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Резюме
Ознайомтесь з
останньою інформацією
План підготовлено УКГС від імені Гуманітарної команди
країни та партнерів. В Плані гуманітарного реагування
представлено
узгоджене
стратегічне
реагування
гуманітарних організацій задля задоволення гострих
потреб постраждалих унаслідок конфлікту людей. План
підготовлено на основі та з метою реагування та потреби,
зазначені в Огляді гуманітарних потреб.
СВІТЛИНА НА ОБКЛАДИНЦІ
Хлопчик в машині чекає на батька, який купує гігієнічні засоби за допомогою ваучера,
наданого гуманітарною організацією. Фото: TGH/Олексій Філіппов
Використані позначення та викладення матеріалу в плані жодним чином не відображають
позицію Секретаріату Організації Об’єднаних Націй щодо правового статусу будь-якої
країни, території, міста чи району, їхніх органів влади чи демаркації їхніх кордонів.

Управління з координації гуманітарних
справ (УКГС) координує гуманітарні
заходи для забезпечення допомоги
та захисту постраждалих унаслідок
кризи людей, яким вони необхідні.
Управління працює над подоланням
перешкод
у
наданні
гуманітарної
допомоги
постраждалим
унаслідок
криз людям та відіграє провідну роль
у мобілізації допомоги та ресурсів
гуманітарної системи.
www.unocha.org/ukraine
twitter.com/ocha_ukraine

Вебсайт
Humanitarian
Response
є
основною платформою, де представлені
інструменти та послуги у сфері управління
інформацією, які забезпечують обмін
даними між членами кластерів та
Міжвідомчого постійного комітету (МПК),
які працюють в умовах тривалої кризи або
неочікуваного початку кризи.
https://www.humanitarianresponse.info/en/
operations/ukraine

Платформа
Humanitarian
InSight
забезпечує
надання
доступу
до
основних гуманітарних даних сторонам,
відповідальним за прийняття рішень.
Тут представлено останню перевірену
інформацію щодо потреб та заходів
гуманітарного реагування, а також дані
про фінансові внески.
www.hum-insight.info

Служба
фінансового
моніторингу
(FTS) є основним джерелом даних, які
постійно оновлюються, про гуманітарне
фінансування. Вона відіграє значну роль
у прийнятті стратегічних рішень завдяки
висвітленню прогалин та пріоритетів, що
сприяє ефективному та результативному
наданню гуманітарної допомоги на основі
гуманітарних принципів.
https://fts.unocha.org/appeals/830/summary
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ЧЕРМАЛИК, ДОНЕЦЬКА ОБЛАСТЬ, ПУТ, УКРАЇНА
Наталя, яка сама виховує п’ятьох дітей у маленькому селі поблизу
«лінії розмежування», тримає на руках свою п’ятирічну дочку Любу.
Фото: УКГС/Євген Малолетка
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Вступне слово
Координаторки з гуманітарних питань
Минулий рік був надзвичайно складним для
всього світу, оскільки ми всі стикнулися з
пандемією COVID-19. Але, попри всі складнощі
пандемії, 2020 рік також приніс декілька променів
світла для 3,4 мільйона людей, які все ще
потерпають від шестирічного збройного конфлікту
в Донецькій та Луганській областях. Одним із
таких променів світла було набрання чинності
(27 липня 2020 року) домовленостями про
припинення вогню, досягнутими Тристоронньою
контактною групою (ТКГ). Ці домовленості
все ще залишаються в силі, завдяки чому
було досягнуто найдовше перемир’я з початку
конфлікту в 2014 р. Цей прорив дає можливість
забезпечення довгострокового миру на Донбасі,
що може припинити страждання мільйонів
людей
по
обидва
боки
427-кілометрової
«лінії розмежування», яка ділить регіон на
підконтрольні Уряду території (ПУТ) та території
поза його контролем (не підконтрольні Уряду
території (НПУТ)).
Урядом України було зроблено й інші помітні
важливі кроки для полегшення страждань людей,
які потерпають унаслідок конфлікту: наприклад,
було прийнято Національну стратегію із захисту
цивільного населення у збройних конфліктах,
відкладено верифікацію внутрішньо переміщених
осіб (ВПО) через карантинні обмеження на
пересування та продовжено соціальні виплати
безробітним до закінчення карантину в країні.
Також хотіла би скористатися цією нагодою і
подякувати Урядові Україні за продовження зусиль
для полегшення страждань людей, які потерпають
унаслідок конфлікту, у цей найважчий період.
Водночас, попри ці зміни, які ми вітаємо, в
мене викликає глибоке занепокоєння майбутнє

постраждалих унаслідок конфлікту людей. На
додачу до тривалого збройного конфлікту, пандемія
COVID-19 ще більше обмежила можливості для
позитивних змін у регіоні. Так, упродовж шести
років 1,2 мільйона людей похилого віку, часто
зі слабким здоров’ям та інвалідністю, не лише
несуть фізичний та психологічний тягар збройного
конфлікту, але й наражаються на найбільші
ризики захворіти на COVID-19. А молодше
покоління
стикається
з
безпрецедентними
викликами економічної небезпеки, яка ще більше
загострилася внаслідок цієї подвійної кризи. Також
збільшується вразливість дітей, зокрема через
перерви в навчанні, що може мати довгострокові
негативні наслідки для їхнього майбутнього.
Страждання, спричинені цією подвійною кризою,
особливо проявилися у період тимчасового
припинення роботи всіх п’яти пунктів пропуску
на «лінії розмежування» з березня до початку
червня 2020 р. для запобігання розповсюдженню
вірусу. Хоча контрольні пункти в’їзду-виїзду (КПВВ)
частково відновили роботу у середині липня,
місячна кількість перетинів КПВВ зменшилась
на понад 90 % у порівнянні з минулим роком.
Таке значне зменшення перетинів означає, що
сотні тисяч людей на НПУТ не можуть проїхати
на ПУТ, щоби отримати свої соціальні виплати
або відвідати близьких. Це особливо негативно
вплинуло на людей похилого віку на НПУТ, оскільки
для багатьох із них головним джерелом доходів є
пенсія, яка виплачується Урядом і яку вони можуть
одержати лише по інший бік «лінії розмежування».
Хоча домовленості про припинення вогню
забезпечили тривалий мир в регіоні, постраждалим
людям ще необхідно пройти довгий шлях для
відновлення після тривалої кризи, особливо
з огляду на замінування території наземними
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мінами та вибухонебезпечними
залишками війни (ВЗВ).

предметами-

Ми маємо пам’ятати про те, що понад пів мільйона
людей живуть в районах, де обстріли та значне
забруднення території мінами та ВЗВ залишається
щоденною реальністю їхнього життя. Хоча до
початку пандемії ми бачили певні досягнення щодо
відновлення громад, викликає занепокоєння те, що
вони можуть бути втрачені через подвійну кризу
та її вплив на соціально-економічну ситуацію в
постраждалому внаслідок конфлікту регіоні.
Як зазначено в Огляді гуманітарних потреб
2021 року, наразі 3,4 мільйона людей потребують
гуманітарної
допомоги
та
захисту
для
забезпечення гідного життя. Більше половини з
них — це жінки, а кожний третій — людина похилого
віку. Разом з людьми з інвалідністю, очолюваними
жінками неповними родинами та дітьми вони
становлять найбільш уразливі групи населення.
Хоча кількість людей, які потребують допомоги,
в 2021 році залишилася на рівні 2020 року, їхні
потреби суттєво збільшилися через пандемію
COVID-19 та пов’язані обмеження.
З огляду на це, я звертаюсь по вашу підтримку
Плану гуманітарного реагування 2021 року,
спрямованого на спасіння життів, забезпечення
доступу людей до основних послуг та зміцнення
захисту людей, які постраждали внаслідок
збройного конфлікту та наразі COVID-19. В Плані
представлено майже 100 гуманітарних проєктів,
для реалізації яких потрібно залучили 168 мільйонів
доларів США задля допомоги 1,9 мільйона людей
по обидва боки «лінії розмежування». Ця цифра
відображає лише першочергові основні потреби

людей для уникнення подальшого погіршення
ситуації. Першочерговість потреб було визначено
на підставі вимог до пріоритетних заходів, щоби
допомогти донорам визначити проєкти, для яких
фінансування потрібне терміново.
Визнаючи
наявність
спроможностей
Уряду
України на всіх рівнях влади, гуманітарна
спільнота
визначила
однією
із
основних
цілей Плану реагування 2021 року підтримку
урядових організацій щодо надання послуг на
підконтрольних Уряду територіях. Це сприятиме
поступовому завершенню надання допомоги
гуманітарними організаціями на підконтрольних
Уряду територіях упродовж наступних кількох
років. Досягнення цієї цілі планується у тісній
співпраці з урядовими організаціям і партнерами
у сфері розвитку для пошуку сталих рішень
для постраждалих унаслідок конфлікту людей
та
формування
шляхів
для
забезпечення
мирного майбутнього.
А поки що гуманітарна спільнота продовжить
підтримувати постраждалих унаслідок конфлікту
людей та вести адвокаційну роботу, щоби
покращити гуманітарний доступ до районів
поза урядовим контролем. Я звертаюсь до
донорської спільноти з проханням продовжувати
та збільшувати фінансування задля сталості
критично необхідної допомоги, підтримання умов
роботи та для того, щоби ми могли допомагати
постраждалим людям долати наслідки тривалої
кризи, доки не буде знайдено більш сталі рішення.
Лише за вашої підтримки ми зможемо змінити на
краще життя постраждалих унаслідок конфлікту
людей та подолати темряву, яка для них триває
вже майже сім років.

Оснат Лубрані
Координаторка з гуманітарних питань в Україні
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Огляд плану реагування
ЛЮДИ, ЯКІ ПОТРЕБУЮТЬ
ДОПОМОГИ

ЛЮДИ, ЯКИМ ПЛАНУЄТЬСЯ
НАДАТИ ДОПОМОГУ

НЕОБХІДНЕ ФІНАНСУВАННЯ
(ДОЛ. США)

3,4млн

1,9млн

$168млн 120

Майже сім років активних бойових дій суттєво
вплинули на життя понад п’яти мільйонів людей
у постраждалих унаслідок конфлікту Донецькій
та Луганській областях на сході України1. Майже
3,4 мільйона з них потребують гуманітарної
допомоги і захисту.

ОПЕРАЦІЙНІ ПАРТНЕРИ

План гуманітарного реагування України на 2021
рік спрямований на задоволення потреб близько
1,9 мільйона вразливих людей шляхом надання
життєво необхідної надзвичайної допомоги і
забезпечення захисту у шести секторах: освіта;
продовольча безпека та засоби до існування;

ЧЕРМАЛИК, ДОНЕЦЬКА ОБЛАСТЬ, ПУТ, УКРАЇНА
Гуманітарний співробітник доставляє паливо 90-річному Владиславу, який
живе сам лише за кілька кілометрів від «лінії розмежування».
Фото: УКГС/Євген Малолетка

1

У цьому документі термін «схід України» позначає Донецьку та Луганську області.

07

ПЛАН ГУМАНІТАРНОГО РЕАГУВАННЯ 2021 Р.

охорона здоров’я; захист; житло та непродовольчі
товари; водопостачання, санітарія і гігієна.
Заходи реагування у 2021 році продовжують
бути направлені на збереженні життя людей,
забезпечення доступу до основних послуг та
посилення захисту тих, хто постраждав унаслідок
збройного конфлікту та COVID-19. До найбільш
незахищених категорій населення належать літні
люди, які становлять близько 40 % людей, яким
планується надати допомогу у 2021 році, та діти з
вразливих сімей, які складають до 15 % тих, кому
планується надати допомогу. Крім того, заходи
реагування також спрямовані на задоволення
гострих потреб близько 240 000 людей
з інвалідністю.
Переважна більшість із 1,9 мільйона осіб, яким
планується
надати
гуманітарну
допомогу,
проживають у двох постраждалих областях —
Луганській та Донецькій. Більше 770 000 людей,
яким планується надати допомогу, проживають на
не підконтрольних Уряду територіях (НПУТ), та, за
оцінками, 1,14 мільйона людей, яким планується
надати допомогу, проживають на підконтрольних
Уряду територіях (ПУТ). Також на ПУТ планується
надати допомогу 189 000 внутрішньо переміщених
осіб (ВПО), які складають 17 % людей, яким
планується надати допомогу на ПУТ. Те, що
допомогу планується надати більшій кількості
людей на ПУТ (незважаючи на те, що потреби людей,
які проживають на НПУТ, є гострішими), пов’язано з
меншою операційною спроможністю на НПУТ через
обмеження доступу до цих територій. За умови
покращення гуманітарного доступу, особливо на
територіях поза урядовим контролем, спроможність
та потреби у фінансуванні, ймовірно, зростуть.
Гуманітарні
партнери
продовжуватимуть
підтримувати Уряд, місцеві органи влади
та інші організації, які надають допомогу, з
метою зміцнення надання послуг та здійснення
гуманітарного реагування на ПУТ. При наданні
цієї підтримки визнаються потужні спроможності
органів влади відігравати керівну роль щодо такої
допомоги, особливо на місцевому та обласних
рівнях, а також наявні можливості розвитку. План
надати допомогу 1,9 мільйона людей у районах, що
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постраждали внаслідок конфлікту, є подібним до
плану 2020 року і враховує можливості реагування,
обмеження доступу та тенденції, пов’язані з
пандемією COVID-19.
У 2021 році планується спрямувати гуманітарну
роботу на проведення низки секторальних
заходів, які відповідають трьом ключовим
стратегічним цілям:
(1) Надання термінової надзвичайної допомоги та
забезпечення доступу до основних необхідних
послуг для 1,9 мільйона постраждалих
унаслідок збройного конфлікту людей (у т.ч.
189 000 ВПО), становище яких загострилося
через COVID-19.
(2) Реагування на потреби у сфері захисту
і посилення захисту прав 1,5 мільйона
постраждалих унаслідок конфлікту людей,
у т.ч. 189 000 ВПО, згідно з міжнародними
нормами та стандартами.
(3) Забезпечення реалізації стратегії передачі
функцій допомоги від гуманітарних організацій
місцевим організаціям на підконтрольних
Уряду територіях в 2021-2023 роках.
Для досягнення вищезазначених цілей у 2021
році гуманітарні організації в Україні потребують
168 млн дол. США. Визначено найважливіші
пріоритетні потреби щодо швидкого залучення
фінансування, щоби негайно реалізувати термінові
проєкти та заходи. Для забезпечення якісної
гуманітарної роботи в ПГР на 2021 рік було включено
заходи, які спрямовані на (i) порятунок життів, (ii)
задоволення нагальних потреб найбільш уразливих
людей, (iii) орієнтовані на сфери, де гуманітарні
потреби
є
найгострішими,
(iv)
потребують
невідкладної реалізації з урахуванням сезонності
та COVID-19; (v) враховують ймовірність негайного
впровадження, та (vi) не дублюють діяльність інших
гуманітарних партнерів або доповнюють їх. Ці кошти
необхідні для реалізації 96 проєктів за участі 40
партнерів. Ці проєкти будуть доповнювати заходи
Міжнародного комітету Червоного Хреста та роботу
Уряду із задоволення гуманітарних потреб.



