довести, що смерть спричинило
ураження осколками30.

24. ОФГ з представниками громадянського суспільства у м. Сєвєродонецьк, Луганської області, 28 вересня 2018 року.
25. Ibid
26. ОФГ з представниками громадянського суспільства у м. Маріуполь, Донецької області, 27 вересня 2018 року
27. ОФГ з представниками громадянського суспільства у м. Северодонецьк, Луганської області, 28 вересня 2018 року
28. ОФГ з представниками громадянського суспільства у м. Краматорськ, Донецької області, 13 липня 2018 року
29. Ibid
30. Ibid
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Військово-цивільні
адміністрації
у зоні ООС
Не всі села та населені пункти
на лінії вогню мають власні
військово-цивільні адміністрації
(ВЦА). Водночас ВЦА обласного
та районного рівня відповідають
за великі території, тому не
здатні надавати ефективну
та оперативну допомогу
цивільним особам
у важкодоступних
населених пунктах,
які страждають
найбільше.

Марківка

Новопсков

Старобільськ
Біловодськ

Кремінна

Рубіжне

Новоайдарська
районна ВЦА
Новоайдар r

Сєвєродонецьк

Новодружеськ

Лисичанськ
Сіверськ

ВЦА сіл Трьохізбенка , Кряківка ,
Лобачеве , Лопаскине та
Оріхове -Донецьке

Слов 'янськ

Трьохізбенка

Гірське

ВЦА села Кримське

Краматорськ

Кримське

Золоте
ЦА міста Золоте
та села Катеринівка

Дружківка

Первомайськ
Попасна
Попаснянська
районна ВЦА

Бахмут

ВЦА селища
Новотошківське
та села Жолобок

ВЦА селища За йцеве

Костянтинівка

ВЦА сіл Нижня Вільхова ,
Верхня Вільхова , Малинове ,
Плотина та Пшеничне

Станично -Луганська
районна ВЦА

Голубівка

Луганськ

Кадіївка

ВЦА сіл
Троїцьке
та Новозванівка

Костянтинівська
районна ВЦА

Станиця
Луганська

Щастя

ВЦА міста Щастя

Троїцьке

Зайцеве

Алчевськ
Перевальськ

Торецьк
ВЦА міста Торецьк

Дебальцеве

Горлівка
Сорокине

Ясинуватська
районна ВЦА
Авдіївка

Єнакієве
Хрустальний

Ясинувата

ВЦА міста Авдіївка
ВЦА міста
Красногорівка

Мар'їнська
районна
ВЦА

Антрацит

Шахтарськ

Maкіївка

Красногорівка

Донецьк

Курахове
Мар'їнка

Сніжне
Чистякове

Ровеньки
Світловодськ

ВЦА м. Мар'їнка
та с. Побєда

Іловайськ

Саур -Могила

Моспине

Вугледар

Амвросіївка

Старобешеве

Novohnativka

Волноваська
районна ВЦА

ВЦА міста Волноваха

Волноваха

Непідконтрольна
українській владі
територія

Тельманове

Тельманівська
районна ВЦА

Лінія розмежування

Донецька обласна ВЦА

Луганська обласна ВЦА

ВЦА районного рівня

ВЦА рівня
населених пунктів

Нікольське

Володарська
районна ВЦА

Комінтернове

ВЦА сіл Комінтернове ,
Водяне та Заїченко
ВЦА сіл
Широкине
та Бердянське
Широкіне

Мангуш

Першотравнева
районна ВЦА

Maруіполь

Новоазовськ

Водночас місцеві військово-цивільні адміністрації
повинні відігравати одну з найважливіших ролей
у наданні допомоги цивільним особам у зоні
конфлікту. Ці структури були створені у якості
тимчасових державних органів у підпорядкуванні
Антитерористичного центра СБУ в рамках АТО, а зі
зміною системи – штабу ООС ЗСУ в рамках Операції
об’єднаних сил у селах, містах, районах, районах
і областях для обслуговування територій, які визначені законом як такі, де є проблеми з дотриманням
законності, рівнем безпеки, правопорядку, а також
для запобігання гуманітарним катастрофам.
Більшість з них є фактичними наступниками довоєнних місцевих і обласних структур державної
влади. Всього під час конфлікту було створено 31
військово-цивільну адміністрацію різного рівня –
обласного, районного, населених пунктів. Проте
ВЦА останнього рівня не покривають та не представляють українську владу в усіх населених пунктах АТО/ООС, зокрема, у деяких селах й селищах
«червоної» зони.
Згідно із законом, прийнятим у 2015 році та зміненим у 2018 році, до обов’язків військово-цивільних
адміністрацій, зокрема, належать: економічний, соціальний та культурний розвиток регіонів; розробка
та виконання бюджетів, збір податків, надання
пільг; підтримка діяльності комунальних служб;
підтримка діяльності шкіл та системи охорони здоров’я; допомога незахищеними соціальним групам
в організації похорон; цивільний захист населення;
надання правової допомоги; проведення евакуацій;
підтримка належних запасів продуктів харчування,
води, медичних та фармацевтичних продуктів;
та (відзначена цивільними як одна найважливіших
потреб) допомога власникам будинків і квартир
у відновленні та ремонті, якщо вони були пошкоджені внаслідок «терористичних актах» та диверсій.
Проте навіть якщо ВЦА мають ресурси, адміністрації не здатні надати оперативну та своєчасну
допомогу через відсутність норм та актів, які б обґрунтовували такі дії. Обговорення у фокус-групах
за участю громадянського суспільства особливо
відзначило проблему з тим, що адміністрації
не проводять оцінювання [шкоди], й що надання
допомоги може розпочатися тільки після тривалого
та обтяжливого процесу проведення тендерів
(їх мета в рамках загальнонаціональної політики –
боротьба з корупцією та збільшення ефективності
використання державних коштів).
Оскільки загальнонаціональне законодавство
так і не було адаптовано до потреб територій, де
відбувається конфлікт, місцеві адміністрації діють
відповідно до загальних норм. Той факт, що не було
прийнято окремого законодавства щодо особливих
умов роботи ВЦА на цих територіях, частково заважає адміністраціям своєчасно надавати допомогу,
у тому числі шляхом використання державних
коштів на ремонт приватного житла, знищеного
або пошкодженого військовими діями.

