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Починаючи з 

24 лютого 2022 року, масштабний збройний конфлікт в Україні спричинив безпрецедентну гуманітарну кризу в

усіх регіонах (областях) країни. 

З 5 по 15 квітня Міжнародна організація з міграції (МОМ) провела базову оцінку території у 

58 громадах Закарпатської області на південному заході України, щоб отримати початкове уявлення про внутрішнє

переміщення. Закарпатська область є першою , яка буде завершена в базовій оцінці території, за нею послідують

оцінки інших областей, де присутні ВПО.Оцінка базової лінії території слугує попереднім джерелом для визна-

чення населених пунктів із високими показниками переміщення та інформування щодо цільового реагування

з метою надання допомоги населенню, що постраждало від конфлікту.

Зібрано інформацію про 185 тис. прибулих до області. Було виявлено понад 376 населених пунктів з ВПО,

в Ужгороді, Бабичах, Перечині, Ясінні та Тячеві, у кожному з яких проживає понад 2 тис. ВПО.

Найбільше переселенців у Великоберезькій, Чопській, Яскінянській, Сірутівській громадах – понад 10,000
осіб, які прибули з 5 по 15 квітня.
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Закарпатська область

громада # к-сть ВПО

Мукачівська 20,200

Великоберезька 15,000

Міжгірська 10,000

Чопська 10,000

Полянська 10,000

Громади з найбільшою кількістю ВПО:
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К-сть ВПО у поселенні

184,676Кількість
ВПО:

кількість оцінених громад

58

Центри для переселенців

376



Опис:

Метою діяльстні оцінки матриці відстеження переміщення(DTM) є відстаження направлення руху та моніторинг ВПО та населення що повертається в 

Україну. Збирається інформація з місцевих громад,центрів поселення для ВПО та їх чисельності,звідки вони прибули,пріоритетні потреби і тенденції руху.Інформація збирається, 

перевіряється та оновлюється двічі на місяць.

• Станом на 15 квітня DTM охоплює 58 із 64 громад Закарпатської області і також планується,що активний збір даних охопить 26 областей та 1472 громади.

Збір даних:

Дані збираються через ключових інформаторів (KI) у обасті в якій збираємо дані. Помічники збору даних DTM (інтерв'юери) постійно працюють, щоб підтримувати та розширювати

мережу конактів KI, одночасно триангуляючи та перевіряючи зібрану статистику.

У контексті України, польовi команди та партнери-виконавці підтримують зв’язок із мережею KI, до складу якої входять посадовці громадського рівня, 

а саме посадовець Громади, відповідальний за збір даних про реєстрацію ВПО на рівні населеного пункту.

• На даний момент 58 ключових інформаторів(KI) були опитані для збору даних.

Використання стандартизованого та структурованого підходу до побудови мереж KI та проведення інтерв’ю в кожній області є ключовим кроком до того, щоб дані, зібрані в зонах

нашої діяльності, були порівнянними між польовими командами(інтерв'юерами). DTM коменда яка буде збирати інформацію має викростивувати застосунок KOBO для заповнення та

введеня більш детальної інформації у форму. Методологія оціки переміщення та опитування самоперевіряється та покращує точність під час кожного наступного раунду збору

інформації.

DTM віддана гуманітарним принципам гуманності, нейтралітету, неупередженості та оперативній незалежності.

Визначення:

ВПО: Глосарій МОМ визначає внутрішньо переміщених осіб (ВПО) як осіб або групи осіб, які були вимушені або змушені втекти або залишити свої домівки чи місця постійного

проживання, зокрема в результаті чи з метою уникнення наслідків збройного конфлікту. , ситуації загального насильства, порушення прав людини або стихійні лиха чи техногенні

катастрофи, і які не перетнули міжнародно визнаний державний кордон. Оперативно, для цієї вправи інтерв’юери визначають та розуміють ВПО як осіб, які залишили своє звичне місце

проживання через поточну війну.

Доступ до файлу з даними можна отримати тут.

Адміністративні підрозділи України: Область, район, Громада (муніципалітети) та населені пункти зіставляються з визначеними місцями в загальному набору операційних
даних (P-коди) OCHA.

Для отримання додаткової інформації зайдіть на сайт displacement.iom.int/Ukraine. У разі виникнення запитань або зворотнього зв’язку звертайтеся на DTMUkraine@iom.int

ПЕРВИННИЙ(БАЗОВИЙ)ЗВІТ ЩОДО(ТЕРИТОРІЇ)УКРІЇНИ- МЕТОДОЛОГІЯ
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https://displacement.iom.int/datasets/ukraine-baseline-assessment-zakarpatska-oblast-round-1
http://displacement.iom.int/Ukraine