Контекст та вплив кризи
Збройний конфлікт, що триває понад шість
років, кардинально змінив життя та добробут
мільйонів людей у Донецькій та Луганській
областях. Він забрав життя понад 3 000 цивільних
осіб та призвів до поранення понад 7 000
людей. Він також сильно впливає на психічне
та психологічне здоров’я постраждалих людей.
Люди стикаються з втратами та обмеженнями
і живуть в страху за своє життя та життя своїх
близьких. Доступ людей до основних послуг та
гуманітарної допомоги суттєво ускладнений
через небезпеку, наявність наземних мін,
вибухонебезпечних залишків війни (ВЗВ) та, в

останній рік, ризики для здоров’я та обмеження,
пов’язані з пандемією COVID-19. Це часто не лише
призводило до позбавлення основних прав людей,
а й створювало гуманітарні труднощі.
Пандемія
COVID-19
створила
додатковий
тиск на населення, що продовжує боротися з
труднощами. Пандемія та її наслідки призвели
до ослаблення системи охорони здоров’я,
недостатнього надання соціальних послуг та
спаду регіональної економіки. Протягом перших
декількох місяців пандемії всі п’ять пунктів

ОПИТНЕ, ДОНЕЦЬКА ОБЛАСТЬ, ПУТ, УКРАЇНА
79-річний Олександр поряд із своїм посіченим
шрапнеллю домом.
Фото: УКГС/Євген Малолетка
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перетину «лінії розмежування» були повністю
закриті з метою запобігання поширенню вірусу,
що серйозно обмежило свободу пересування
людей. Відтак, населенню, яке потребує допомоги,
особливо пенсіонерам, які проживають на НПУТ,
стало майже неможливо отримати основні
джерела доходу, такі як пенсії та соціальні
виплати. Багато з них дедалі більше залежать від
пенсій, що виплачуються на НПУТ, і були змушені
знаходити альтернативні способи пристосування,
такі як повне вичерпання заощаджень, позичання
грошей або отримання пенсій дорогими та
юридично складними маршрутами, такими
як подорожі до ПУТ України через Російську
Федерацію2. Водночас, доступ гуманітарних
працівників до населення, що потребує допомоги,
особливо на НПУТ, був обмежений через закриття
пунктів перетину. Це призвело до значних
прогалин в постачанні гуманітарних товарів та
послуг, особливо на НПУТ Луганської області,
оскільки лише декілька партнерів мали доступ до
реалізації проєктів.
Хоча припинення вогню в липні 2020 року
призвело до помітного зменшення бойових дій
та жертв серед цивільного населення, а також
найдовшого затишшя з початку збройного
конфлікту, все ще незрозуміло, коли конфлікт
закінчиться. Постраждалі райони все ще сильно
забруднені ВЗВ, що становить значний ризик для
життя мільйонів людей, особливо дітей, які живуть
по обидва боки «лінії розмежування». Через
збройний конфлікт також було розірвано зв’язки
між мережами надання послуг та ринками, які
раніше були взаємозалежними, а люди опинилися
«відрізаними» від міст, на які вони покладалися для
отримання соціальних виплат та основних послуг.
Після розведення сил і засобів на трьох ділянка
(Станиця Луганська, Золоте та Петрівське) у
2019 році, обговорювалися ще чотири ділянки
розведення сил (Слов’яносербськ, Петрівка та
Нижньотепле в Луганській області та Григорівка
в Донецькій області). Процес розведення сторін,
який контролюється Спеціальною моніторинговою

місією ОБСЄ, передбачає розведення сил та
засобів, а також демонтаж фортифікаційних
укріплень та розмінування.
Через обмеження пересування, які з початку
пандемії COVID-19 стали жорсткішими та
менш передбачуваними, не тільки збільшилась
економічна вразливість людей, але й посилився
психологічний стрес. Хоча два з п’яти пунктів
перетину частково відновили роботу в червні 2020
року, процедури перетину «лінії розмежування»
залишаються складними. У 2020 році кількість
щомісячних перетинів «лінії розмежування»
складає менше 10 % від 1,2 мільйона перетинів
на місяць у 2019 році. До пандемії 90 % перетинів
здійснювали люди, які проживають на НПУТ. З
них 13 % мали на меті відвідування родичів, і
неможливість побачити близьких людей є
додатковим джерелом занепокоєння. Через це
люди почуваються в пастці і втрачають сподівання
на покращення ситуації в осяжному майбутньому.
Пандемія
COVID-19
створила
додаткове
навантаження на систему охорони здоров’я,
яка вже була послаблена внаслідок збройного
конфлікту. З 19 березня 2020 року, коли в
постраждалому внаслідок конфлікту регіоні було
підтверджено перший випадок захворювання
на COVID-19, кількість нових випадків постійно
зростала. На кінець грудня частка позитивних
тестів (частка підтверджених випадків серед
підозрюваних випадків) становила 98,2 % на ПУТ
Донецької області (це третій найбільший показник
серед усіх областей України, у порівнянні з середнім
по країні — 91 %) та 91,8 % на ПУТ Луганської
області3. Повідомлення служб охорони здоров’я та
місцевих ЗМІ з НПУТ свідчать, що ситуація на НПУТ
є не менш складною, однак відсутність надійних та
достовірних даних ускладнює перевірку інформації.
Збройний конфлікт руйнівно вплинув на регіон,
який вже потерпав від серйозних економічних
негараздів.
Раніше
Донбас
був
найбільш
густонаселеним та промислово розвинутим
регіоном країни, проте також із найбільшою

2 УКГС в Україні. Оперативний звіт. — 2020. 28 верес.
3 ВООЗ, Центр громадського здоров’я України. Щоденний звіт про ситуацію з COVID-19 в Україні (станом на 21 грудня 2020 р.).
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заборгованістю з виплати заробітної плати в
Україні, низькою тривалістю життя, значними
викидами вуглецю та старінням населення
(оскільки більшість молоді виїжджала до інших
регіонів або країн)4. Пандемія COVID-19 спричинила
значне уповільнення національної економіки.
Загалом протягом другого кварталу 2020 року
ВВП зменшився на 11,4 % в річному вираженні,
внаслідок чого в першій половині 2020 року ВВП
скоротився на 6,5 % у порівнянні з попереднім
роком. До кінця року очікується скорочення
ВВП на 5,5 %.

покращиться, а бойові дії зменшаться, постраждалі
громади все одно потребуватимуть значної
підтримки для відновлення життя, зруйнованого
внаслідок збройного конфлікту, а в останній
рік також і пандемії COVID-19. Громадам
буде необхідна підтримка для відновлення
самодостатності та впевненості, проте шлях
до відновлення є довгим. Очікується, що до
досягнення миру та початку процесів відновлення
гуманітарні потреби залишатимуться, особливо на
НПУТ. Для отримання додаткової інформації, див.
розділи «Огляд кризової ситуації» та «Вплив кризи»
в Огляді гуманітарних потреб 2021 року.

Як зазначалось, збройний конфлікт сильно вплинув
на постраждале населення. Навіть якщо ситуація

ГНУТОВЕ, ДОНЕЦЬКА ОБЛАСТЬ, ПУТ, УКРАЇНА
Марк і Ерік живуть поряд із «лінією розмежування».
Вони залишилися без батька, який підірвався на міні.
Фото: DRC-DDG/Сергій Коровайний

4

International Crisis Group. Мир в Україні: ціна війни на Донбасі. — 2020. 3 верес.
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Стратегічне реагування
за стратегічними цілями
Стратегічна
ціль
1:
Надання
термінової
надзвичайної допомоги та забезпечення доступу
до основних необхідних послуг для 1,9 мільйона
постраждалих унаслідок конфлікту людей (у
т.ч. 189 000 ВПО), становище яких загострилося
через COVID-19.
Ця стратегічна ціль спрямована на збереження
життів та забезпечення доступу людей до
основних послуг завдяки наданню цільової
допомоги з урахуванням потреб найуразливіших
верств населення щодо їхньої безпеки та гідності.
Оскільки збройний конфлікт продовжує впливати
на фізичне та психічне здоров’я та рівень життя
1,9 мільйона людей, їхні потреби ще більше
посилились через наслідки COVID-19.
Гуманітарне реагування спрямоване на надання
термінової надзвичайної допомоги тим, хто її
потребує, по обидва боки «лінії розмежування».
Близько 80 % загального обсягу необхідного
фінансування призначено для реалізації цієї цілі.
Відповідно до аналізу потреб (див. ОГП 2021 р.),
пріоритет буде надаватися життєво важливій
допомозі для:
•

•
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770 000 людей, які проживають на НПУТ.
Особлива увага приділятиметься задоволенню
потреб літніх людей та людей з інвалідністю,
домогосподарств, очолюваних жінками, та
дітей, на яких найбільше вплинули пов’язані з
COVID-19 обмеження.
1,14 мільйона людей, у тому числі ВПО, які
проживають на ПУТ Донецької та Луганської
областей, які зазнали негативних наслідків
збройного конфлікту та COVID-19, зокрема
пов’язаних з ускладненням доступу до
основних послуг, таких як охорона здоров’я,

•

транспорт, освіта, водопостачання та засоби
до існування.
10 000 ВПО, які, за оцінками, живуть в
інших областях України, де також існують
певні осередки гуманітарних потреб. До них
належать ВПО, які проживають у складних
умовах у центрах компактного проживання.

Стратегічна ціль 2: Реагування на потреби у сфері
захисту і посилення захисту прав 1,5 мільйона
постраждалих унаслідок конфлікту людей, у т.ч.
189 000 ВПО, згідно з міжнародними нормами
та стандартами.
Ціль гуманітарного реагування — посилення
захисту 1,46 мільйона людей, які постраждали
від конфлікту, у тому числі 189 000 ВПО. За
оцінками, 10 % від загального обсягу необхідного
фінансування
призначені
для
сприяння
досягненню цієї мети, оскільки значна кількість
заходів, спрямованих на її досягнення, пов’язана
з адвокаційною діяльністю. Такі заходи
спрямовані на адвокацію захисту цивільного
населення, забезпечення соціальних виплат та
документації, свободи пересування, захисту від
наземних мін/ВЗВ, а також на інтеграцію ВПО
згідно з міжнародними нормами та стандартами.
На НПУТ люди особливо гостро відчувають
труднощі з отриманням пенсій, соціальних
виплат та документів, що посвідчують особу
та державну реєстрацію актів цивільного
стану, особливо під час пандемії у зв’язку з
карантинними обмеженнями. Водночас люди по
обидва боки «лінії розмежування» потребують
фізичного захисту від бойових дій, мін та ВЗВ.
ВПО, зокрема, потребують довгострокових
рішень для кращого майбутнього.



Стратегічна ціль 3: Забезпечення реалізації
стратегії передачі функцій допомоги від
гуманітарних організацій місцевим органам
на
підконтрольних
Уряду
територіях
в
2021-2023 роках
Метою гуманітарного реагування є забезпечити
можливості Уряду України, особливо місцевих
органів влади, для більш ефективного надання
послуг громадянам на ПУТ для здійснення у
майбутньому гуманітарного реагування шляхом
надання основних послуг5. Це відображає
прагнення гуманітарної спільноти поступово
передавати у 2021 році відповідальність за

гуманітарне реагування на ПУТ Уряду України,
оскільки в нього є можливості для забезпечення
більшої підтримки та послуг. Обсяг потреб у
фінансуванні для сприяння досягненню цієї
стратегічної цілі у 2021 році залишається на
рівні, подібному до 2020 року (нижче 10 %). Буде
посилено спроможності національних та місцевих
організацій та органів влади на обласному,
районному рівнях та на рівні громад з метою
передачі технічних напрацювань. Також будуть
проводитись оцінки спроможностей українських
організацій із надання гуманітарних послуг, що
забезпечить сталість результатів і виконання
суспільного договору між Урядом і народом країни.

СТРАТЕГІЧНІ ЦІЛІ

ЛЮДИ, ЯКИМ ПЛАНУЄТЬСЯ
НАДАТИ ДОПОМОГУ

ПОТРЕБИ
(ДОЛ. США)

СЦ1

Надання термінової надзвичайної допомоги та забезпечення доступу до
основних необхідних послуг для 1,9 мільйона постраждалих унаслідок
конфлікту людей (у т.ч. 189 000 ВПО), становище яких загострилося
через COVID-19.

1,9млн

$141млн

СЦ2

Реагування на потреби у сфері захисту і посилення захисту прав 1,5
мільйона постраждалих унаслідок конфлікту людей, у т.ч. 189 000 ВПО,
згідно з міжнародними нормами та стандартами.

1,5млн

$19млн

СЦ3

Забезпечення реалізації стратегії передачі функцій допомоги від
гуманітарних організацій місцевим органам на підконтрольних Уряду
територіях в 2021-2023 роках.

1,1млн

$8млн

5 У майбутньому зусилля із зміцнення спроможностей на місцевому рівні зосереджуватимуться у п’яти сферах: протимінна
діяльність, правова допомога, освіта, охорона здоров’я і послуги у сфері водопостачання, санітарії та гігієни (ВСГ). Ці тематичні
сфери були окреслені спільно Гуманітарною командою країни (ГКК) і Командою ООН в країні у лютому 2019 року для можливої
співпраці з учасниками процесу розвитку і негуманітарними організаціями.

13

ПЛАН ГУМАНІТАРНОГО РЕАГУВАННЯ 2021 Р.

Планові заходи реагування

ЛЮДИ, ЯКІ ПОТРЕБУЮТЬ
ДОПОМОГИ

ЛЮДИ, ЯКИМ ПЛАНУЄТЬСЯ
НАДАТИ ДОПОМОГУ

ЖІНКИ

ЛІТНІ ЛЮДИ

ДІТИ

ЛЮДИ З
ІНВАЛІДНІСТЮ

3,4млн 1,9млн 54% 14% 41% 13%

RUSSIAN FEDERATION
БІЛОРУСЬ

ПОЛЬЩА

РОСІЙСЬКА
ФЕДЕРАЦІЯ

Київ

СЛОВАЧЧИНА
УГОРЩИНА

РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ

МОЛДОВА

Азовське
море

РУМУНІЯ

СЕРБІЯ

Чорне море
БОЛГАРІЯ

350тис.*
ЛУГАНСЬКА ОБЛАСТЬ
ПУТ

ДОНЕЦЬКА ОБЛАСТЬ
ПУТ

5тис.**

ІНШІ ОБЛАСТІ

780тис.*

320тис.