Більшість місцевих установ надають перевагу діяти
в межах своїх звичайних компетенцій та повноважень, не враховуючи особливих умов конфлікту.
Вони застосовують законодавчі норми та стандарти, які не відрізняються від інших областей України,
тому не можуть оперативно використовувати державні кошти для відновлення приватних будинків.
Водночас у процесі обговорення у фокус-групах
представники громадських організацій наводили
приклади, коли так званий людський фактор відігравав важливу роль у оперативному наданні допомоги постраждалим. Наприклад, якщо керівник
ВЦА приймає рішення зробити щось для цивільного населення, він/вона може спробувати визначити
альтернативні варіанти допомоги, наприклад,
з використанням ресурсів ДСНС або міжнародних
та гуманітарних організацій.
Глава військово-цивільної адміністрації Авдіївки
під час інтерв’ю теж повідомляв, що у нього є кошти,
але він не може їх використовувати для ремонту
приватних будинків. Адміністрація може це робити
лише з залученням системи Prozorro (спеціальна
он-лайн система, за допомогою якої проводяться
та відстежуються державні закупівлі), але сам
процес проведення тендеру та ремонту в такому
випадку може зайняти близько року.
Місцева влада не має, наприклад, і резервів будівельних матеріалів, які можна було би використовувати для швидкого ремонту будівель, пошкоджених
під час бойових дій. Необхідність створення такого
запасу неодноразово відзначали й інші учасники
опитувань, які проводилися в рамках роботи
над звітом. Незважаючи на занепокоєння з приводу корупційних ризиків, цілком ймовірно, що такі
резерви мають бути в наявності для оперативного
використання. Деякі місцеві адміністрації створили
комісії для розгляду випадків завдання матеріальної шкоди цивільним та виділили невеличкі суми
на відновлення помешкання. Водночас у більш
широкому вимірі, недоліки законодавства не дають
цим комісіям ефективно реагувати та надавати
допомогу.
Місцеві адміністрації також мають труднощі з наданням допомоги пораненим та сім’ям загиблих.
Згідно з чинним законодавством, смерть, яка
спричинена військовими діями або насильством,
пов’язаним з конфліктом, є такою ж, як смерть
від пневмонії. Досі не існує конкретних інструкцій
для місцевої влади, що робити, коли саме бойові дії
спричини смерть чи поранення цивільних.
Серед інших причин несистемної роботи ВЦА у наданні допомоги постраждалим називають і прогалини у кваліфікації співробітників адміністрації. Обговорення у фокус-групах показало, що досвідчені
службовці в більшості випадків вміють знаходити
рішення проблем, коли вони виникають, в той час
як новачки, як правило, звинувачують у своїй бездіяльності бюрократичну систему. Віктор Андрусів,
колишній заступник голови Військово-цивільної
адміністрації Донецької області, підтвердив, що вій-
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ськовослужбовці, які працюють у військово-цивільних адміністраціях неповний робочий день,
не розуміють, як працює бюрократична система
(наприклад, соціальна допомога, комунальні
та інші послуги). Брак знань і досвіду робить
надання допомоги менш ефективним.
Відсутність зв’язку та координації між місцевими
адміністраціями та керівництвом ООС також
є серйозною проблемою. Згідно з даними фокус-груп, найбільше занепокоєння у цивільних
осіб викликають питання здоров’я та соціальної
підтримки. Ці теми потребують більшої уваги
та системного підходу у їх вивченні, в тому числі
і за допомогою збору даних. Але адміністрації
не мають системи для збору інформації, не кажучи вже про її аналіз.
Наразі не існує жодного закону, який би визначав, що і як місцеві військово-цивільні
адміністрації повинні робити у сфері збору
та зберігання інформації. Деякі ВЦА та неурядові організації здійснюють власний збір
даних, але не розповсюджують їх. Відповідно ця
інформація не досліджується, не класифікується
та не аналізується. Через відсутність координації та системи, надання допомоги з боку ВЦА
є спорадичними та неадекватними, а цивільні
особи, які її потребують, часто залишаються поза
увагою. Держава, у свою чергу, не має змоги отримати повну картину та розуміння того, що відбуваються з цивільними в зоні конфлікту. Саме
тому збір даних щодо постраждалих та їхніх
потреб повинен бути уніфікованим, місцеві адміністрації мають бути уповноваженими підтримувати зв’язок з цивільними особами, а зібрані
дані – включатися до національної бази.

Через відсутність
скоординованих
та системних дій,
надання допомоги
з боку ВЦА є
спорадичними та
неадекватними,
а цивільні
особи, які її
потребують, часто
залишаються
поза увагою.
.

Серед питань, які найбільше турбують цивільних, є і охорона здоров’я. Місцеві мають труднощі
з тим, щоб оперативно дістатися місць, де вони можуть отримати висококваліфіковану медичну допомогу. Саме тому діяльність лікарень та медичних працівників у ООС вимагає вдосконалення як щодо надання медичної допомоги, так і щодо видачі документів, які підтверджують
інвалідність. Адже неможливість підтвердити право на різні соціальні пільги, що вимагає підпис лікаря, призводить до призупинення платежів. Крім того, свідоцтва про смерть не можуть
бути видані без уточнення причини смерті, що іноді неможливо зробити, наприклад, у випадках загибелі українських громадян на територіях, які наразі не контролюються українською
владою.
Серед важливих соціально-економічних трендів життя мешканців цих територій, учасники
фокус-груп відмічали значне зростання патерналістських настроїв, коли все більш популярним,
звичним та нормальним стає життя лише за рахунок гуманітарної допомоги без будь-якого
зацікавлення у розвитку та нормальному заробітку. Ця небезпечна ситуація потребує більш
детального вивчення та вирішення.

ВИСНОВНИКИ ЩОДО ДІЯЛЬНОСТІ
ВЛАДИ НА МІСЦЕВОМУ РІВНІ31
• Процес оновлення переліку населених пунктів,
які знаходяться на лінії розмежування, згідно з Постановою Кабінету Міністрів № 1085, не поєднано
з правовою практикою ООС. У багатьох випадках,
постраждалі від конфлікту райони живуть за тими ж
самими правовими правилами, що й решта країни.
• До прийняття в грудні 2018 року Закону України
«Про протимінну діяльність», який регулює діяльність у сфері мінною небезпеки та вибухонебезпечних об’єктів, більшість робіт з розмінування велися
спонтанно та спорадично. Проте досі незрозуміло,
яким чином буде відбуватися його імплементація.
• Медичні заклади часто реєструють поранення/
загибель цивільних осіб без належного вказання
причини, яка пов’язана з військовими діями.
• Цивільні особи в «червоній» зоні жаліються
на дуже слабку та несистемну комунікацію з представниками місцевої влади. ВЦА, в свою чергу,
не має належної системи для комунікації та збору
інформації, аби відповідати на запити громадян,
і відвідує ці місцевості лише спорадично.
• Місцеві військово-цивільні адміністрації надають
допомогу безсистемно, як наслідок, коли ця допомога доходить до отримувача, вона є недостатньої
та несвоєчасною. ВЦА досі не проявили ініціативи
щодо розробки механізмів допомоги постраждали,
щоб значно підвищило ефективність надання допомоги.
На місцевому рівні бракує ефективного керівництва та лідерства: люди, які займають керівні
посади та є відповідальними за процеси, зрідка
шукають адекватні шляхи вирішення проблем у тих
випадках, коли система не в змозі відреагувати
оперативно.
• Території відповідальності військово-цивільних адміністрацій обласного та районного рівнів занадто
великі, тому вони не можуть оперативно реагувати
на потреби цивільних, які проживають на віддалених районах поруч з лінією розмежування.
• Допомога, яку військово-цивільні адміністрації
повинні надавати, згідно з законом, не відповідає
їхнім фінансовим та інституційним можливостям.
• Громадянське суспільство та міжнародні організації, а не влада, переважно сприймаються місцевими як єдина надія, адже першими та часто єдиним
приходять їм на допомогу.