ЛУГАНСЬКА ОБЛАСТЬ
НПУТ
ДОНЕЦЬКА
ОБЛАСТЬ
450тис.
НПУТ
«ЛІНІЯ РОЗМЕЖУВАННЯ»
СТАНОМ
НА СЕРПЕНЬ
‘CONTACT
LINE’ 2018
AS OFР.AUGUST 2018

0-5км уздовж
«лінії розмежування» ПУТ
0-5km area along the ‘contact line’ GCA
5-20км5-20km
уздовжarea
«лінії
розмежування» ПУТ
along the ‘contact line’ GCA
0-20км уздовж «лінії розмежування» НПУТ
0-20km area along the ‘contact line’ NGCA

0

25

Кількість людей, яким планується
of people targeted
надатиNumber
допомогу
100k
100тис.
50k
50тис.
10k
10тис.

50 км

Азовське море

14

*Включно
з ВПОIDPs
*Including
**Лише**Only
ВПОIDPs

Використані позначення та
викладення матеріалу в плані
жодним чином не відображають
позицію Секретаріату Організації
Об’єднаних Націй.



Основні показники ПГР
Розподіл гуманітарного реагування за групами населення
Більше на с. 20—23
ГРУПИ
НАСЕЛЕННЯ

ЛЮДИ, ЯКІ
ПОТРЕБУЮТЬ
ДОПОМОГИ

ЛЮДИ, ЯКИМ
ПЛАНУЄТЬСЯ
НАДАТИ
ДОПОМОГУ

Місцеві
мешканці

3,0млн

1,7млн

Внутрішньо
переміщені
особи

343тис.

189тис.

Розподіл гуманітарного реагування людям з інвалідністю
Більше на с. 20—23

ПОТРЕБУЮТЬ
ПЛАНУЄТЬСЯ

ЛЮДИ, ЯКІ
ПОТРЕБУЮТЬ
ДОПОМОГИ

Люди з
інвалідністю

437тис.

ЛЮДИ, ЯКИМ
ПЛАНУЄТЬСЯ
НАДАТИ
ДОПОМОГУ

ПОТРЕБУЮТЬ
ПЛАНУЄТЬСЯ

247тис.

13%

Розподіл фінансових потреб за секторами
Більше на с. 50—90
СЕКТОР

Розподіл гуманітарного реагування за статтю
Більше на с. 20—23
СТАТЬ

Жінки

Чоловіки

% ЛЮДЕЙ, ЯКИМ
ПЛАНУЄТЬСЯ
НАДАТИ
ДОПОМОГУ

ЛЮДИ, ЯКІ
ПОТРЕБУЮТЬ
ДОПОМОГИ

1,9млн

1,5млн

ЛЮДИ, ЯКИМ
ПЛАНУЄТЬСЯ
НАДАТИ
ДОПОМОГУ

ПОТРЕБУЮТЬ
ПЛАНУЄТЬСЯ

1,0млн

% ЛЮДЕЙ, ЯКИМ
ПЛАНУЄТЬСЯ
НАДАТИ
ДОПОМОГУ

54%

0,9млн

46%

ПОТРЕБИ
(МЛН ДОЛЛ. США ТА %)

Захист

$50

30%

Охорона здоров’я

$29

17%

Вода, санітарія та гігієна

$27

16%

Житло та непродовольчі товари

$23

14%

Продовольча безпека та засоби
до існування

$21

13%

Загальні послуги та підтримка

$7

4%

Освіта

$6

3%

Багатоцільова грошова допомога

$5

3%

Розподіл організацій-учасниць та проєктів за секторами
Більше на с. 50—90
СЕКТОР

Розподіл гуманітарного реагування за віком
Більше на с. 20—23
СТАТЬ

Діти (0-17)

ЛЮДИ, ЯКІ
ПОТРЕБУЮТЬ
ДОПОМОГИ

494тис.

Дорослі
(18-59)

1,6млн

Літні люди
(60+)

1,3млн

ЛЮДИ, ЯКИМ
ПЛАНУЄТЬСЯ
НАДАТИ
ДОПОМОГУ

267тис.

857тис.

781тис.

ПОТРЕБУЮТЬ
ПЛАНУЄТЬСЯ

% ЛЮДЕЙ, ЯКИМ
ПЛАНУЄТЬСЯ
НАДАТИ
ДОПОМОГУ

14%

45%

41%

КІЛЬКІСТЬ
ПАРТНЕРІВ

КІЛЬКІСТЬ
ПРОЄКТІВ

Захист

25

31

Охорона здоров’я

16

20

Вода, санітарія та гігієна

15

17

Житло та непродовольчі товари

15

17

Продовольча безпека та засоби
до існування

14

17

Загальні послуги та підтримка

4

4

Освіта

4

5

Багатоцільова грошова допомога

8

8
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Історичні тренди

Гуманітарне реагування
Протягом перших трьох років збройного конфлікту
обсяг заходів гуманітарного реагування в Донецькій
та Луганській областях суттєво зростав. Із 2017
року кількість людей, які потребують гуманітарної
допомоги
внаслідок
збройного
конфлікту,
залишається приблизно на одному рівні. Водночас
у 2020 році потреби стали набагато гострішими
через наслідки пандемії COVID-19. Вплив кризи на
психологічне здоров’я зростає з кожним днем6, а
її соціально-економічні наслідки через втрату
засобів до існування та погіршення основних послуг
поглиблюють вразливість людей.
Починаючи з 2016 року, гуманітарна спільнота
щороку планує задовольняти потреби близько
2 мільйонів людей на рік, що в середньому

КІЛЬКІСТЬ ЛЮДЕЙ, ЯКІ ПОТРЕБУЮТЬ ДОПОМОГИ ТА ЯКИМ
ПЛАНУЄТЬСЯ НАДАТИ ДОПОМОГУ

становить 60-65 % від загальної кількості
людей, які потребують допомоги. Ця кількість
відображає реалістичні прогнози щодо залучення
гуманітарного фінансування для України, а також
свідчить про обмеження, з якими стикаються
партнери,
надаючи
допомогу
в
районах,
де
спостерігаються
труднощі
з
доступом7.
Упродовж декількох років кількість людей, які
отримали допомогу від гуманітарної спільноти,
залишається на одному рівні — у середньому
1,0–1,2 мільйона людей. Це приблизно 50 % від
загальної кількості людей, яким планувалося
надати допомогу у відповідний рік, що пов’язано
як з об’ємами фінансування, так і складністю
доступу, які обмежують можливість реалізації
заходів реагування.

ФІНАНСОВІ ПОТРЕБИ (МЛН ДОЛ. США)

Люди, яким планується надати допомогу

Профінансовано

Люди, які потребують підтримки, але яким не планується
надавати допомогу

Не задоволено потреб

6млн

350

5млн

300
250

4млн

200
3млн
150
2млн

100

1млн
0млн

50
2015

2016

2017

2018

2019

2020

0

2015

2016

143

2018

2019

2020

6 У 70 % людей, які проживають у межах 20 кілометрів від «лінії розмежування», спостерігаються ознаки психологічного стресу та
емоційних проблем.
7 Підтвердженням цього є скорочення кількості людей, яким планувалося надати допомогу у рамках Гуманітарних планів
реагування 2017 і 2018 років, що збіглося із припиненням діяльності Світової продовольчої програми (СПП) в Україні у середині
2017 року, коли мало розпочатися планувалося заходів реагування на 2018 рік.
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ПОРІВНЯННЯ КІЛЬКОСТІ ЛЮДЕЙ, ЯКІ ПОТРЕБУВАЛИ ДОПОМОГИ, ТА ЛЮДЕЙ, ЯКИМ ПЛАНУВАЛОСЯ НАДАТИ ДОПОМОГУ, ТА
ВІДПОВІДНИХ ФІНАНСОВИХ ПОТРЕБ (ДОЛ. США)
РІК

ЛЮДИ, ЯКІ
ПОТРЕБУЮТЬ
ДОПОМОГИ
(МЛН)

ЛЮДИ, ЯКИМ
ПЛАНУЄТЬСЯ
НАДАТИ
ДОПОМОГУ (МЛН)

ЛЮДИ, ЯКІ
ОТРИМАЛИ
ДОПОМОГУ
(МЛН)

ПОТРЕБИ
(МЛН ДОЛ. США)

ОТРИМАНІ
КОШТИ
(МЛН ДОЛ. США) 7

%
ПРОФІНАНСОВАНО

2015

5,0

3,2

2,0

316

173

55%

2016

3,1

2,5

1,7

298

105

35%

2017

3.8

2,6

1,1

204

75

37%

2018

3,4

2,3

1,1

187

71

38%

2019

3,5

2,3

1,1

164

88

53%

2020*

3,4

2,0

1,0

205

122

59%

* Кількість людей, які отримали допомогу протягом перших дев’яти місяців 2020 року. Кошти, отримані станом на 28 грудня 2020 року.

Фінансові потреби
Із 2015 року в Україні використовується
принцип формування витрат на основі проєктів,
тому фінансові потреби, зазначені у Планах
гуманітарного реагування за останні чотири роки,
представляють загальний обсяг необхідного
фінансування для затверджених проєктів9.
У порівнянні з переглянутим ПГР 2020 року, який
передбачав заходи з реагування на COVID-19,
фінансові потреби на 2021 рік зменшилися на
37 млн дол. США (з 205 млн дол. США у 2020
році до 168 млн дол. США у 2021 році), але
кількість людей, яким планується надати
допомогу, залишається практично такою самою.
Цей показник пов’язаний з чіткими пріоритетами,
відповідно до яких всі партнери домовились
розробити мінімальні вимоги, необхідні для
задоволення основних потреб та запобігання
подальшому погіршенню ситуації.

8 Financial Tracking Service, 27 December 2020
9 У середньому ПГР включає 100 проєктів. Проте фінансові потреби ПГР на 2018 рік скоротилися (порівняно з 2017 р.) на 27 млн
дол. США, що було пов’язано із припиненням діяльності СПП.
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Частина 1:

Пріоритетні напрями стратегічного
реагування

НОВОСЕЛІВКА ДРУГА, ДОНЕЦЬКА
ОБЛАСТЬ, ПУТ, УКРАЇНА
Чоловік і жінка заповнюють документи для
отримання допомоги на зимування.
Фото: УКГС/Євген Малолетка
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ЧАСТИНА 1:  ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМИ СТРАТЕГІЧНОГО РЕАГУВАННЯ

Очікується, що у 2021 році гуманітарні потреби
в постраждалих унаслідок конфлікту районах
залишатимуться значними або навіть посиляться
через
пандемію
COVID-19.
За
оцінками,
гуманітарної допомоги потребуватимуть близько
3,4 мільйона людей. Гуманітарні партнери
прагнуть надати допомогу 1,9 мільйона людей,
приділяючи основну увагу наданню життєво

важливої та термінової допомоги, посиленню
захисту, розширенню спроможностей Уряду
України та місцевих організацій поступово брати
на себе відповідальність за надання гуманітарних
послуг на підконтрольних Уряду територіях та
розширенню гуманітарного доступу для надання
допомоги відповідно до потреб.

ЄНАКІЄВЕ, ДОНЕЦЬКА ОБЛАСТЬ, НПУТ, УКРАЇНА
Юлія, мати трьох дітей, зі своєю маленькою дитиною в гуртожитку.
Юлія живе тут з 2015 року після того, як її будинок було знижено в
результаті обстрілу.
Фото: МОМ/Поліна Перфільєва
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1.1
Гуманітарні умови та основні фактори,
на які спрямовано реагування

Вважається, що умови для надання гуманітарної
допомоги наявні у випадку впливу певних
потрясінь чи подій та спричинених ними значних
потреб. Гуманітарні умови оцінюються за трьома
вимірами: вплив на фізичне та психічне здоров’я,
рівень життя та механізми пристосування.
Оскільки гуманітарні умови на підконтрольних
Уряду територіях (ПУТ) та на територіях поза
урядовим контролем (НПУТ) суттєво відрізняється,
у Плані гуманітарного реагування ці території
також розглядаються окремо. Реагування також
спрямоване на задоволення особливих потреб
сільських та міських жителів, а також внутрішньо
переміщених осіб (ВПО), які перебувають лише на
ПУТ. У цьому ПГР також були враховані наслідки
COVID-19 для населення та умов діяльності.
Гуманітарне реагування на підконтрольних Уряду
територіях (ПУТ)
ЛЮДИ, ЯКІ
ПОТРЕБУЮТЬ
ДОПОМОГИ

ЖІНКИ |
ЧОЛОВІКИ
(%)

ДІТИ | ДОРОСЛІ
| ЛІТНІ ЛЮДИ
(%)

ЛЮДИ З
ІНВАЛІДНІСТЮ
(%)

1,7млн*

54 | 46

14 | 35 | 51

14

* 1.5 млн людей на ПУТ в Донецькій та Луганській областях та 0.2 млн ВПО
в інших областях.

Шість років збройного конфлікту справили
руйнівний вплив на всі аспекти повсякденного
життя мільйонів людей, починаючи від обмеження
доступу до продуктів харчування, медичного
обслуговування, освіти та соціальних виплат і
закінчуючи тим, що люди живуть у постійному
страху за своє життя. Збройний конфлікт також
прискорив економічний занепад регіону, який
вже розпочався до виникнення збройного
конфлікту в 2014 році. Люди не тільки не змогли
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скористатися можливостями розвитку, але й
зазнали погіршення добробуту та рівня життя.
Пандемія COVID-19 погіршила ситуацію у всіх
сферах, проявивши вже наявні проблеми щодо
соціальних послуг, нормативно-правової бази,
благоустрою, інфраструктури, ринку праці та
економічної нестабільності.
Пов’язані фактори
•
Збройний конфлікт по-різному вплинув на
фізичне та психічне здоров’я людей залежно
від того, наскільки вони постраждали від
бойових дій, їхньої фізичної вразливості та
соціально-економічного статусу. Люди, які
живуть неподалік від «лінії розмежування»,
де бойові дії є найінтенсивнішими та
забруднення мінами є найвищим, найбільше
страждають від загроз життю та здоров’ю.
Особливо страждають ті, хто мешкає в
ізольованих
населених
пунктах
уздовж
«лінії розмежування», оскільки вони також
позбавлені доступу до основних послуг та
ринків, хоча райони з підвищеною вразливістю
існують і далі від «лінії розмежування».
Вразливі групи, такі як літні люди, люди з
інвалідністю, жінки та діти, несуть основний
тягар наслідків збройного конфлікту.
•
Вразливі групи населення на ПУТ зіткнулися з
різними ризиками та критичними проблемами,
починаючи від ризику загибелі та отримання
поранень через обстріли, значне забруднення
території мінами та ВЗВ до труднощів у доступі
до якісних медичних послуг і відсутності
належної допомоги при травмах та інших форм
невідкладної медичної допомоги, а також
доступу до освіти. Через пошкодження будинків
та майна, порушення роботи систем опалення
та енергопостачання люди позбавлені захисту
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від суворих погодних умов. Вони потребують
предметів першої необхідності, особливо в
зимовий період.
•

•

Відсутність централізованого водопостачання
та неналежні санітарні умови, включаючи
умови утилізації твердих побутових відходів,
збільшують ризики для здоров’я. Труднощі з
доступом до місцевих ринків означають, що
люди не можуть купувати основні товари та
послуги, а мешканці ізольованих населених
пунктів часто позбавлені доступу до основних
послуг через небезпеку та руйнування дорожньої
інфраструктури.
Також
спостерігаються
проблеми з психічним здоров’ям, пов’язані
або з небезпекою та стресом, або з ростом
гендерно зумовленого насильства. Високий
рівень безробіття та зумовлена цим бідність
також впливають на доступ людей до послуг та
продовольства, що змушує деяких застосовувати
негативні стратегії пристосування, такі як
позичання продуктів харчування, звертання за
допомогою до сімей та друзів чи батьків, або
скорочення споживання продуктів харчування
дорослими для того, щоб нагодувати дітей10.
На рівень життя постраждалого населення
негативно
впливає
порушення
основних
послуг, таких як водо-, електропостачання,
громадський транспорт та охорона здоров’я.
Через наявність «лінії розмежування» було
розірвано зв’язки між мережами надання послуг,
ринками та можливостями працевлаштування
на ПУТ та НПУТ. Це призвело до реорганізації
мереж послуг, що змусило людей, особливо у
сільській місцевості, шукати послуги та роботу в
нових місцях. Ці тенденції наклали додатковий
тягар на надавачів послуг у містах, які
безпосередньо не постраждали від збройного
конфлікту, але зараз повинні обслуговувати
більшу кількість населення. ВПО стикаються з
труднощами, пов’язаними з довгостроковими
рішеннями, і потребують більшої підтримки у
сферах засобів до існування та житла.

Гуманітарне реагування на не підконтрольних
Уряду територіях (НПУТ)
ЛЮДИ, ЯКІ
ПОТРЕБУЮТЬ
ДОПОМОГИ

ЖІНКИ |
ЧОЛОВІКИ
(%)

ДІТИ | ДОРОСЛІ |
ЛІТНІ ЛЮДИ (%)

ЛЮДИ З
ІНВАЛІДНІСТЮ
(%)

1,7млн

54 | 46

14 | 59 | 26
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Не підконтрольні Уряду райони Донецької області
— це промислові райони з щільною забудовою,
тоді як на НПУТ Луганської області більше
сільськогосподарських районів. Збройний конфлікт
особливо руйнівно вплинув на райони поза
урядовим контролем, оскільки вони опинилися
повністю «відрізаними» від решти території
України. Криза зменшила можливості розвитку, а
обмеження на здійснення банківських операцій
унеможливили інвестиції на НПУТ. Гуманітарні
потреби на НПУТ подібні до ПУТ, але гостріші та
масштабнші. Пандемія COVID-19 та пов’язані з нею
обмеження створили додатковий тиск на людей,
які проживають на НПУТ, скоротивши їх доступ до
соціальних послуг та прав, а також поглибивши їх
соціально-економічну ізоляцію.
Пов’язані фактори
Закриття контрольних пунктів в’їзду-виїзду (КПВВ)
призвело до ще більшої соціально-економічної
ізоляції населення, яке проживає на НПУТ.
Через обмеження, пов’язані з COVID-19, кількість
перетинів «лінії розмежування» з жовтня 2019
року до жовтня 2020 року зменшилася на 97—98 %.
Найбільше від припинення роботи пунктів перетину
постраждали літні люди, які становили близько
60 % людей, що перетинали «лінію розмежування»
до початку пандемії COVID-19. Люди, які
проживають на НПУТ, страждають більше ніж ті, хто
мешкають на ПУТ, оскільки до початку COVID-19
90 % перетинів із НПУТ були пов’язані з отриманням
пенсій, соціальних та фінансових послуг та
оформленням документів на ПУТ. За оцінками,
360 000 людей, які проживають на НПУТ, не мали
можливості отримати пенсії, а 200 000 людей —

10 Використання негативних стратегій пристосування було більш поширеним у межах 5 км від «лінії розмежування» на ПУТ, особливо
у сільській місцевості. Є свідчення того, що більшість людей у цих районах не можуть забезпечити собі навіть мінімальний
рівень життя.
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зняти готівку, що негативно позначилось на їхньому
економічному становищі11, 12. Після дев’яти місяців
без доступу до пенсій (для багатьох головного
джерела доходу, додатково до виплат на НПУТ)
пенсіонери змушені шукати альтернативні способи
пристосування, такі як використання заощаджень,
продаж речей, позичання грошей13 або отримання
доступу до своїх пенсій на ПУТ, вдаючись до більш
витратних та юридично сумнівних методів.
Подальше обмеження свободи пересування
через «лінію розмежування» ускладнило доступ
до документів реєстрації актів цивільного стану
(свідоцтв про народження та смерть), а також
свідоцтв про освіту для тих, хто проживає на
НПУТ. Це має вплив на всі аспекти їхнього життя,
обмежуючи доступ до послуг і прав та свободу
пересування. Лише 45 % дітей, народжених на
НПУТ у Донецькій та Луганській областях із
початку збройного конфлікту, отримали свідоцтво
про народження, видане органами влади
України14. Офіційне підтвердження смерті на
НПУТ також отримати важко, що може призвести
до проблем щодо спадкування та майнових
прав. За відсутності можливості визнання фактів
народження та смерті в адміністративному
порядку люди, які проживають на НПУТ, повинні
звертатися до суду для встановлення цих
фактів та отримання відповідних свідоцтв, що
створює додаткове фінансове та організаційне
навантаження на сім’ї. Обмеження пересування
через «лінію розмежування» через пандемію
COVID-19 майже повністю унеможливило поїздки

на ПУТ для отримання необхідної документації,
що ускладнює в майбутньому підтвердження
відповідних фактів у судах.
Пріоритетною потребою більшості постраждалих
людей, які проживають на НПУТ, є економічна
безпека. 60 % очільників домогосподарств —
пенсіонери, лише 25 % мають повну зайнятість
(зокрема, 21 % у торгівлі, 12 % у промисловості та
8 % у системі охорони здоров’я тощо15). Водночас
через закриття пунктів перетину та обмеження
пересування у зв’язку з COVID-19 частка людей, для
яких пенсії та соціальні виплати від органів влади
України є основним джерелом доходу, зменшилася
до 13 % у жовтні 2020 року. Частка людей, які
покладаються на зарплату, також знизилася з
47 % до початку пандемії COVID-1916 до 39 % у
жовтні 2020 року17.
Система охорони здоров’я на НПУТ стикається
з трьома основними проблемами: нестача
спеціалізованого медичного персоналу, відсутність
технічного обслуговування медичного обладнання
та медичних закладів і висока вартість ліків та
лікування. Виїзд багатьох медичних працівників
із регіону з початку збройного конфлікту призвів
до нестачі спеціалізованого медичного персоналу,
особливо
в
Луганській
області.
Багатьом
медичним працівникам, які залишилися, бракує
підготовки, досвіду та відповідних навичок
лікування пацієнтів, що є особливою проблемою
під час пандемії COVID-19. Через брак або
невідповідність медичного обладнання, особливо

11 Згідно з повідомленнями ЗМІ, на рахунках Ощадбанку (основного державного банку на ПУТ) накопичилось пенсійних коштів на
загальну суму понад 2 млрд грн, оскільки через обмеження пересування у зв’язку з COVID-19 тисячі пенсіонерів, які проживають
на НПУТ, не можуть отримати банківські картки, необхідні для зняття пенсій та інших соціальних виплат. Станом на жовтень 2020
року більше 270 000 банківських карток залишалися у відділеннях банку.
12 Оцінка проводилася на основі даних щодо перетину КПВВ у 2019 р. та на початку 2020 р. (до припинення роботи КПВВ наприкінці
березня), відповідно до яких було визначено середні відсотки для проведення розрахунків. Для аналізу використовувалися дані
помісячного перетину «лінії розмежування» Державної прикордонної служби та моніторингових звітів БФ «Право на захист».
У 2019 р. та на початку 2020 року в середньому повідомлялось про 1,2 мільйона перетинів щомісяця. Припускаючи, що одна
людина перетинає «лінію розмежування» двічі (в обох напрямках), це означає, що в середньому 600 000 людей перетинали КПВВ
щомісяця. Згідно з даними звітів «Право на захист», близько 93 % перетинів здійснювали мешканці НПУТ. Основною причиною
перетину «лінії розмежування» було отримання пенсій (близько 65 %) та готівки (40 %).
13 REACH, Humanitarian Situation Monitor in NGCA, October 2020.
14 ООН. Інформаційна довідка: реєстрація народження. —2020. Березень.
15 REACH, Humanitarian Situation Monitor in NGCA, October 2020.
16 REACH, Multi-sectoral Needs Assessment in NGCA, February 2020.
17 REACH Humanitarian Situation Monitor in NGCA, October 2020.
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в медичних установах за межами двох основних
міст (Донецька та Луганська), погіршилась
якість медичного обслуговування. Викликає
занепокоєння висока вартість ліків та лікування.
Майже чверть сімей, які проживають на НПУТ,
повідомляють про скорочення витрат на охорону
здоров’я через неможливість дозволити собі
ліки або лікування. Однак, навіть якщо коштів
для придбання ліків достатньо, вони часто
недоступні. У Луганській області останнім часом
спостерігається дефіцит основних ліків, зокрема
антибіотиків та противірусних препаратів (як у
міських, так і у сільських районах)18.
Брак доступу до достатніх обсягів води для
побутових потреб. 30 % постраждалого населення
мають доступ до проточної води лише іноді або
взагалі його не мають. Перебої з водопостачанням
трапляються частіше в Луганській області за
межами Луганська, де 40-50 % респондентів
повідомили про обмежений доступ до води чи
її повну відсутність, і майже 20 % зазначили,
що з початку пандемії ситуація з водою значно
погіршилася. Це викликає занепокоєння в період
COVID-19, коли дуже важливо дотримуватися
правил гігієни19.
Бюрократичні
перешкоди
щодо
визнання
Урядом України свідоцтв про освіту, виданих на
НПУТ. Попри нещодавні кроки щодо спрощення
процедур для вступу випускників шкіл із
НПУТ до закладів вищої освіти на ПУТ, вони
досі стикаються з численними перешкодами
для продовження навчання за межами НПУТ.
Зокрема, мова йде про необхідність вивчення
додаткових предметів, витрати, пов’язані з
навчанням на ПУТ, неможливість перетнути
«лінію розмежування» або відсутність дійсного
паспорта громадянина/ки України. Ці перешкоди
заважають молодим людям, які проживають на
НПУТ, користуватися тими самими правами, які
мають громадяни України при доступі до освіти.
Молоді люди, які проживають на НПУТ, також

повідомляють про проблеми з підтвердженням
свідоцтв про освіту для використання поза межами
НПУТ. З початку збройного конфлікту близько
140 000 хлопців і дівчат отримали документи про
освіту на НПУТ, включаючи свідоцтва про неповну
та повну загальну середню освіту (9 та 11 класи)20.
Із початку пандемії COVID-19 ускладнилась
доставка гуманітарної допомоги на НПУТ,
зокрема до Луганської області. Це пов’язано
із
запровадженням
численних
правил
та
обмежувальних заходів в зв’язку з COVID-19,
встановлених Урядом та на НПУТ, а також їх
постійною зміною. Те, що єдиним пунктом перетину
в Луганській області є пішохідний міст, ускладнює
перевезення гуманітарних вантажів, оскільки їх
доводиться переносити вручну. До COVID-19 всі
гуманітарні конвої на НПУТ Луганської області
доставлялися транзитом через НПУТ Донецької
області21, однак наразі цей варіант складніше
використовувати через додаткові обмежувальні
заходи, запроваджені на НПУТ. З початку пандемії
COVID-19 до кінця листопада 2020 до Луганської
області (НПУТ) через Донецьку область (НПУТ)
було доставлено лише два організовані ООН
гуманітарні конвої. З березня до жовтня 2020
року кількість вантажів скоротилася, порівняно
з тим самим періодом 2019 р., на НПУТ обох
областей на 14 % і на НПУТ Луганської області на
20 %. Це викликає занепокоєння з огляду на значну
гостроту потреб на НПУТ.
До пандемії COVID-19 умови життя на НПУТ вже
були складними через соціально-економічні
проблеми, відсутність допомоги, високий рівень
бідності до конфлікту та неподолані наслідки
інтенсивних бойових дій у цьому районі в 2014
та 2015 роках. Подальше виключення через різні
обмеження перетину «лінії розмежування» ще
більше ізолювало регіон від решти України.

18 Там само.
19 Там само.
20 Освітній кластер, докладніше див. відповідний розділ.
21 До COVID-19 усі вантажі з ПУТ на НПУТ Луганської області доставлялися транзитом через НПУТ Донецької області.
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1.2
Стратегічні цілі, конкретні цілі
та підхід до реагування

спільнота

Стратегічна ціль 2
Реагування на потреби у сфері захисту і посилення захисту прав

гуманітарного

1,5 мільйона постраждалих унаслідок конфлікту людей, у т.ч.