Рекомендації військово-цивільним
адміністраціям та органам місцевої влади:
• Заохочувати військово-цивільні адміністрації
працювати більш комплексно і цілеспрямовано
для надання допомоги постраждалим від конфлікту
цивільним особам, адже місцеві органи влади
мають найкращі можливості для оперативного
реагування та координації зусиль по забезпеченню
надання допомоги населенню. Більш того, саме
місцева влада, по суті, є першою ланкою взаємодії
громадянина з державою, і ефективність її роботи надзвичайно важлива для покращення сприйняття
України та її відповідальність за усіх своїх громадян
серед мешканців Сходу.
• Забезпечити представництво української влади
на території усіх міст, сіл, селищ та поселень, які
знаходяться в зоні конфлікту. Наразі, не всі населені пункти мають власні ВЦА, адже структура
військово-цивільних адміністрацій складається
з трьох рівнів: обласний, районний та місцевий.
Наприклад, ВЦА обласного рівня охоплюють всю
територію області, проте, не здатні гарантувати якісного надання послуг та захист прав населення, яке
проживає у віддалених населених пунктах в зоні
конфлікту. Така сама ситуація і щодо ВЦА районного рівня. Саме присутність місцевого ВЦА гарантує
захист прав та надання послуг, а також оперативної
допомоги постраждалим цивільним.
• Сприяти поширенню найкращих практик серед
військово-цивільних адміністрацій шляхом надання
можливостей для обміну досвідом між чиновниками різних ВЦА та місцевими лідерами. Ефективний
механізм обміну «польовим» досвідом дозволяє
упорядкувати комунікацію, покращити роботу
ВЦА та побудувати міцні горизонтальні зв`язки
для співпраці між місцевими лідерами.
Багато цивільних не вважають, що ВЦА є незалежними. Коли йдеться про надання допомоги,
адміністрації здійснюють загальнонаціональну політику, яка обмежує їхні ресурси та повноваження.
Для багатьох цивільних ВЦА стають тим місцем, де
вони чують перші «ні» на шляху пошуку допомоги
та справедливості. Цей процес є тривалим та зрідка
успішним, тому часто приносить лише розчарування. Саме тому цивільно-військове співробітництво,
яке далі аналізується в звіті, є ключовою ланкою реагування та комунікації з населенням, яке страждає
від наслідків конфлікту.

31. сформовані за підсумками ОФГ з представниками громадянського суспільства, які працюють з цивільними у зоні конфлікту
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ФОТО Група ЦВС Світлодарськ зустрічається з цивільними для обговорення їхніх потреб. Олексій Мазепа /
ЦВС

Відмова в обміні даними - одна
з найбільших прогалин, що
перешкоджає можливості уряду
надати допомогу постраждалому
населенню.

ЦИВІЛЬНО-ВІЙСЬКОВЕ
СПІВРОБІТНИЦТВО: ПЕРСПЕКТИВИ
ДЛЯ ВДОСКОНАЛЕННЯ
На жаль, між цивільним населення в зоні конфлікту
та двома вимірами влади – центральною та місцевою – існує значна прірва. Оперативно налагодити
цей важливий зв’язок досить важко в тому числі
і через періодичну ескалацію військових дій. Саме
тому, єдиною представницькою владною групою
на територіях, які знаходяться на та біля лінії розмежування, є військові. Саме вони за майже п’ять
років конфлікту стали уособленням влади для цивільного населення.

Військові є практично єдиним джерелом надання допомоги в зоні
ООС. Як і багато цивільних, Марія
бачить у них і джерело небезпеки
(через близькість позицій до її житла,
та, як наслідок, постійні обстріли),
і ледь не єдиних людей, окрім волонтерів, які можуть їй допомогти.
Це стосується практично усіх сфер її
життєдіяльності. Якщо вона погано
себе почуває, першу медичну допомогу може надати військовий лікар
чи фельдшер. Кожну осінь і зиму військовослужбовці допомагають з їжею,
дровами та вугіллям. Водночас учасники обговорення у фокус-групах зазначали, що ця допомога з боку військових
є несистемною і дуже залежить від так
званого «людського фактору».

Механізм, який, за своєю суттю, покликаний надавати системну підтримку та допомогу цивільним
особам - Цивільно-військове співробітництво
Збройних Сил України (CIMIC). Основні зусилля
підрозділів ЦАС зосереджені на наданні допомоги
цивільному населенню, сприянню підрозділам
Збройних Сил України, а також на організації
взаємодії між іншими військовими формування,
правоохоронними органами, місцевими органами
влади, ЗМІ та цивільними особами в районах, де
проводяться військові операції.
Всі три функції слугують загальній меті ЦВС –
сприяти «істотному зростанню довіри цивільного
населення до Збройних Сил України як інституції,
що дозволяє зменшити вплив наслідків військових
операцій на цивільних осіб у зоні проведення
антитерористичної операції, сприяти формуванню
позитивної громадської думки щодо Збройних
Сил України у районах, де розгортаються військові

підрозділи, та збільшувати можливості протидії
негативному інформаційному впливу Російської
Федерації на населення України»32.
Цивільно-військове співробітництво Збройних
Сил України було започатковано у травні 2014 року
як пілотний проект. На той час у зоні проведення
антитерористичної операції діяли дві групи цивільно-військового співробітництва – на півдні Херсонської області та на Заході Донецької області.
Успіхи Збройних Сил України по звільненню територій Донецької та Луганської області, відсутність
або дискредитація влади на місцях, виникнення
передумов до гуманітарної катастрофи підштовхнули до прийняття рішення щодо збільшення кількості груп, задіяних у роботі ЦВС та розширення
діяльності на інші сектори зони АТО. У 2015 році
розпочалося впровадження системи ЦВС у межах
загальної структури ЗСУ та АТО, відповідно до стандартів НАТО.
ЦВС – головна структура, яка займається координацією ініціатив та заходів по захисту цивільного
населення. В ООС діють групи військовослужбовців
ЦВС, які перебувають там тимчасово на ротаційній
основі. Також кожна бригада повинна мати своїх
офіцерів ЦВС. Групи та об’єднані центри ЦВС в ООС
мають свої зони відповідальності вздовж усієї лінії
розмежування.
Оскільки ЦВС – це точка першого контакту військових з цивільними, саме офіцери ЦВС мають
найкращі умови для збору інформації щодо нанесеної місцевим мешканцям шкоди. 29 грудня 2018
року, відповідно до Наказу № 851 Командувача ООС
генерал-лейтенанта Сергія Наєва, було створено
Робочу групу з відслідковування випадків поранення та смерті цивільних осіб (РГ) з метою «збору
та аналізу даних про випадки поранення або загибелі мирних жителів».
Наказ встановлює такий склад Групи:
1) Керівник Групи – одночасно начальник Об’єднаного центру ЦВС ц м. Краматорськ;
2) Старший офіцер ЦВС з гуманітарного співробітництва;
3) Офіцер ЦВС з питань протимінної діяльності;
4) Інші військовослужбовці можуть бути приєднані
до Групі у відповідності до вказівок заступника начальника штабу ООС зі стратегічних комунікацій.
Наказ № 851 є важливим кроком у напрямку створення надійної системи збору бази даних, оцінки
та надання допомоги цивільним особам. Порядок
детально описує механізм дій РГ, у тому числі створення картки інциденту для кожного випадку (документ, який включає ключові факти інциденту, карту,

32. Наказ НГШ ЗСУ №5 від 4 січня 2017 року щодо порядку організації та комплектування Збройними силами України груп та
об’єднаних центрів цивільно-військового співробітництва у зоні АТО на території Донецької та Луганської областей.
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опис події та рекомендації для командира), а також
щотижневі та щомісячні аналітичні матеріали та звіти. Для РГ було створено базу даних та відповідне
програмне забезпечення. Проте через кілька
прогалин, які мають бути усунені, система досі
не запрацювала повноцінно.