Базуючись на аналізі, представленому в Огляді
гуманітарних
визначила

потреб,
три

гуманітарна

Стратегічні

цілі

реагування у 2021 році. Для кожної Стратегічної
цілі також встановлено низку конкретних цілей з
описом бажаних результатів, які мають бути досягнуті
завдяки поєднанню безпосереднього надання послуг,
підтримки в натуральній формі, грошової допомоги
і ваучерів, підтримки на рівні громади та розвитку
спроможностей

із

надання

допомоги

189 000 ВПО, згідно з міжнародними нормами та стандартами.
ЛЮДИ, ЯКІ ПОТРЕБУЮТЬ ДОПОМОГИ

2,8млн 1,5млн
ЛУГАНСЬКА ОБЛАСТЬ
ПУТ

органів влади та місцевих надавачів послуг. Оцінка
успішності та впливу гуманітарного реагування в

ДОНЕЦЬКА ОБЛАСТЬ
ПУТ

2021 році буде здійснюватися за допомогою набору

151тис.
5тис.**
ІНШІ ОБЛАСТІ

780тис.*
ЛУГАНСЬКА ОБЛАСТЬ
НПУТ

та конкретних цілей. Для узгодження гуманітарного
реагування

буде

вдосконалено

РОСІЙСЬКА
ФЕДЕРАЦІЯ

350тис.*

обласних

міжсекторальних показників досягнення стратегічних

ЛЮДИ, ЯКИМ ПЛАНУЄТЬСЯ НАДАТИ
ДОПОМОГУ

234тис.

координацію,

ДОНЕЦЬКА ОБЛАСТЬ
НПУТ

«ЛІНІЯ РОЗМЕЖУВАННЯ»
СТАНОМ НА СЕРПЕНЬ 2018 Р.

0-5км уздовж «лінії розмежування» ПУТ
5-20км уздовж «лінії розмежування» ПУТ
0-20км уздовж «лінії розмежування» НПУТ

механізми підзвітності та адвокаційні заходи.

Кількість людей, яким планується
надати допомогу
100тис.
50тис.
10тис.

Стратегічна ціль 1
Надання термінової надзвичайної допомоги та забезпечення

Азовське море

*Включно з ВПО
**Лише ВПО

доступу до основних необхідних послуг для 1,9 мільйона

Стратегічна ціль 3
Забезпечення реалізації стратегії передачі функцій

постраждалих унаслідок конфлікту людей (у т.ч. 189 000

допомоги від гуманітарних організацій місцевим органам

ВПО), становище яких загострилося через COVID-19.

на підконтрольних Уряду територіях в 2021-2023 роках.

ЛЮДИ, ЯКІ ПОТРЕБУЮТЬ
ДОПОМОГИ

ЛЮДИ, ЯКИМ ПЛАНУЄТЬСЯ НАДАТИ
ДОПОМОГУ

3,4млн 1,9млн

РОСІЙСЬКА
ФЕДЕРАЦІЯ

350тис.*

ЛЮДИ, ЯКІ ПОТРЕБУЮТЬ
ДОПОМОГИ

ЛЮДИ, ЯКИМ ПЛАНУЄТЬСЯ НАДАТИ
ДОПОМОГУ

1,5млн 1,1млн
ЛУГАНСЬКА ОБЛАСТЬ
ПУТ

ЛУГАНСЬКА ОБЛАСТЬ
ПУТ

ДОНЕЦЬКА ОБЛАСТЬ
ПУТ

5тис.**
ІНШІ ОБЛАСТІ

ДОНЕЦЬКА ОБЛАСТЬ
ПУТ

320тис.
780тис.*

ІНШІ ОБЛАСТІ

ЛУГАНСЬКА ОБЛАСТЬ
НПУТ

780тис.*

ЛУГАНСЬКА ОБЛАСТЬ
НПУТ

450тис.
ДОНЕЦЬКА ОБЛАСТЬ
НПУТ

«ЛІНІЯ РОЗМЕЖУВАННЯ»
СТАНОМ
НА LINE”
СЕРПЕНЬ
Р. 2018
“CONTACT
AS OF2018
AUGUST

ДОНЕЦЬКА ОБЛАСТЬ
НПУТ
«ЛІНІЯ РОЗМЕЖУВАННЯ»
СТАНОМ
НА LINE”
СЕРПЕНЬ
2018
Р. 2018
“CONTACT
AS OF
AUGUST

0-5км уздовж «лінії розмежування» ПУТ
0-5km area along the “contact line” GCA
5-20км уздовж «лінії розмежування» ПУТ
5-20km area along the “contact line” GCA
0-20км уздовж «лінії розмежування» НПУТ
0-20km area along the “contact line” NGCA

0-5км уздовж «лінії розмежування» ПУТ
0-5km area along the “contact line’ GCA
5-20км уздовж «лінії розмежування» ПУТ
5-20km area along the “contact line” GCA
0-20км уздовж «лінії розмежування» НПУТ
0-20km area along the “contact line” NGCA

Кількість
людей,
планується
Number of
peopleяким
targeted
надати допомогу

Кількість
яким
планується
Number людей,
of people
targeted
надати допомогу
100k
100тис.
50k
50тис.
10k
10тис.

100k
100тис.
50k
50тис.
10k
10тис.

Азовське море
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РОСІЙСЬКА
ФЕДЕРАЦІЯ

350тис.*

*Включно
ВПО
*Includingз IDPs
**Лише ВПО

Азовське море

*Including
IDPs
*Включно
з ВПО

ЧАСТИНА 1:  ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМИ СТРАТЕГІЧНОГО РЕАГУВАННЯ

Стратегічна ціль 1
Надання термінової надзвичайної допомоги та забезпечення
доступу до основних необхідних послуг для 1,9 мільйона
постраждалих унаслідок конфлікту людей (у т.ч. 189 000 ВПО),
становище яких загострилося через COVID-19.

НОВОТОШКІВСЬКЕ, ЛУГАНСЬКА ОБЛАСТЬ, ПУТ, УКРАЇНА
Гуманітарний працівник доставляє паливо для постраждалих
унаслідок конфлікту людей поблизу «лінії розмежування».
Фото: УКГС/Євген Малолетка

ЛЮДИ, ЯКИМ ПЛАНУЄТЬСЯ НАДАТИ
ДОПОМОГУ

ЖІНКИ

ДІТИ

ЛІТНІ ЛЮДИ

ЛЮДИ З
ІНВАЛІДНІСТЮ

1,9млн

54%

14%

41%

13%

Обґрунтування та очікуваний результат
Ця Стратегічна ціль спрямована на порятунок
життів та забезпечення доступу людей до
основних послуг шляхом надання цільової
допомоги, що відповідає потребам найбільш
уразливих верств населення, із дотриманням
їхньої безпеки та гідності.

Збройний конфлікт продовжує здійснювати
вплив на фізичне та психічне здоров’я та рівень
життя майже 1,9 мільйона людей. Їхні потреби
посилилися через наслідки пандемії COVID-19.
Незважаючи на відносне затишшя після набуття
чинності
домовленостями
про
припинення
вогню 27 липня 2020 року, сильне забруднення
території мінами та ВЗВ досі представляє
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смертельну загрозу для життя багатьох людей,
які постраждали від конфлікту. Через обмеження,
пов’язані з COVID-19, зменшився доступ населення
до ринків та засобів до існування, а також до
пенсій та соціальних виплат, що особливо впливає
на життя мешканців ізольованих населених пунктів
уздовж «лінії розмежування». Тимчасове закриття
пунктів перетину ускладнило доступ людей, які
проживають на НПУТ, до пенсій, адміністративних
послуг, соціальних виплат та реалізації інших прав
на ПУТ. Соціально-економічний занепад регіону,
який ще більше посилився через карантинні
обмеженнями, призвів до загострення потреб щодо
засобів до існування серед найбільш уразливих
верств населення.
Конкретні цілі та підхід до реагування
Для досягнення цієї Стратегічної цілі визначено три
Конкретні цілі.
Конкретна ціль 1.1 Надання життєво необхідної
допомоги постраждалим унаслідок конфлікту
людям, у т.ч. ВПО. У цій цілі враховується, що
надзвичайні потреби найгостріші в районах,
постраждалих від активних бойових дій та
значного забруднення наземними мінами, а
також на всій НПУТ, що пов’язано з економічною
ізоляцією та меншими об’ємами допомоги в
минулому. Заходи реагування спрямовані на
надання допомоги постраждалому населенню
там, де це можливо. Вони також враховують різні
перешкоди, з якими можуть стикатися люди,
намагаючись отримати основні послуги, через
обмеження свободи пересування та ізоляцію
населення від важливих міських центрів через
наявність «лінії розмежування» та карантинні
обмеження. Значна частка допомоги у рамках цієї
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цілі включає критично важливі послуги у сфері
охорони здоров›я, грошову допомогу, а також
підтримку у сфері захисту, інформування про
ризики вибухонебезпечних предметів, ремонт
будинків, надання послуг водопостачання та
водовідведення, ремонт пошкоджених шкіл,
розподіл основних шкільних матеріалів та
продовольчої допомоги.
Конкретна ціль 1.2 Підвищення рівня життя людей
шляхом надання доступу до основних послуг. У
цій цілі враховується необхідність забезпечення
доступу людей до основних послуг. Це включає
доступ до якісної освіти, охорони здоров’я, води,
санітарії та гігієни, а також основних служб захисту.
З цією метою гуманітарні партнери надаватимуть
підтримку для отримання доходів, забезпечення
належного функціонування шкільних та дошкільних
закладів, технічного обслуговування систем
водопостачання та зміцнення систем охорони
здоров’я, в тому числі для реагування на COVID-19.
Конкретна ціль 1.3 Розширення та забезпечення
гуманітарного доступу до всіх людей, які
потребують допомоги. Ця ціль спрямована на
забезпечення гуманітарного реагування по обидва
боки «лінії розмежування» та враховує різні типи та
причини обмежень. Хоча в рамках цієї Конкретної
цілі не передбачено програмних заходів, велика
частина роботи буде здійснюватися за сприяння
Робочої групи ГКК з питань доступу: наприклад,
розробка спільних принципів діяльності та
мінімальних стандартів для сприяння гуманітарній
діяльності на НПУТ. Для спрощення та розширення
гуманітарного
доступу
будуть
використані
наявні механізми, такі як Гуманітарний фонд для
України (ГФУ).

ЧАСТИНА 1:  ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМИ СТРАТЕГІЧНОГО РЕАГУВАННЯ

Стратегічна ціль 2
Реагування на потреби у сфері захисту і посилення захисту прав
1,5 мільйона постраждалих унаслідок конфлікту людей, у т.ч.
189 000 ВПО, згідно з міжнародними нормами та стандартами.

АВДІЇВКА, ДОНЕЦЬКА
ОБЛАСТЬ, ПУТ, УКРАЇНА
Жінка на велосипеді їде вздовж мінного поля.
Фото: «Людина в біді»/Олена Будаговська

ЛЮДИ, ЯКИМ ПЛАНУЄТЬСЯ НАДАТИ
ДОПОМОГУ

ЖІНКИ

ДІТИ

ЛІТНІ ЛЮДИ

ЛЮДИ З
ІНВАЛІДНІСТЮ

2,8млн

57%

22%

19%

6%

Обґрунтування та очікуваний результат
Під час гуманітарної кризи в Україні спостерігаються
порушення міжнародного гуманітарного права
(МГП) та міжнародного права прав людини (МППЛ).
Ця Стратегічна ціль спрямована на посилення
захисту прав 1,46 мільйона постраждалих унаслідок
конфлікту людей шляхом адвокації дотримання
норм МГП і МППЛ, притягнення до відповідальності
та мінімізації наслідків порушень.

У рамках цієї Стратегічної цілі визначено шість
першочергових проблем у сфері захисту (зазначені
без урахування пріоритетності): захист цивільного
населення та цивільної інфраструктури; доступ до
пенсій і соціальних виплат; доступ до документів,
що посвідчують особу, та документів про державну
реєстрацію актів цивільного стану; свобода
пересування; захист від наземних мін і ВЗВ, а також
довгострокові рішення та інтеграція ВПО.
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Цією Стратегічною ціллю передбачається
надання допомоги всьому населенню, яке
потребує допомоги у двох постраждалих
областях, а також в осередках потреб на решті
території країни. Вона спрямована на полегшення
страждань тих людей, які продовжують стикатися
з серйозними ризиками для своєї безпеки,
добробуту та реалізації основних прав. Заходи в
рамках цієї цілі спрямовані на зміцнення захисту
прав людей в тісній співпраці з усіма сторонами.
Вони орієнтовані на адвокаційну діяльність для
забезпечення дотримання сторонами, які мають
таку відповідальність згідно з вимогами МГП
і МППЛ, міжнародних зобов’язань, стандартів
і норм, а також забезпечення ними поваги
до прав людей, які постраждали внаслідок
конфлікту. Важливо зазначити, що оперативні
послуги у сфері захисту, такі як правова допомога,
інформування про ризики вибухонебезпечних
предметів, розмінування, реагування на випадки
гендерно зумовленого насильства тощо, які
спрямовані на задоволення потреб у захисті
постраждалих
унаслідок
конфлікту
людей,
включені у Стратегічну ціль 1.
Конкретні цілі та підхід до реагування
Для досягнення цієї Стратегічної цілі визначено
п’ять Конкретних цілей за темами.
Конкретна ціль 2.1 Збільшення зусиль щодо
захисту цивільного населення та цивільної
інфраструктури відповідно до норм МГП та
інших правових інструментів. У цій цілі зазначено
необхідність вжиття заходів із захисту цивільних
осіб та цивільної інфраструктури від наслідків
збройного конфлікту. Будуть докладені зусилля для
адвокації впровадження Декларації про безпеку
шкіл, затвердженої Урядом України в листопаді
2019 року, та повного запровадження Національної
стратегії захисту цивільних осіб в умовах збройного
конфлікту, проєкт Указу Президента про яку було
затверджено в 2020 році.
Конкретна ціль 2.2 Покращення доступу до
соціальних виплат і документів, що посвідчують
особу, та документів про державну реєстрацію
актів цивільного стану, для цивільних осіб, які
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проживають на НПУТ. У цій цілі враховується
необхідність
спрощення
та
систематизації
процедур доступу цивільних осіб до державних
адміністративних послуг, таких як реєстрація
народження або смерті. Хоча у попередні роки
було досягнуто певного прогресу, проблему все ще
не було розв’язано в повному обсязі, а наслідки
пандемії COVID-19 призвели до її загострення.
Гуманітарні організації й надалі виступатимуть за
ефективну систему реєстрації актів цивільного
стану, доступну для всіх цивільних осіб на всій
території України.
Конкретна ціль 2.3 Покращення умов і зменшення
обмежень свободи пересування цивільних осіб і
переміщення товарів через «лінію розмежування».
У цій цілі зазначено необхідність спрощення та
систематизації процедур для безпечного перетину
«лінії розмежування» цивільними особами і
переміщення товарів через неї, особливо під час
пандемії COVID-19, а також забезпечення належних
умов на всіх пунктах перетину, у т.ч. засобів для
тестування на COVID-19, відповідних гігієнічних
умов та достатнього простору для дотримання
фізичної дистанції, а також WiFi для завантаження
обов’язкового для відстеження самоізоляції
застосунку для мобільних телефонів «Дій
вдома». Гуманітарна спільнота продовжуватиме
працювати з урядовими партнерами з метою
врегулювання невирішених питань, які стосуються
свободи пересування. Крім того, необхідно
вжити додаткових зусиль у районах поза
урядовим контролем.
Конкретна ціль 2.4 Запобігання та мінімізація
фізичної шкоди і ризиків, пов’язаних із наземними
мінами
і
вибухонебезпечними
предметамизалишками війни (ВЗВ). Цією ціллю визначено
необхідність
дій
щодо
зниження
ризиків,
пов’язаних із наземними мінами і ВЗВ. 9 грудня
2020 року зміни до Закону «Про протимінну
діяльність» були підписані Президентом. Цими
поправками
передбачається
запровадження
заходів для практичної реалізації протимінної
діяльності шляхом створення національного
органу з питань протимінної діяльності, під
керівництвом Міністерства оборони та Центрів
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протимінної діяльності Міністерства оборони та
ДСНС. Також ще необхідно розробити додаткові
положення та стандартні операційні процедури для
повної імплементації закону, зокрема розробити
положення про національний орган з питань
протимінної
діяльності,
центри
протимінної
діяльності, центр з гуманітарної протимінної
діяльності, а також положення щодо допомоги
постраждалим від мін, переглянути національні
стандарти з протимінної діяльності, розробити
Національну стратегію з протимінної діяльності
тощо. Спільно з Верховною Радою та урядовими
організаціями гуманітарні організації продовжать
надавати технічну експертизу та підтримувати
імплементацію поточного законодавства на
практиці, зокрема будуть вести адвокаційну
роботу для забезпечення необхідного бюджетного
фінансування. Гуманітарні організації також
продовжать адвокацію для активізації заходів
протимінної діяльності та інформування про
ризики вибухонебезпечних предметів, а також