Місцеві підрозділи ЦВС не завжди є повністю
укомплектованими. Показово, що офіцери ЦВС,
багато з яких у якості співрозмовників брали участь
у опитуванні в рамках підготовки звіту, бачать свою
головну роль у координації та сприянні контактам
між військовими та цивільними органами влади.

Під час обговорення в фокус-групах представники
громадських організацій, які працюють у зоні ООС,
а також цивільні намагалися окреслити ті важливі
проблеми, які впливають на рівень ефективності
роботи ЦВС. Це, зокрема:

Місцеві осередки ЦВС складаються з окремих
офіцерів, які знаходяться в підрозділах на ротаційній основі протягом шести місяців. Ці офіцери, які
перебувають в зоні ООС тимчасово, іноді менш мотивованими ніж ті офіцери, які знаходяться в штаті.
По суті, їхня служба – це одноразове довгострокове
відрядження, після закінчення якого вони повертаються до своїх попередніх частин та посад, які
жодним чином не пов’язані з ЦВС.

• відсутність компенсації або будь-якого правового
механізму, який би дозволив місцевим мешканцям
отримати кошти за те, що військові користуються
їхнім житлом та майном33;
• ЦВС – критично важлива для взаємодії з цивільними структура. Тому присутність співробітників
ЦВС безпосередньо в зоні конфлікту має бути принаймні збережена на тому ж рівні або збільшена.
Учасники обговорення були нажахані інформацією
про те, що групи ЦВС, які раніше діяли в деяких
районах, надаючи допомогу, були розформовані34;
• військові допомагають транспортувати пацієнтів,
в тому числі і людей літнього віку, які потребують
госпіталізації35;
• ЦВС - корисний підрозділ, який намагається допомогти якомога більшій кількості цивільних, але його
ресурси та можливості обмежені36;
• ефективність ЦВС у різним місцевостях відрізняється й значно залежить від особистих якостей
конкретного офіцера, який там працює37;
• ЦВС – ключовий інструмент реагування військових на проблеми цивільних. Присутність та робота
співробітників ЦВС «у полях» сприяє кращому
ставленню місцевих жителів до української влади
в цілому та військових зокрема38.
CIMIC – важлива військова структура, яка серед
іншого надає допомогу там, де люди є найбільш
вразливими. У «жовтих» і «червоних» зонах, які
знаходяться близько або межують з лінією фронту,
ЦВС є першою, а дуже часто і єдиною точкою контакту. Співпраця з цивільними особами є ключовою
функцією ЦВС, яка, проте, виконується з різним
ступенем ефективності в різний час і на різних
територіях.
ЦВС представлено в ООС на двох рівнях: групи
та центри, які відповідають за конкретні місцевості;
окремі офіцери ЦВС у складі регулярних бригад,
що відповідають за певні ділянки фронту.

Ця ротаційна система має перевагу в тому, що дає
можливість підвищити рівень обізнаності багатьох
військовослужбовців щодо діяльності ЦВС та навчити їх взаємодіяти з місцевими жителями, проте,
приховує в собі ризики низької мотивації та продуктивності. Діяльність таких офіцерів у короткостроковому відрядженні часто не відповідає очікуванням
цивільних осіб.
ЦВС також потребує більше ресурсів, щоб реагувати на потреби цивільних. Коли до військовослужбовців, відповідальних за певну місцевість, звертаються цивільні зі своїми потребами, співробітники
ЦВС часто перенаправляють їх до гуманітарних
організацій, які мають можливість надавати матеріальну допомогу. Ресурси ЦВС обмежені. Ситуації,
коли офіцерам не вистачає грошей для заправки
автомобіля бензином, щоб відвідати цивільних,
не поодинокі. Їм часто допомагають волонтери, які
забезпечують не тільки пальним, але і автомобілями. Ця ресурсна нестабільність підриває здатність
ЦВС виконувати свої головні завданні в зоні ООС.
Багато цивільних осіб, які звертаються за допомогою до ЦВС, - жінки та люди літнього віку. Відповідно до недавнього звіту УВКБ ООН, майже один
мільйон мешканців «червоної» та «жовтої» зони
ООС – це пенсіонери, багато з яких – жінки39. Інваліди та люди з фізичними вадами також часто звертаються до офіцерів ЦВС за медичною допомогою.
Проте опитування співробітників CIMIC свідчить:
більшість запитів та звернень стосуються проблем
з виплатою пільг, а також складнощів зі документуванням матеріальної шкоди.
Якість допомоги ЦВС повинна залежати від ресурсної бази, підготовки, чітких інструкцій і процесів,
а не від «людського фактору». Вона також не повинна відрізнятися залежно від підрозділів, розташованих у різній місцевості. У рамках цілеспрямованої

34. ОФГ з представниками громадянського суспільства у м. Сєвєродонецьк, Луганської області, 28 вересня 2018 року.
35. ОФГ з представниками громадянського суспільства у м. Маріуполь, Донецької області, 27 вересня 2018 року
36. Ibid;
37. Ibid;
38. ОФГ з представниками громадянського суспільства у м. Краматорськ, Донецької області, 13 липня 2018 року
39. Кейт Бонд, “Пенсіонери в України борються за виживання в умовах конфлікту”, Агенція ООН з питань біженців, 23 березня
2018 року, https://www.unhcr.org/news/stories/2018/3/5ab367194/pensioners-caught-ukraine-conflict-struggle-survive.html.

У червні 2018 року, офіцери СІМІС зустрілися із тими цивільними, яким довелося полишити власне
місце проживання, щоб знати більше про потреби в наданні допомоги. Фото - Олексій Мазепа /
СІМІС

діяльності щодо допомоги цивільному населенню
в ООС, ЦВС потребує - і заслуговує - зміцнення
і вдосконалення. Потенційне вирішення проблеми
з недостатньою ресурсною базою може полягати
у партнерстві CIMIC з представниками MTOT.
У листопаді 2016 року MTOT заявила, що буде працювати спільно з ЦВС в зоні конфлікту40. Зокрема,
мова йшла про включення представників MTOT
до роботи груп ЦВС, які працюють безпосередньо
з цивільними. Учасники фокус-груп, в свою чергу,
підтримують долучення до роботи ЦВС і «представників Адміністрації Президента та Кабінету
Міністрів… як представників цивільних органів
влади»41. На жаль, незважаючи на домовленість між

MTOT та ЦВС щодо співпраці, цей підхід досі не був
втілений в життя.
Співпраця між МТОТ та ЦВС можлива і довкола
обміну інформацією та роботи Порталу економічного та соціального відновлення, який був розроблений МТОТ за підтримки міжнародних донорів
для он-лайн моніторингу (в режимі реального часу)
процесу відновлювальних робіт. Цей портал можна
зробити доступними для всіх зацікавлених сторін,
у тому числі і військових42. Проте, на жаль, портал
містить лише дані про проекти, які реалізуються
міжнародними організаціями, громадянським
суспільством та МТОТ; останнє оновлення у розділі
Проекти/Події сталося у 2017 році.

40. Як зазначено на сайті МТОТ: “Міністерство з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України
та Управління цивільно-військового співробітництва Збройних сил України(УЦВС ЗСУ) спільно працюватимуть в зоні проведен
ня антитерористичної операції та прилеглих регіонах. Така домовленість була досягнута в ході робочої зустрічі начальника УЦВС
ЗСУ полковника Олексія Ноздрачова та Першого заступника Міністра Юсуфа Куркчі. Зокрема, мова йде про включення пред
ставників Міністерства до складу робочих груп УЦВС ЗСУ, які працюють в населених пунктах, наближених до лінії розмежування,
а також долучення експертів УЦВС до роботи Міністерства.” https://mtot.gov.ua/ministerstvo-ta-upravlinnya-tsyvilnovijskovogospivrobitnytstva-zsu-domovylysya-pro-spivpratsyu.
41. ОФГ з представниками громадянського суспільства у м. Краматорськ, Донецької області, 13 липня 2018 року
42. Портал соціального та економічного відновлення: http://portal.mtot.gov.ua/ua/home
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ВИСНОВКИ ЩОДО ДІЯЛЬНОСТІ
ВІЙСЬКОВИХ ТА ЦВС В КОНТЕКТІ
НАДАННЯ ДОПОМОГИ ЦИВІЛЬНИМ43
• Представники громадянського суспільства та місцевих органів влади одностайно схвалювали діяльність офіцерів ЦВС та підтримували необхідність
їхнього перебування в зоні конфлікту. Вони наводили приклади, коли офіцери ЦВС сприяли встановленню комунікації між місцевими та командиром
бригади; забезпечували координацію міжнародних
гуманітарних організацій з військовими та цивільними; супроводжували проїзд гуманітарних організацій до районів, які постраждали від конфлікту,
використовуючи транспортні засоби та офіцерів
ЦВС.
• Співробітники CIMIC відіграють ключову роль
у забезпеченні доступу до закритих або важко
доступних зон ООС (Травневе, Гладосове або Піски)
для служб екстреної допомоги (наприклад, швидкої
допомоги).
• Поточну систему цивільно-військового співробітництва та діалогу можна й треба зміцнювати,
оскільки наразі вона повною мірою не відповідає
потребам цивільних осіб, що, у свою чергу, перешкоджає розбудові довіри між цивільними,
військовими та представниками інших владних
структур.
• Наразі, до кінця не зрозумілими залишаються
функції CIMIC. Наприклад, деякі учасники фокус-групи бачать ЦВС у якості «посередника», який
координує передачу скарг, а не як безпосередньо

го надавача допомоги. Водночас, представники
міжнародних організації вважають, що єдина
функція ЦВС – це забезпечення доступу в зону ООС
міжнародним організаціям.
• Поточна кадрова модель CIMIC із залученням
нештатних офіцерів ЦВС з інших підрозділів не забезпечує належного рівня мотивації, підготовки
та результативності, що у підсумку впливає на ефективність роботи та рівень довіри до інституції.
Практики та підходи можуть відрізнятися в різних
районах та ротаціях, і наразі значною мірою залежать від особистих якостей військовослужбовців
ЦВС, їхньої підготовки та мотивації. Деякі офіцери
ЦВС звертаються із проханням про повторне відрядження, хочуть стати штатними офіцерами ЦВС,
інші такого бажання не виявляють.
• В цілому, необхідно розширити присутність ЦВС
в ООС (як з точки зору кількості персоналу, так
і щодо матеріалів та ресурсів), аби уникнути зменшення допомоги потерпілим цивільним.
• Досі військова допомога цивільним є несистемною і залежить від особистого бачення цього
процесу командирів конкретних підрозділів.
В результаті, цивільні особи мають сумніви щодо
здатності ЗСУ надавати їм допомогу. Це є найбільш
актуальним питанням для ООС, де тільки військові
мають регулярний і значною мірою безперешкодний доступ до цивільних, які потребують допомоги..

43. сформовані за підсумками ОФГ з представниками громадянського суспільства, які працюють з цивільними у зоні конфлікту

РЕКОМЕНДАЦІЇ
Міністерству оборони України та
Генеральному Штабу Збройних сил
України:
• Більш глибше проаналізувати функції та спроможності ЦВС ЗСУ, аби, у підсумку, забезпечити умови,
коли здатність та можливості ЦВС діяти відповідали
б очікуванням військових, уряду та цивільних. ЦВС
вже зараз багато робить для допомоги постраждалим, проте, додаткові ресурси та навчання сприятиме підвищенню ефективності ЦВС у його роботі
по забезпеченню взаємодії з цивільними особами
та громадою. Й досі залишається дискусійним питання: чи має ЦВС безпосередньо надавати допомогу? Проте вже зараз очевидно, що ця структура
може стати інформаційним хабом, представники
якої, збираючи інформацію від цивільних осіб
про їхні потреби, потім могли б обмінюватися нею
з урядовими установами, громадськими та міжнародними гуманітарними організаціями для надання оперативної допомоги цивільним.
• Систематизувати та інституціоналізувати допомогу
військових цивільним у зоні конфлікту, особливо
на території, яка визначена командуванням ООС
як «червона», а також у районах, де воєнні дії завдають шкоди цивільним особам. Розробити чіткий
процес прийняття рішень та реагування за встановленими критеріями: якщо ситуація відповідає
затвердженим нормам, механізм надання допомоги військовими (перша медична, технічна допомога
та т.п.) повинен запускатися автоматично.
• Зобов`язати військових та представників силових
структур, які підпорядковані командуванню ООС
(зокрема, Збройні Сили України, Національна
поліція України, Національна гвардія України,
Державна прикордонна служба України, Державна
служба з надзвичайних ситуацій Україеи і т.п.) доповідати про всі випадки завдання шкоди цивільному
населенню в зоні конфлікту. Така підзвітність забезпечить сталість роботи та дотримання вимог щодо
ведення повної бази даних відповідних випадків
в рамках діяльності Робочої групи з відстеження
втрат серед цивільних осіб, яка діє на базі Об’єднаного центру ЦВС у Краматорську.
• Розробити та запровадити порядок передачі
в оренду майна цивільних осіб військовим для виконання своїх службових обов`язків у зоні конфлікту. Контракт між власником майна та військовими