будуть виступати за забезпечення повного
та безперешкодного доступу організацій, які
здійснюють протимінну діяльність, до всіх
забруднених мінами та ВЗВ районів. Адвокація
також буде спрямована на розширення послуг для
дітей та сімей, які постраждали від мін і ВЗВ.
Конкретна ціль 2.5 Просування довгострокових
рішень для ВПО, які проживають на ПУТ. У цій цілі
зазначена необхідність пошуку довгострокових
рішень для ВПО шляхом більш ефективної
реалізації Стратегії інтеграції ВПО. Спираючись на
прогрес у інтеграції ВПО, включаючи розширення
права голосу для ВПО, надання соціального житла
для ВПО та оцифрування довідок ВПО, гуманітарні
організації будуть продовжувати адвокацію для
виконання Плану заходів із реалізації Стратегії
інтеграції ВПО на період після 2020 року, а також
допомагатимуть залучати фінансові ресурси для
реалізації Плану заходів у повному обсязі.
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Стратегічна ціль 3
Забезпечення реалізації стратегії передачі функцій допомоги від
гуманітарних організацій місцевим органам на підконтрольних
Уряду територіях в 2021-2023 роках

ОПИТНЕ, ДОНЕЦЬКА ОБЛАСТЬ, ПУТ, УКРАЇНА
80-річний Василь поряд із воротами свого посіченого шрапнеллю дому. Напис на воротах
«Живу» позначає, що в домі живуть люди. Подібні надписи можна побачити на багатьох
будинках, де живуть люди, поблизу «лінії розмежування». Фото: УКГС/Євген Малолетка

ЛЮДИ, ЯКИМ ПЛАНУЄТЬСЯ НАДАТИ
ДОПОМОГУ

ЖІНКИ

ДІТИ

ЛІТНІ ЛЮДИ

ЛЮДИ З
ІНВАЛІДНІСТЮ

1,1млн

54%

14%

41%

13%

Обґрунтування та очікуваний результат
Ця Стратегічна ціль спрямована на підтримку
Уряду України та місцевих організацій у
розширенні надання гуманітарної допомоги в
найбільш постраждалих районах під урядовим
контролем упродовж наступних трьох років.
Міжнародна
спільнота
підтримуватиме
зусилля
на
місцевому,
регіональному
та
загальнодержавному рівнях для розширення
надання послуг. Це не лише передбачає більш
раціональне використання донорських коштів,
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але також є визнанням потужних спроможностей
органів влади, щоби відігравати керівну роль у
наданні таких послуг. Важливо також посилити
підтримку організацій, які займаються проєктами
розвитку, щодо передачі гуманітарних активів
та знань місцевим надавачам допомоги. У цій
Стратегічній цілі визнається, що Уряд України
має зобов’язання перед своїми громадянами, та
упродовж трьох років будуть докладені зусилля,
щоб сприяти поступовій передачі йому функцій
здійснення гуманітарної діяльності на ПУТ.
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Для оцінки прогресу в цій області щороку буде
використовуватися набір планових показників.
Конкретні цілі та підхід до реагування
Для досягнення цієї Стратегічної цілі визначено три
Конкретні цілі.
Конкретна ціль 3.1 Підвищення відповідальності
загальнодержавних та обласних органів влади
за послуги із надання гуманітарної допомоги на
ПУТ. У цій Конкретні цілі визнається необхідність
того, що Уряд, зокрема органи місцевої влади,
мають перебрати на себе здійснення гуманітарного
реагування на ПУТ. Буде проводитися робота, щоби
збільшити зобов’язання урядових організацій щодо
задоволення гуманітарних потреб постраждалих
людей і перейти від підходу, коли гуманітарні
організації фактично заміщують урядові органи, до
розбудови спроможності місцевих органів влади
та служб, де це можливо. Розширення адвокаційної
роботи з усіма зацікавленими сторонами матиме
важливе значення для подальшого прогресу.
Конкретна ціль 3.2 Зміцнення спроможностей
місцевих надавачів допомоги (НУО, ОГС та
приватного сектору) щодо доповнення заходів
гуманітарного реагування Уряду. У цій Конкретні
цілі визнається важлива роль неурядових
надавачів допомоги в підтримці гуманітарної
діяльності, а також наявність у них потужних

спроможностей та мереж у Донецькій та Луганській
областях. Будуть докладатися зусилля для
зміцнення їх спроможностей доповнювати заходи
з гуманітарного реагування, що здійснюються під
керівництвом Уряду.
Конкретна ціль 3.3 Впровадження перехідних
програм
для
забезпечення
зв’язків
між
гуманітарною діяльністю та проєктами розвитку
та програм підвищення життєстійкості людей,
які постраждали внаслідок конфлікту. У цій
Конкретній цілі визнається, що розширення зв’язків
та співпраця між гуманітарними організаціями та
установами з розвитку забезпечує ширшу програму
реформ, яку підтримує ООН. Збройний конфлікт
ускладнив реалізацію такої програми, оскільки він
безпосередньо впливає на потреби людей, їхній
доступ до основних послуг, а також на надання
послуг. Застосування підходу на основі поєднання
гуманітарної діяльності та проєктів розвитку
для розв’язання низки проблем, спричинених
збройним конфліктом, потенційно може сприяти
реалізації ширших реформ. Діяльність, спрямована
на зміцнення життєстійкості постраждалих громад,
також буде пріоритетною. Для пілотної реалізації
програм, які поєднують гуманітарну допомогу
та проєкти розвитку, на ПУТ будуть використані
наявні механізми, такі як Гуманітарний фонд для
України (ГФУ).

Нові способи роботи та можливості у період пандемії COVID-19
Пандемія COVID-19 змусила гуманітарні організації
швидко адаптуватися до нових реалій. 2020 рік став
роком швидкого навчання та адаптації, які були
необхідні для того, щоби гуманітарні організації
могли рятувати життя людей, водночас зменшуючи
ризики розповсюдження COVID-19. Допомога має
здійснюватися таким чином, щоби забезпечити безпеку
і тих, хто отримує допомогу, і гуманітарних працівників.
Гуманітарне реагування здійснювалось відповідно
до загальносвітових та національних рекомендацій
щодо COVID-19, включаючи необхідність використання
персоналом засобів індивідуального засобу (ЗІЗ) та

дотримання фізичної дистанції. Іншими прикладами
адаптації є включення основних ЗІЗ та засобів гігієни
(наприклад, мила та антисептичних засобів для рук),
а також інформаційних матеріалів про COVID-19 у
заходи реагування у всіх секторах (наскільки це
можливо); ширше використання вторинної інформації/
даних та телефонних співбесід при проведенні
оцінок; використання проєктів грошової допомоги
як безконтактного способу здійснення гуманітарного
реагування; пропонування більшої кількості послуг
дистанційно та онлайн (що також дозволяє охопити
більшу кількість людей); надання пацієнтам більшої
кількості лікарських засобів одночасно для мінімізації
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контактів; надання індивідуальної допомоги чи
забезпечення доставки «до дверей», щоб мінімізувати
вплив COVID-19. Оскільки пандемія продовжиться і
в 2021 році, цей досвід забезпечив розробку низки
передових практик і надалі використовуватиметься
для більш ефективного і безпечного надання допомоги
постраждалим людям.
Пандемія показала, що заходи реагування мають бути
швидкими та враховувати довгострокову перспективу,
зокрема, те, що відбуватиметься після їх завершення.
Такій підхід враховувався під час розробки програм
у сферах охорони здоров’я та ВСГ, оскільки значна
кількість заходів спрямована не лише на розв’язання
поточних проблем (наприклад, відстеження контактів,
посилення спроможностей тестування на COVID-19,
підготовка медичного персоналу з питань протидії
COVID-19, програми в сфері гігієни тощо), а також для
посилення спроможності реагування та покращення
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умов в довгостроковій перспективі для подолання
надзвичайних ситуацій у майбутньому.
Пандемія COVID-19 також виявила низку системних
проблем. Так, однією з найважливіших проблем в
Україні є відсутність належної нормативно-правової
бази, яка регулювала б гуманітарну діяльність
в надзвичайних ситуаціях. Пандемія також дає
гуманітарній
спільноті
унікальну
можливість
активно проводити спільні адвокаційні заходи щодо
прийняття законопроєкту про гуманітарну діяльність
у надзвичайних ситуаціях, який був розроблений у
2016 році. Пандемія також створює можливості для
співпраці та координації гуманітарного сектору і
сектору розвитку для усунення як поточних, так і більш
системних проблем, оскільки для подолання викликів,
які стоять перед ними, постраждалі люди потребують
не лише термінової (життєво необхідної) допомоги, але
й більш довгострокової підтримки.
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1.3
Методологія визначення вартості

З
моменту
підготовки
першого
Плану
гуманітарного реагування в 2015 році для
планування
застосовується
методологія
розрахунку
витрат
на
основі
проєктів.
Здебільшого це загальна сума фінансових потреб
проєктів різних агентств, яка використовується
для
визначення
фінансових
ресурсів,
необхідних для забезпечення відповідного
гуманітарного реагування.
Методологія обрахунку витрат на основі проєктів
має ряд плюсів і мінусів. З одного боку, ця
методологія знайома гуманітарним організаціям
і є доцільною для залучення їх до обговорення
потреб. Вона також добре узгоджена з поточними
системами моніторингу. З іншого боку, результат
застосування такої методології може розглядатися
як сукупність проєктів, а не як цілісна картина
потреб постраждалого населення, а розрахована
загальна сума сприймається як сума необхідних
коштів, а не як достовірний цільовий рівень потреб
людей22. З огляду на обмеження цієї методології,
кластери вжили додаткових зусиль для залучення
партнерів до обговорень для забезпечення того,
щоби проєктні витрати відображали визначені
спроможності
для
здійснення
реагування.
Окрім цього, проєкти повністю узгоджені із
затвердженими раніше видами діяльності, а
також секторальними та міжсекторальними
результатами, які мають бути досягнуті у рамках
Стратегічних та Конкретних цілей. Для Циклу
гуманітарних програм на 2022 рік Гуманітарна
команда країни прийняла рішення застосовувати
методологію визначення вартості на основі
вартості окремих заходів/видів діяльності.
ПГР на 2021 рік складається з 96 проєктів
на загальну суму 168 млн дол. США для

задоволення потреб 1,9 мільйона людей, у
тому числі 189 000 ВПО, які проживають на
ПУТ. Для всіх проєктів організації провели
самооцінку
з
використанням
Гендерновікового маркера (GAM), щоб забезпечити, що
вони достатньою мірою задовольнятимуть
конкретні
диференційовані
потреби
жінок,
чоловіків, дівчинок і хлопчиків. При визначенні
фінансових потреб враховувалися умови роботи,
включаючи обмеження доступу, та вплив
COVID-19 на спроможність окремих організацій
здійснювати гуманітарне реагування. Через
COVID-19 було ускладнено залучення нових
партнерів до участі в Плані реагування, оскільки
обмеження на фізичні контакти вплинули на
кількість організацій, що подають проєкти.
Там, де можливо, застосовувалися онлайнметоди для обговорення аналізу потреб та
пріоритетів реагування. Для допомоги партнерам
щодо реєстрації проєктів в Модулі проєктів
проводилися онлайн тренінги українською,
російською та англійською мовами.
Усі проєкти пройшли ретельний процес відбору
з урахуванням того, що вони мають бути
спрямовані на надання життєво необхідної
допомоги найбільш вразливим людям, беручи
до уваги фактори терміновості та здійсненності
(реалістична оцінка можливості виконання
проєкту) у період пандемії COVID-19. Щоб
забезпечити
пріоритетність
найважливіших
життєво
необхідних
заходів,
гуманітарна
спільнота в Україні узгодила керівні принципи
визначення загальних критеріїв пріоритетності у
всіх секторах. Заходи реагування були розділені
на заходи критичної, високої та середньої
пріоритетності, з урахуванням їх терміновості.
Пріоритетність проєктів визначалася за шістьма

22 OCHA, HRP costing methodology options, July 2017.
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загальними критеріями
діяльності, яка має

якісної

гуманітарної

i. рятувати життя;
ii. задовольняти конкретні нагальні потреби
найбільш уразливих груп;
iii. бути спрямованою на райони, де гуманітарні
потреби найгостріші;
iv. враховувати терміновість заходів, у т.ч.
сезонність та COVID-19;
v. враховувати
ймовірність
негайного
впровадження та
vi. не дублювати заходи реагування інших
організацій, або доповнювати їх.
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Кожен кластер адаптував ці шість загальних
критеріїв до своїх умов роботи під час експертного
розгляду проєктних пропозицій, застосовуючи
просту
бальну
систему
для
визначення
пріоритетів. Для отримання додаткової інформації
щодо критеріїв пріоритетності див. Додатки.1.4
Припущення для планування.
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1.4
Припущення для цілей планування

Лише припинення збройного конфлікту може
забезпечити поступове зменшення гуманітарних
потреб по обидва боки «лінії розмежування»,
але немає ознак того, що цей сценарій може
реалізуватися в 2021 році. Сценарій на 2021 рік
передбачає, що збройний конфлікт триватиме
з такою ж інтенсивністю, що в 2020 році, і що
ситуація щодо здоров’я людей, соціальноправового захисту, а також соціально-економічні
умови будуть погіршуватися прискореними
темпами, зокрема через наслідки COVID-19 та
пов’язані обмежувальні заходи, які вже були
або будуть запроваджені. Нижче наведено
припущення для цілей планування, узгоджені
ключовими гуманітарними організаціями, що
працюють в Україні:

•

•

•

•

Попри останні домовленості про припинення
вогню, у 2021 році збройний конфлікт, ймовірно,
продовжиться з низькою інтенсивністю.
COVID-19 і надалі залишатиметься значним
фактором принаймні до середини 2021 року, і, як
очікується, ситуація погіршуватиметься протягом
зими. Очікується, що епідеміологічна ситуація на
НПУТ буде гострішою через обмежені можливості
лікарень та лабораторій.
Обмеження
пересування
через
«лінію
розмежування»
сприятимуть
підвищенню
рівня вразливості, особливо серед людей, які
проживають на НПУТ.
КПВВ на «лінії розмежування», ймовірно,
залишатимуться
переважно
закритими
принаймні до літа 2021, попри можливе відкриття
двох нових пунктів перетину в Луганській області.