із подальшою оплатою використання цього об’єкту
має підписуватися у найкоротші терміни.
• Розробити та запровадити механізм регулярної
взаємодії між цивільними та військовими. Наприклад, у форматі відкритих зустрічей-обговорень
за участі військових (які пройшли спеціальні тренінг з фасилітації та модерації), чиновників військово-цивільних адміністрацій та місцевих жителів, де
усі учасники могли би обговорювати та визначати
пріоритети у питаннях захисту та допомоги населення.
• Здійснити трансформацію ЦВС у 100% професійний підрозділ, який укомплектований штатними
військовослужбовцями, а не тимчасово призначеними офіцерами з досить поверхневою підготовкою, які відряджаються до ООС лише на кілька місяців. Військовослужбовці ЦВС, які направляються
до зони ООС, повинні входити до складу окремого
постійного діючого підрозділу ЦВС. Він має складатися з висококваліфікованих, добре навчених
офіцерів, які професійно виконують свої обов`язки
там, де найбільше потрібні.
• Розробити та запровадити програму щодо надання медичної допомоги військовими лікарями
та медпідрозділами, а також медевакуації для мешканців постраждалих від конфлікту районів, які
через ООС не можуть отримати медичних послуг
на загальних підставах, проте, потребують допомоги.
• Гарантувати належне забезпечення (фінансове
та кадрове) діяльності Робочої групи з відслідковування втрат серед цивільного населення – підрозділу, який збирає та аналізує дані про поранення
та вбивства цивільних в зоні проведенні ООС.
Вкрай важливо підтримувати збір цієї інформації на постійній основі. Адже вона може бути
використана для координації надання допомоги
цивільним особам, які постраждали в результаті
конфлікту, міжнародними і місцевими НУО, а також
державними установами.
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ВИСНОВКИ
У 2013 році в Україні ніхто не міг уявити, що за рік
Крим буде анексований, а Схід країни доведеться
захищати зі зброєю в руках. Маючи гарантії безпеки
з боку Росії, Великобританії та Сполучених Штатів,
Україна відмовилася від свого ядерного арсеналу,
скоротила Збройні сили до мінімуму, продала
авіаносець Китаю, суднобудівні верфі були порізані
на метал, а найважчі озброєння - танки, літаки й
артилерія - готувалися до списання. Фінансування
йшло на потреби правоохоронних органів та спецслужб, а армія вважалася здебільшого пережитком
холодної війни. Військові (за винятком кількох
добре навчених повітряно-десантних бригад, які
брали участь в операціях в Іраку разом із армією
США) залишилися сам на сам зі своїми проблеми
після розпаду СРСР. Окрім відсутності безпосереднього сенсу для існування збройних сил, на їхню
боєздатність впливали і величезна корупція, погане
керівництво та бездарний менеджмент.
Після незаконної анексії Криму Росією та подальше
розгортання конфлікту на Сході України концептуальне ставлення військових та уряду до своєї
роботи та відповідальності перед цивільними змінилося. Хоча цей процес є болісним та непростим,
результати вже подекуди відчутні.
Уряд, зі свого боку, був змушений переосмислити
геополітичну ідентичність України та розпочати політичні реформи. Деякі зміни загальмувалися, інші
показали певний прогрес, але децентралізація,
- знакова реформа за президентства Порошенка
- почала змінювати ставлення місцевих органів
влади до уряду, а громад - до обох гілок влади.
Питання, якими ніхто не займався, раптово стали
нагальними та очевидними. Уряд робить чіткі кроки з метою заповнити існуючі прогалини. Одним із
яскравих прикладів є прагнення новоствореного
Міністерства у справах ветеранів України надавати
послуги ветеранам у новий для України спосіб.
В той час як ветерани попередніх війн отримували
підтримку через Міністерство соціальної політики
України, створення міністерства, яке безпосередньо займатиметься конкретними соціальними,
фізичними та психічними проблемами ветеранів,
свідчить про те, що керівництво України все більше
приділяє уваги вирішенню питань, які характерні

для країн із довгою історією участі у військових
операціях.
Україна досягла певного прогресу в організації
та ресурсному забезпеченні установ, які опікуються
цивільними. Український уряд взяв на себе нелегке
завдання реорганізації старих бюрократичних
структур для підвищення ефективності. Й, хоча, цей
підхід призводить до розвитку реальних механізмів
підзвітності у військових структурах та місцевих
державних адміністраціях, прогрес є повільним,
а цивільні особи потребують допомоги негайно.
Досі наявні кричущі недоліки у системі звернень
цивільних за допомогою та здатності уряду надавати таку допомогу своєчасно і змістовно. ЦВС,
військова структура, яка має забезпечити зв’язок із
цивільними особами, відіграє важливу роль в якості одного з небагатьох офіційних механізмів, в рамках якого здійснюються цілеспрямовані зусилля
для допомоги постраждалим цивільним особам.
Проте для повної реалізації свого потенціалу цивільно-військовому співробітництву потрібен інституціональний розвиток, додаткові ресурси та кадри.
Місцеві військово-цивільні структури, свою чергу,
також є слабкими та недостатньо забезпеченими
фінансами.
Для цивільних, яких залишили напризволяще
у бюрократичних нетрях, повноваження та обов’язки урядових структур щодо надання їм допомоги
досі певною мірою залишаються гіпотетичними.
Прогалини у системі допомоги – не просто недоліки, спричинені бюрократією. Вони надзвичайно
важливі, оскільки є системними проявами неспроможності уряду захистити своїх громадян. Цивільні
потребують допомоги, вони прагнуть та очікують
знайти підтримку і захист від держави. Деякою мірою впродовж багатьох років Україна ніби застигла
у своєму розвитку. Наразі вона шалено намагається
наздогнати час. Багато представників влади справді докладають зусилля задля захисту цивільних,
проте, необхідно робити набагато більше, аби
жоден українець, який постраждав від конфлікту
на Сході, не залишився поза увагою.

ДОДАТКИ
Додаток А : Опитувальник для офіцерів
ЦВС в зоні ООС
1.

2.

3.

4.

Як довго Ви проходите службу в ЦВС у зоні
конфлікту? Чи були Ви в інших військових формуваннях у регіоні з 2014 р.? Яка Ваша задача
тут сьогодні?
Які проблеми є найбільш гострими для цивільного населення у вашій зоні відповідальності?
Чи є вони ідентичні у всій зоні проведення
ООС? Чи спостерігали Ви зміни у цьому відношенні впродовж періоду з 2014 р.? Які саме?
Чи отримуєте Ви звернення від цивільних
по допомогу? Чи звертаються вони у випадку
поранення/загибелі члена родини, пошкодження або втрати майна або ж коли втрачають
доступ до інфраструктури для задоволення
базових потреб?
Які категорії звертаються найчастіше (за статтю,
віком тощо)? Чи є відмінності у зверненнях
від чоловіків та жінок, дорослих та неповнолітніх? Як щодо людей похилого віку, з особливими потребами. ВПО з окупованих територій
(якщо є)? Чи маєте Ви певні труднощі з допомогою саме певним категоріям?

5.

Чи є допомога цивільним цих категорій
та з цими категоріями проблем у межах Вашого
мандату? Всіх, частини? Як Ви маєте допомагати? Як Ви можете допомогти (якщо є різниця)?

6.

Якщо шкоди завдано українськими силами
у зоні їх контролю або в буферній зоні, чи мають
вони зобов’язання надати допомогу після того?
Яка Ваша роль у цьому? Що роблять та які
залучені підрозділи? Що вони могли би робити
(мають відповідні можливості), але не можуть
робити сьогодні? Які обмеження (регуляторні,
оперативні міркування, брак ресурсів тощо)?

7.

Якщо супротивником завдано шкоди цивільному населенню у зоні ООС, чи можуть українські
сили надати допомогу постраждалим цивільним? Яка Ваша роль у цьому? Що роблять та які
залучені підрозділи? Що вони могли би робити
(мають відповідні можливості), але не можуть
робити сьогодні? Які обмеження?

• регуляторні?
• оперативні/спроможності?
• інше?
8.

На Вашу думку, чи потребують цивільні більше
допомоги, ніж отримують зараз? Як часто Вам
вдається реагувати на їх запити? Якщо Ви
не можете, що Ви робите?

9.

Які типи допомоги входять до мандату військових?

• відбудова/ремонт осель;
• відновлення інфраструктури;
• безпека від вибухонебезпечних предметів;
• декілька або поєднання наведених;
• інші.
10. Чи є відмінності в тому як українські сили можуть допомагати цивільним зараз у порівнянні
з АТО? Чому?
• управлінська ефективність та виконання рішень;
• більша автономія;
• більше ресурсів;
• більше сил і засобів (спроможності);
• декілька або поєднання з наведених;
• інші.
11.

Чи убачаєте Ви вплив цих змін на ставлення
місцевого цивільного населення до військових? Як це проявляється?

12.

Як Ви співпрацюєте з місцевою адміністрацією? Чи можете Ви дати їм наказ допомогти
цивільним, які постраждали у конфлікти? Якщо
ні, хто може? Чи мають вони для цього ресурси
й засоби, чого їм бракує? Чи можуть вони звернутись до вас з проханням про допомогу цивільним? Чи роблять вони таке?

13.

Як Ви працюєте з громадськими організаціями? Чи є на Вашу думку можливості для Вас
досягти більшого для допомоги постраждалим
цивільним через співпрацю з ними?

14. Як Ви працюєте з місцевим осередком МТОТ?
Чи Ви контактуєте напряму з будь-якими іншими представниками центрального уряду щодо
шкоди, яка була завдана цивільним у конфлікті?
З ким і як? Як уряд координує з військовими
таку діяльність?
15.

Чи збираєте Ви інформацію щодо завданої
цивільним шкоди від конфлікту (облік поранених/загиблих, реєстр руйнувань тощо)? Якщо
так, чи ділитесь Ви цією інформацією? Що Ви
з нею робите/плануєте робити? Якщо не ведете
інформаційний облік, хто має це робити?

16. До кого ми маємо звернутись, щоб дізнатись
більше про допомогу постраждалому в конфлікті цивільному населенню з боку підрозділів
ООС? З ким нам варто говорити, щоб просити
про більше уваги з боку військових до цього
питання? Хто може приймати відповідне рішення?
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Додаток Б: Опитувальник для
співробітників органів місцевого
самоврядування (районні та міські
військово-цивільні адміністрації)
1.

2.

3.

4.

Як довго Ви працюєте у цій місцевості? У інших
місцях у регіоні конфлікту? Чи працювали Ви
у місцевій владі до конфлікту та у період АТО?
Що покращилось та погіршилось з тих часів?
Скільки цивільних у Вашій громаді було поранено або загинуло за час конфлікту? У скількох
зруйновані або пошкоджені оселі? Скільки
не мають доступу до базових послуг – водопостачання, електрики, опалення узимку? Які
тренди спостерігаються останнім часом (збільшення однієї категорії шкоди та зменшення
іншої тощо)? Чому?
Чи очікують цивільні допомоги від Вас? Чи
звертаються вони до Вас по допомогу? Чи можете Ви надати їм цю допомогу й чи надаєте Ви
її? Якщо ні, чому?
Які групи найбільш звертаються по допомогу
(якої статі, віку)? Яка різниця у зверненнях
по допомогу від чоловіків і жінок, дорослих
і неповнолітніх? Як щодо людей похилого віку,
людей з особливими потребами, ВПО з окупованих територій (якщо такі є)? Як Ви визначаєте
пріоритетність та черговість у тому, кому допомогти? Кому легше та важче допомогти?

5.

Чи маєте достатньо ресурсів для надання допомоги? Чи маєте необхідні нормативно-правові
засоби для надання допомоги постраждалому
в конфлікті цивільному населенню?

6.

Назвіть три головні прогалини в системі, що перешкоджають своєчасному наданню допомоги
постраждалим цивільним.

7.

Які би Ви надали три рекомендації для підвищення своєчасності та результативності надання допомоги?

8.

Як Ви можете допомогти пораненим/сім’ям
загиблих? Як Ви можете допомогти тим, хто
втратив майно/оселю? Як Ви можете допомогти
тим, хто втратив доступ до базової інфраструктури – водопостачання, електрики, опалення
взимку?

9.

Як Ви співпрацюєте з військовими щодо допомоги постраждалим цивільним? Як Ви пра

10. цюєте з ЦОВВ у цьому напрямку? Що є більш
продуктивним і чому?
11.

Як Ви співпрацюєте з громадськими організаціями щодо допомоги постраждалим цивільним? З міжнародними організаціями? Чи маєте
усі необхідні нормативно-правові засоби, щоб
ця співпраця була максимально на Вашу думку
ефективною?

12.

Яка допомога надається вчасно, яка ні, у чому
причина затримок? Яка надається у необхідному обсязі, яка ні, у чому причина недостатності?
Рейтинг надавачів допомоги за ефективністю
та своєчасністю? Чи впливає це на ставлення
до них з боку цивільного населення?

13.

Від кого ще цивільні очікують допомоги? Чи
впливають ці очікування на ставлення до них
населення?

14. Чи проблеми цивільних у Вашій громаді
ідентичні до сусідніх районів? Якщо ні, які
відмінності? Чи обмінюєтесь Ви інформацією
з сусідніми місцевими адміністраціями?
15.

Що робить одні адміністрації успішнішими
у порівнянні з іншими щодо надання допомоги?

16. Чи збираєте Ви інформацію щодо завданої
цивільним шкоди (облік поранених/загиблих,
реєстр руйнувань тощо)? Якщо так, чи ділитесь
Ви цією інформацією? Що Ви з нею робите/плануєте робити? Якщо не ведете інформаційний
облік, хто має це робити?
17.

Що змінилось для цивільних з ООС у порівнянні з АТО? Що змінилось для Вас? Які Ваші
очікування та очікування Вашої громади?

18. Вам зручніше працювати з цивільними
чи з військовими щодо організації допомоги
постраждалому населенню? Для мешканців Вашої громади має значення від кого отримувати
допомогу?
19. Хто є найбільш обізнаним у питання шкоди,
завданої цивільному населенню у Вашій громаді? До кого Ви би порадили нам ще звернутись
для обговорення цієї теми?

Який вигляд має мати структура допомоги постраждалому у конфлікті цивільному населенню для підвищення її ефективності у порівнянні
з наявною?

Додаток В: Опитувальник
для представників центральних органів
виконавчої влади
1.

У чому полягає участь Вашого відомства у допомозі цивільним, постраждалим у збройному
конфлікті? Чи є така функція традиційною
для вашого відомства або запровадженою протягом періоду з 2014 р?

2.

Чи існує в Україні державна політика (або декілька інструментів/механізмів) з допомоги
постраждалому у збройному конфлікті цивільному населенню? Якщо так, що вона регулює?
Що вона не регулює та що вона мала би регулювати? Чи існують міжнародні угоди/конвенції
у цій сфері, якими керується Україна?

3.

(за позитивної відповіді на №2) Чи бере Ваше
відомство участь у формуванні такої державної
політики, яким чином? З якими проблемними
питаннями стикається ваше відомство у таких
процесах формування та реалізації державної
політики у цій сфері?

4.