ЧЕРМАЛИК, ДОНЕЦЬКА ОБЛАСТЬ, ПУТ, УКРАЇНА
Отримувачі допомоги в черзі за ліками, які надає
гуманітарна працівниця.
Фото: УКГС/Євген Малолетка

35

ПЛАН ГУМАНІТАРНОГО РЕАГУВАННЯ 2021 Р.

•

Без відкриття нового транспортного коридору
безпосередньо на НПУТ Луганської області
доставка гуманітарних вантажів до НПУТ
Луганської
області,
ймовірно,
залишиться
складною, оскільки єдиний пункт перетину в
Луганській області («Станиця Луганська») не має
можливостей для вантажного перевезення, а
транзит через НПУТ Донецької області і надалі є
складним та обмеженим.
Пандемія COVID-19 та пов’язані з нею обмеження,
ймовірно, прискорять загострення соціальноекономічної вразливості людей, які постраждали

•

ОПЕРАЦІЙНІ
ПАРТНЕРИ

ТРЕНД (2015-2020)

120

внаслідок збройного конфлікту. Економічне
відновлення в Донецькій та Луганській областях у
2021 році малоймовірне. Очікується, що громадам
все ще буде необхідна підтримка для забезпечення
самодостатності та відновлення від наслідків
тривалої кризи та пандемії.
Операційні спроможності та доступ
Додаткову інформацію про вплив збройного конфлікту
та COVID-19 на операційні спроможності та гуманітарний
доступ див. у розділ «Вплив кризи» в Огляді
гуманітарного реагування 2021 р.

% ЛЮДЕЙ У ВАЖКОДОСТУПНИХ
РАЙОНАХ, ЯКИМ ПЛАНУЄТЬСЯ
НАДАТИ ДОПОМОГУ

БЕЗПЕКОВІ ІНЦИДЕНТИ
(СІЧ. - ЛИСТОП.)

40%

6,414

ТРЕНД (2015 - 2020)

БІЛОРУСЬ

РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ

РІВНЕНСЬКА

ПОЛЬЩА

ЧЕРНІГІВСЬКА

ВОЛИНСЬКА

СУМСЬКА

Kиїв
ЖИТОМИРСЬКА

ЛЬВІВСЬКА
ТЕРНОПІЛЬСЬКА

КИЇВСЬКА

ХМЕЛЬНИЦЬКА

ПОЛТАВСЬКА

ХАРКІВСЬКА

ЧЕРКАСЬКА

СЛОВАЧЧИНА

ЛУГАНСЬКА

ВІННИЦЬКА

ПУТ

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА
ЗАКАРПАТСЬКА

КІРОВОГРАДСЬКА

ЧЕРНІВЕЦЬКА

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

УГОРЩИНА

ДОНЕЦЬКА

ЛУГАНСЬКА

ПУТ

НПУТ*

ДОНЕЦЬКА
НПУТ*

МИКОЛАЇВСЬКА

МОЛДОВА

ЗАПОРІЗЬКА

ОДЕСЬКА
ХЕРСОНСЬКА

Азовське море

РУМУНІЯ
АВТОНОМНА
РЕСПУБЛІКА
КРИМ

«ЛІНІЯ РОЗМЕЖУВАННЯ»
СТАНОМ НА СЕРПЕНЬ 2018 Р.
Кількість партнерів
80
40

Чорне море

* Не включає інформацію про партнерів секторів Житла та непродольчих товарів та Захисту на НПУТ Донецької та Луганської областей

Використані позначення та викладення матеріалу в плані жодним чином не відображають позицію Секретаріату Організації Об’єднаних Націй.
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Гуманітарна спільнота в Україні має розгалужену
оперативну присутність по всій країні, особливо в
районах, що постраждали від конфлікту, з 2015 року.
Відповідно до консолідованої бази даних в форматі
3W (хто, що, де), у 2020 році 120 організацій надають
гуманітарну допомогу, забезпечують соціальноправовий захист і беруть участь у колективних
координаційних структурах. Операційна спроможність
залишається приблизно на такому ж рівні, як у
попередньому році. Це свідчить про постійну готовність
гуманітарних організацій надавати підтримку людям,
що постраждали від конфлікту, та задовольняти їхні
потреби, які цього року збільшилися через COVID-19.
Більшість операційних партнерів — це національні НУО,
оскільки саме вони продовжують надавати гуманітарну
допомогу та забезпечувати соціально-правовий
захист найбільш уразливих людей найближче до
«лінії розмежування». У 2021 році з 120 організацій 40
намагаються залучити фінансування для реалізації 96
проєктів у рамках Плану гуманітарного реагування.

На НПУТ операційні спроможності обмежені з
липня 2015 року через запроваджені бюрократичні
перешкоди. Майже 21 організація надає допомогу
людям, які проживають на НПУТ23. Незважаючи
на те, що їх кількість у порівнянні з 2019 роком
зросла (тоді на НПУТ працювало 12 організацій),
обсяги допомоги, яку вони можуть надавати,
залишаються недостатніми для задоволення
все гостріших потреб через наявні бюрократичні
перешкоди, які продовжують обмежувати доступ.
Протягом останніх декількох років гуманітарні
організації забезпечували реалізацію гуманітарних
програм, але набагато нижче рівня, необхідного
для задоволення критичних потреб населення. У
2016–2019 роках гуманітарну допомогу отримували
в середньому 15 % людей, яким планувалося її
надати на НПУТ. Станом на серпень 2020 року
гуманітарні організації вже надали підтримку
близько 200 000 людей, які проживають на
НПУТ, – це більше, ніж за аналогічний період

Розподіл партнерів за секторами

Розподіл партнерів за типом організації

СЕКТОР

КІЛЬКІСТЬ ПАРТНЕРІВ

ТИП

Захист

67

Національні НУО

Вода, санітарія та гігієна

31

Міжнародні НУО

Продовольча безпека та засоби
до існування

20

Охорона здоров’я

18

Освіта

17

Житло та непродовольчі товари

9

Багатоцільова грошова
допомога

7

Загальні послуги та підтримка

4

Агенції ООН
Міжнародні організації
Інші

КІЛЬКІСТЬ ПАРТНЕРІВ

69
34
9
5
3

23 Ця цифра включає як організації, які надавали дані про свою діяльність відповідним установам для отримання гуманітарного
доступу, так і організації, що надають допомогу через місцевих партнерів-виконавців. Сюди входять агенції ООН, НУО, місцеві
та міжнародні організації, такі як Міжнародний комітет Червоного Хреста (МКЧХ) та Швейцарське агентство з питань
співробітництва та розвитку. 12 з 21 партнера реалізують свою діяльність через місцевих партнерів, особливо в Донецькій
області (НПУТ).
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Розподіл партнерів за областями
ОБЛАСТЬ

КІЛЬКІСТЬ ПАРТНЕРІВ

ОБЛАСТЬ

КІЛЬКІСТЬ ПАРТНЕРІВ

Донецька (ПУТ)

72

Сумська

11

Луганська (ПУТ)

63

Луганська (НПУТ)

10

Київ

26

Львівська

10

Харківська

20

Чернігівська

9

Дніпропетровська

18

Івано-Франківська

9

Херсонська

17

Кіровоградська

9

Запорізька

17

Чернівецька

8

Одеська

16

Рівненська

8

Миколаївська

15

Волинська

8

Київська

13

Закарпатська

8

Вінницька

12

Житомирська

8

Черкаська

11

Хмельницька

7

Донецька (НПУТ)

11

Тернопільська

7

Полтавська

11

попередніх років24. Це можна пояснити можливостями, які
виникли у зв’язку з пандемією COVID-19 для переговорів
щодо розширення гуманітарного доступу. Очікується, що
поступово доступ для роботи на НПУТ отримає більше
організацій, особливо в контексті реагування на COVID-19.
На обсяг допомоги для НПУТ впливали труднощі
з доставкою гуманітарних конвоїв, особливо після
запровадження цілої низки бюрократичних процедур
на початку пандемії COVID-19. Доставка гуманітарних
конвоїв на НПУТ залежатиме від декількох факторів,
включаючи ситуацію з COVID-19, обмежувальні
заходи, які будуть запроваджені для запобігання
розповсюдженню
вірусу,
хід
переговорів
про
отримання доступу та бюрократичні обмеження на рівні
відповідних установ.
Особлива увага буде приділятися забезпеченню доступу
до НПУТ Луганської області, де обмежень найбільше.

Наявні
механізми,
включаючи
Гуманітарний
фонд для України (ГФУ), відіграли значну роль у
підтримці зусиль щодо розширення доступу до
НПУТ. Для забезпечення гуманітарної діяльності
на НПУТ було виділено 5,5 млн дол. США. Участь у
цьому гуманітарному реагуванні взяли 3 установи
ООН, 8 міжнародних та 5 національних неурядових
організацій (НУО).
Гуманітарна спільнота продовжуватиме виступати
за вільний та безперешкодний доступ постраждалих
людей до товарів та послуг, а також за здатність
гуманітарних
організацій
надавати
підтримку
тим, хто потребує допомоги та захисту. Ці зусилля
будуть спрямовані на збереження можливостей та
збільшення доступу гуманітарних організацій для
надання допомоги на НПУТ, забезпечуючи при цьому
дотримання норм МГП і гуманітарних принципів.

24 У 2016 році було надано допомогу 250 000 людей із 1,7 мільйона тих, кому планувалося допомогти. У 2017 році — 300 000 із 1,3
мільйона, у 2018 році — 200 000 з 1,1 мільйона, у 2019 році — 225 000 з 1,2 мільйона.
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Роль Уряду України в гуманітарній роботі
Зміна політичного середовища у 2019 році відкрила
можливості для застосування нових підходів до
задоволення потреб людей у постраждалих унаслідок
конфлікту районах. Президент України заявив
про зобов’язання щодо врегулювання збройного
конфлікту, а Уряд зробив декілька важливих кроків
для покращення життя людей, які постраждали
внаслідок конфлікту.
Було заявлено про політичні зусилля з реінтеграції, та
в березні 2020 року було створено нову посаду Віцепрем’єр-міністра. Зі створенням нового Міністерства
з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій
та призначенням нового Віце-прем’єр-міністра/
Міністра з питань реінтеграції Уряд підтвердив, що
його головним пріоритетом є створення сприятливого
політичного,
економічного
та
гуманітарного
середовища для реінтеграції НПУТ та людей, які там
проживають. Ці пріоритети були також відображені у
Плані пріоритетних дій Уряду на 2020 рік, який, проте,
не був схвалений Парламентом.
Завдяки переговорам Тристоронньої контактної
групи вдалося забезпечити найдовше затишшя
у бойових діях з початку збройного конфлікту. Це
надзвичайно полегшило життя постраждалих людей,
особливо тих, хто живе вздовж «лінії розмежування».
Зокрема це розширило доступ до гуманітарних послуг
та сприяло діяльності гуманітарних організацій.
Здійснено кроки, що дозволяють людям, які
проживають на НПУТ, продовжувати отримувати
пенсії, попри обмеження пересування, пов’язані
з COVID-19. Намагаючись полегшити отримання
соціальних виплат та пенсій для людей, які
проживають на НПУТ, на період карантину та строк
дії обмежень, пов’язаних з пандемією, Уряд скасував
обов’язкову особисту верифікацію.
Заплановане відкриття двох нових пунктів перетину
в Луганській області суттєво покращить доступ
до соціальних послуг та реалізації інших прав,
особливо для жителів НПУТ Луганської області.
Наразі у Луганській області люди можуть перетинати

«лінію розмежування» лише через пішохідний
міст, однак заплановане відкриття нових КПВВ у
Щасті та Золотому має забезпечити перетин «лінії
розмежування» транспортними засобами. Крім того,
очікується, що у 2021 році всі КПВВ будуть обладнані
сервісними центрами, кожен з яких включає
мобільне відділення банку, мобільний центр надання
адміністративних послуг, медичний пункт зі службою
швидкої допомоги, пункт тестування COVID-19 та
належні санітарні умови. Створення сервісних
центрів є результатом тісної співпраці між Урядом,
гуманітарними організаціями, агенціями з розвитку та
приватним сектором.
Запровадження пільгових та спрощених процедур
для вступу абітурієнтів із НПУТ до закладів вищої та
професійно-технічної освіти стало значним кроком в
інтересах молодого покоління. Було прийнято закон
про спрощення вступу до всіх українських ЗВО, згідно з
яким випускники шкіл не повинні складати випускний
іспит. Крім того, перелік ЗВО, до яких абітурієнти з
НПУТ можуть вступити за спрощеною процедурою,
був розширений до 9125. Уряд також скасував
вимогу щодо 14-денного карантину для абітурієнтів,
які приїжджають на ПУТ з НПУТ, та осіб, які їх
супроводжують, щоб полегшити доступ до освіти для
молоді з НПУТ на початку нового навчального року.
Ще одним позитивним зрушенням є прийняття
Постанови КМУ № 767, яка передбачає зміни до
створеного в 2019 році механізму компенсації людям,
будинки яких були пошкоджені або зруйновані
в результаті збройного конфлікту26. Однією з
найважливіших змін є те, що люди, які залишили
свої домівки і не проживають у будинках, які були
пошкоджені або зруйновані внаслідок збройного
конфлікту, тепер також мають право на компенсацію.
У Державному бюджеті на 2020 рік вперше з початку
збройного конфлікту було виділено 20 млн грн для
компенсації людям, будинки яких були зруйновані
в результаті збройного конфлікту. У 2021 році
Державний бюджет передбачає 114 млн грн на ці цілі.
Впровадження електронної системи реєстрації
гуманітарної допомоги міжнародними організаціями