Якими є зміни, за їх наявності, для Вашого
відомства у робочому напрямку допомоги
постраждалому цивільному населенню в умовах режиму ООС у порівнянні з режимом
АТО? Якими є очікування у Вашому відомстві
та серед груп населення, на які спрямована
державна політика, що виробляється Вашим
відомством, від переходу від АТО до ООС?

5.

Чи отримує Ваше відомство відгуки від населення, яке є реципієнтом державної політики,
що виробляється вашим відомством, щодо
виконання ним своїх функцій щодо допомоги
постраждалому в конфлікті цивільному населенню? Якщо так, яким чином надходять такі
відгуки? Якими, зазвичай, є відгуки? Чи існує
при Вашому відомстві громадська рада, якими
є її склад і функція? Чи є громадська рада
корисною для виконання вашим відомством
його функцій з допомоги постраждалому цивільному населенню? Якщо так, у чому полягає
ця користь?

6.

7.

8.

Чи проводиться у вашому відомстві наразі
структурна реформа? Якщо так, чи має це
вплив на функціонал із допомоги постраждалим у конфлікті цивільним?
Чи маєте у розпорядженні достатньо ресурсів
для надання допомоги постраждалим цивільним? Чи маєте необхідні правові передумови
та механізми для застосування таких ресурсів
у повному/достатньому обсязі?
Яким чином організована координація допомоги постраждалому цивільному населенню
у межах уряду? Чи існує провідний/координаційний орган у цій сфері? Чи існує потреба
у єдиному координуючому органі у цій сфері?

9.

Як Ваше відомство співпрацює з громадянським суспільством щодо допомоги постраждалому в конфлікті цивільному населенню? Чи
можете надати відгук стосовно такої співпраці,
у т. ч. чи є такий досвід скоріше позитивним
чи негативним і чому саме?

10. Як Ваше відомство працює з міжнародними
організаціями щодо допомоги постраждалому
у конфлікті цивільному населенню? Чи можете
надати відгук стосовно такої співпраці, у т. ч.
чи є такий досвід скоріше позитивним чи негативним і чому саме?
11.

Як Ваше відомство працює з ООС щодо допомоги постраждалому в конфлікті цивільному
населенню? Чи можете надати відгук стосовно
такої співпраці, у т. ч. чи є такий досвід скоріше
позитивним чи негативним, чому саме?

12.

Чи працюєте Ви з правоохоронними органами
та іншими структурами сектору оборони та безпеки щодо допомоги постраждалому в конфлікті цивільному населенню? Чи ведеться ця
робота структурно у рамках ООС чи в інший
спосіб? Чи можете надати відгук стосовно такої
співпраці, у т. ч. чи є такий досвід скоріше позитивним чи негативним і чому саме?

13.

Як Ваше відомство працює з органами місцевої влади (ОМС, де наявні) щодо допомоги
постраждалому в конфлікті цивільному населенню? Чи відчувається у цій роботі вплив
факторів, пов’язаних із децентралізацією, якщо
так, яким чином?

14. Чи ведеться Вашим відомством облік або накопичення/обробка інформації щодо шкоди
цивільному населенню у збройному конфлікті
(наприклад, реєстри/бази даних постраждалих,
пошкоджень/втрат майна тощо)? Якщо так,
чи відбувається поширення цієї інформації між
іншими структурами/організаціями? Що робиться/планується робити з цією інформацією?
Якщо облік не ведеться/інформація або дані
не збирається, чи є це необхідним?
15.

Назвіть три основні системні недоліки, що перешкоджають ефективному наданню допомоги
постраждалому в конфлікті цивільному населенню, за ступенем їх критичності (1 – найбільш
критичний).

16. Надайте три рекомендації щодо того, що має
бути зроблено для підвищення ефективності
надання допомоги постраждалому в конфлікті
цивільному населенню, за ступенем їх потенційної актуальності (1 – найбільш потенційно
актуальна).

37

17.

Чи могли би Ви надати CIVIC рекомендацію
щодо того, до кого ще варто звернутися для обговорення цієї проблематики, зокрема потреб
і очікувань цивільних, постраждалих у збройному конфлікті, за межами Вашого відомства
(або у його межах, якщо це актуально)?

Додаток Г: Опитувальник для
представників громадських організацій,
які працюють у зоні ООС (для обговорення
у фокус-групах)
•

Як цивільні зазнають шкоди певної категорії?

•

Які їх потреби з реагування на шкоду цієї категорії? Які їх очікування від уряду та військових?

•

Як уряд реагує на необхідність допомоги
постраждалому населенню? Як система має/
може бути змінена для відповідності потребам
і очікуванням цивільних?

•

Як військові реагують на необхідність допомоги
постраждалому населенню? Як система має/
може бути змінена для відповідності потребам
і очікуванням цивільних?

•

Як ваша організація/громадська діяльність
допомагає жертвам конфлікту? Як це може бути
покращено для більшої відповідності потребам
і очікуванням цивільних?

Жителька, змушена
залишити свій будинок через ескалацію
конфлікту. «Я живу
в м.Донецьку в тому
районі, який часто
обстрілюють, і це
стало нещодавно
нестерпно. Ніколи
не думала, що це
може статися в моєму місті, моїй країні.
Мені дуже подобається Донецьк, тож
сподіваюся, що все
зміниться на краще».
Мікайла Гьотц
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ПРО ЗВІТ
Звіт «Не залишати поза увагою: вдосконалення допомоги цивільному населенню в Україні, що постраждало внаслідок конфлікту» було створено на основі дослідження, проведеного на Сході України,
з метою проаналізувати структурні недоліки на місцевому та центральному рівнях державної влади, а також військові процедури щодо допомоги цивільним, що постраждали внаслідок бойових дій в Україні.
У звіті ідентифіковано найбільш типові прояви шкоди, створено карту ключових структур та механізмів,
дотичних до надання допомоги, а також чітко визначено прогалини, які перешкоджають ефективному
наданню допомоги населенню, на яке вплинув наявний конфлікт. У звіті також подано погляди з боку цивільних щодо цивільно-військового співробітницва та ініціатив місцевої та центральної влади у цій сфері.
Цей звіт є результатом вже третьої оцінки з боку CIVIC проаналізувати структурні недоліки на місцевому
та центральному рівнях державної влади, а також військових процедур щодо допомоги цивільним,
що постраждали внаслідок бойових дій в Україні.
Звіт «Не залишати поза увагою» є частиною проекту, спрямованого на посилення спроможності урядових структур України реагувати на шкоду, завдану цивільним внаслідок конфлікту на Сході України,
а також розбудову потенціалу Збройних Сил України щодо захисту цивільних у зоні конфлікту. У 2016 році
CIVIC провів дослідження для оцінки шкоди мешканцям Донбасу внаслідок конфлікту на Сході України,
яке потім було викладене у звіті «Ми боїмося тиші». Згодом, у співпраці з українськими військовими, неурядовими організаціями та державними міністерствами та відомствами, CIVIC розширив рамки оцінки
для встановлення здатності захисту цивільних з боку військових на рівні існуючих доктрин та структур.
У результатах звіту «Оцінка наявних можливостей щодо захисту цивільного населення в Україні» міститься огляд здатності України реагувати на шкоду цивільним в рамках існуючих структур, політик та процедур, а також здатності щодо внесення змін для запобігання шкоді, розповсюдження найкращих практик
щодо захисту, а також належного розслідування та реагування на випадки шкоди.
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