25 Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України. — 2020. 12 травня.
26 З початку збройного конфлікту внаслідок бойових дій було пошкоджено або зруйновано понад 55 000 будинків.
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та міжнародними та місцевими НУО усуває деякі
бюрократичні перешкоди. Постанова27, яка має
набрати чинності в грудні 2020 року, доповнює
чинний порядок подання паперових документів
для визнання товарів, вантажів, готівки чи послуг
гуманітарною допомогою. Очікується, що це
сприятиме реєстрації гуманітарної допомоги та її
своєчасній доставці людям, які її потребують.
Запровадження цифрових довідок про взяття на
облік ВПО полегшить верифікацію ВПО та доступ
до соціальних послуг. Мобільний застосунок,
який Міністерство з питань реінтеграції та Уряд
планують запровадити, забезпечить ВПО можливість
верифікації за допомогою цього додатка, а не за
допомогою паперових документів. Цей застосунок
можна буде використовувати для подання заявок
на соціальні послуги та інші виплати, надсилаючи
електронну довідку до відповідних державних
органів. Ще однією перевагою є те, що особи,
які вперше або повторно реєструються як ВПО,
можуть отримати довідки про взяття на облік
ВПО, не виходячи з дому, що особливо зручно під

час COVID-19. Коли розпочнеться верифікація у
цифровому форматі поки що незрозуміло.
Уряд також зробив значні кроки для надання
внутрішньо переміщеним особам права голосу та
участі у місцевих виборах. Постанова № 88, яка
набрала чинності в липні 2020 року, дозволяє
місцевим виборчим органам приймати такі
документи, як довідки про взяття на облік ВПО або
договори оренди житла, для створення виборчої
адреси за фактичним місцем проживання. Постанова
усуває прямі та опосередковані обмеження та надає
внутрішньо переміщеним особам право брати участь
у виборах28. Завдяки цьому ВПО взяли участь у
місцевих виборах у жовтні 2020 року, що демонструє
послідовну готовність Уряду сприяти інтеграції ВПО
до громад, які їх приймають.
Для забезпечення потреб ВПО в житлі у
деяких регіонах запроваджуються програми
житлового
будівництва,
що
фінансуються
іноземними інвесторами.

Люди, яким надано допомогу в рамках ПГР 2020 р.
ЛЮДИ, ЯКІ
ПОТРЕБУЮТЬ
ДОПОМОГИ

ЛЮДИ, ЯКИМ
ПЛАНУЄТЬСЯ
НАДАТИ ДОПОМОГУ

Захист

2,8млн

1,5млн

886тис.

60%

Вода, санітарія та
гігієна

2,8млн

2,1млн

452тис.

21%

Охорона здоров’я

1,3млн

1,7млн

71тис.

4%

Продовольча безпека
та засоби до існування

1,0млн

162тис.

29тис.

18%

Освіта

420тис.

207тис.

21тис.

10%

Житло та
непродовольчі товари

384тис.

119тис.

41тис.

34%

-

33тис.

9тис.

27%

Загальні послуги та
підтримка

ПОТРЕБУЮТЬ
ПЛАНУЄТЬСЯ

ЛЮДИ, ЯКИМ
НАДАНО
ДОПОМОГУ*

СЕКТОР

% НАДАНО ПІДТРИМКУ СЕРЕД
ТИХ, КОМУ ПЛАНУВАЛОСЯ
НАДАТИ ДОПОМОГУ

*Кількість людей, яким надано допомогу за перші дев’ять місяців 2020 р.

27 Повний текст Постанови доступний онлайн.
28 Reliefweb, New resolution on voting rights in Ukraine: a key step towards guaranteeing the rights of displaced persons, 17 June 2020.
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1.5
Підзвітність перед постраждалим населенням

Рівень задоволення допомогою
Як показують останні дані, на ПУТ майже 80 %
людей отримували допомогу в тій чи іншій
формі29. 90 % з них задоволені як її обсягами, так і її
якістю30. Таким чином, частка тих, хто задоволений
допомогою, зросла на 15 % у порівнянні з 2019 роком.
А частка домогосподарств, з якими не проводилися
консультації щодо їхніх потреб, скоротилася
з 72 % у 2019 році до 62 % у 2020 році31. Частка
домогосподарств, обізнаних про наявні механізми
подання скарг, також зросла з 50 % у 2019 році до
53 % у 2020 році32.
Хоча ці висновки показують позитивну тенденцію,
гуманітарні організації повинні робити більше
для покращення комунікацій з постраждалими
людьми щодо їхніх прав та наявності гуманітарної
допомоги, зокрема щодо того, як зареєструватися
для отримання допомоги. Майже 60 % респондентів
вважали себе недостатньо поінформованими
про свої права, а 65 % повідомили, що бажають
отримувати більше інформації про те, як
зареєструватися для отримання допомоги33.
Гуманітарні партнери продовжують посилювати
взаємодію з постраждалими людьми для
забезпечення врахування зворотного зв’язку та
їхніх уподобань у програмах реагування. Для
розширення
допомоги
та
поінформованості
про наявні механізми зворотного зв›язку буде
використано низку інструментів, включаючи
мережу
служб
із
запобігання
сексуальній
експлуатації та сексуальній нарузі, нещодавно
створену Робочу групу ГКК з підзвітності перед

постраждалим населенням, механізми зворотного
зв’язку та розгляду скарг для конкретних кластерів
та організацій, а також «гарячу лінію» з питань
гендерно зумовленого насильства.
Джерела
інформації
про
допомогу,
яким
надають
домогосподарства на ПУТ34

гуманітарну
перевагу

ДЖЕРЕЛО ІНФОРМАЦІЇ ПРО
ГУМАНІТАРНУ ДОПОМОГУ

ВІДСОТОК
ДОМОГОСПОДАРСТВ НА ПУТ

Міжнародні НУО

71%

Лідер громади

13%

Представники уряду

8%

Національні НУО або
організації громадянського
суспільства

4%

Врахування гендерно-вікових особливостей у
програмах реагування
Використання Гендерно-вікового маркеру (GAM)
Міжвідомчого постійного комітету є однією з
обов’язкових умов для участі в ПГР. Для кожного
проєкту в ПГР має бути проведений гендерний
аналіз на всіх етапах підготовки та реалізації та
застосовано, де це можливо, відповідні механізми
підзвітності перед постраждалим населенням. Для
подальшої роботи з цим питанням у 2020 році ГКК
переглянула Рамкові основи підзвітності перед
постраждалим населенням (ПППН), щоби сприяти
розробці та запровадженню загальносистемного

29 REACH, Humanitarian Trend Analysis in GCA, 2020. (Інтерактивна інформаційна панель)
30 Там само.
31 REACH, Humantiarian Trend Analysis in GCA, 2019 and 2020.
32 Там само.
33 Там само.
34 REACH, Humanitarian Trend Analysis in GCA, 2020. (Інтерактивна інформаційна панель)
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підходу до забезпечення ПППН, який буде стислим,
придатним для цілей ГКК та простим у застосуванні
на всіх стадіях Циклу гуманітарних програм.
Механізми зворотного зв’язку та розгляду скарг
В Україні діє близько 34 «гарячих ліній», роботу
яких забезпечують організації громадянського
суспільства або гуманітарні організації, створені як
до, так і після початку збройного конфлікту. Ці «гарячі
лінії» надають консультативну допомогу (наприклад,
психосоціальну
підтримку,
правову
допомогу
тощо) безпосередньо людям, які її потребують, та
забезпечують можливість для постраждалого
населення повідомляти про проблеми, з якими
воно стикається. Проте необхідні подальші дії для
встановлення системних і дієвих зв’язків між ними і/
або альтернативними механізмами.
Запобігання
сексуальній
експлуатації
та
сексуальній нарузі
Запобігання випадкам сексуальної експлуатації
та сексуальної наруги є стратегічним пріоритетом

Гуманітарної команди в Україні з 2019 року.
Робоча група ГКК із питань запобігання
сексуальній експлуатації та нарузі в Україні,
створена на початку 2019 року (підтримку роботи
якої забезпечує УКГC), відіграє провідну роль
у практичному забезпеченні дій гуманітарних
працівників із запобігання та реагування на
випадки сексуальної експлуатації та сексуальної
наруги в Україні. Відповідно до багаторічного
Плану дій з питань запобігання сексуальній
експлуатації та нарузі (2019-2020 рр.), Робоча група
розробила низку навчальних матеріалів, які будуть
використовуватися для проведення кампаній з
підвищення обізнаності, розбудови потенціалу
персоналу та інтеграції цих аспектів у програму
підготовки з питань військово-цивільної координації
для військових та цивільних органів. Робоча група
також розробила керівництво для операторів
«гарячих ліній» для реагування на повідомлення
про
випадки
сексуальної
експлуатації
та
сексуальної наруги з боку гуманітарних працівників.

Рівень задоволення домогосподарств отриманою допомогою

Домогосподарства
на ПУТ 35

Домогосподарства
на НПУТ36

2019 Р.

2020 Р.

ВІДСОТОК ДОМОГОСПОДАРСТВ ПОБЛИЗУ
«ЛІНІЇ РОЗМЕЖУВАННЯ», ЯКІ ОТРИМАЛИ
ДОПОМОГУ ЗА ОСТАННІ 12 МІСЯЦІВ

49%

36%

ВІДСОТОК ДОМОГОСПОДАРСТВ ПОБЛИЗУ
«ЛІНІЇ РОЗМЕЖУВАННЯ», ЯКІ ЗАДОВОЛЕНІ
ОТРИМАНОЮ ДОПОМОГОЮ

77%

90%

ВІДСОТОК ДОМОГОСПОДАРСТВ, ЯКІ
ОТРИМУЮТЬ ДОПОМОГУ, ЯКІ ПОВІДОМИЛИ
ПРО НАЯВНІСТЬ МЕХАНІЗМІВ ПОДАННЯ
СКАРГ ПОСТАЧАЛЬНИКАМ ДОПОМОГИ

50%

53%

ВІДСОТОК ДОМОГОСПОДАРСТВ ПОБЛИЗУ
«ЛІНІЇ РОЗМЕЖУВАННЯ», ЯКІ ПОВІДОМИЛИ,
ЩО ЇХ ЗАПИТУВАЛИ ПРО ЇХНІ ПОТРЕБИ АБО
ПОБАЖАННЯ ДО НАДАННЯ ДОПОМОГИ

28%

53%

ВІДСОТОК ДОМОГОСПОДАРСТВ ПОБЛИЗУ
«ЛІНІЇ РОЗМЕЖУВАННЯ», ЯКІ ОТРИМАЛИ
ДОПОМОГУ ЗА ОСТАННІ 12 МІСЯЦІВ

49%

36%

ВІДСОТОК ДОМОГОСПОДАРСТВ, ЯКІ
ОТРИМУЮТЬ ДОПОМОГУ, ЯКІ ПОВІДОМИЛИ
ПРО НАЯВНІСТЬ МЕХАНІЗМІВ ПОДАННЯ
СКАРГ ПОСТАЧАЛЬНИКАМ ДОПОМОГИ

77%

90%

35 REACH, Humanitarian Trend Analysis in GCA, 2020 and 2019.
36 REACH, Multi-Sectoral Needs Assessment in NGCA, February 2020.
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1.6
Зведений огляд застосування багатоцільової
грошової допомоги

Багатоцільова
грошова
допомога
(БЦГД)
забезпечує постраждалим унаслідок кризи людям
максимальний ступінь гнучкості та гідності при
виборі способів задоволення своїх потреб37. Дані38
свідчать про те, що 67 % постраждалого внаслідок
конфлікту населення на ПУТ надають перевагу
допомозі у грошовій формі. При цьому визнається,
що у деяких віддалених громадах, які розташовані
найближче до зони активних бойових дій, з
грошовою допомогою можуть бути певні складнощі,
оскільки ринки там не працюють належним
чином. БЦГД була і залишається важливим
міжсекторальними методом реагування, особливо
на ПУТ і, наскільки це можливо, на НПУТ. Її основна
мета полягає у підвищенні здатності постраждалих
людей задовольняти нагальні основні потреби та
якомога більше використовувати ресурси так, щоби
це найбільше відповідало їхнім потребам.
Дані також свідчать про те, що отримувачі
БЦГД, як правило, мають рівень доходу близько
53 % від прожиткового мінімуму і здебільшого
не здатні самостійно задовольняти основні
нагальні
потреби.
Результати
моніторингу
показують, що 72 % бенефіціарів БЦГД одночасно
мають потреби більш ніж в двох секторах, які
загострюються в зимовий період. Без підтримки
у вигляді БЦГД вони не зможуть задовольняти
свої нагальні щоденні основні потреби, а тому
з’являється ризик застосування ними негативних
стратегій пристосування.

Починаючи з 2016 року, Робоча група з питань
грошової допомоги в Україні39 є основним
координаційним органом з питань БЦГД, який
відстежує процес її надання, а також сприяє
застосуванню
більш
послідовного
підходу
і стандартів. Готівкові перекази для цілей
конкретного сектора (наприклад, кошти на харчові
продукти, оренду або гігієнічні засоби тощо), як і
раніше, координуються відповідним кластером і
повідомляються йому.
Реагування
Робоча група з питань грошової допомоги в Україні
допомагає визначити розмір Кошика мінімальних
витрат, який визначає вимоги домогосподарств
для задоволення основних потреб, а також їхню
середню вартість. Починаючи з 2017 року, Кошик
мінімальних витрат узгоджується з прожитковим
мінімумом, який використовується Урядом України
і для визначення якого застосовуються дані
Міністерства соціальної політики40 про мінімальні
витрати, що регулярно оновлюються для
урахування динаміки ринку як базового рівня для
проведення розрахунків.
На 2020 рік партнери Робочої групи з питань
грошової допомоги в Україні домовилися
збільшити суму БЦГД з 970 грн до 1 150 грн на
людину в місяць (підвищення на 19 %). Ця сума
БЦГД призначена для покриття приблизно 60 %
розриву між мінімальними витратами і доходами

37 Cash Learning Partnership (CaLP).
38 REACH, 2020 Humanitarian Trend Analysis.
39 Для отримання додаткової інформації про послуги, які надаються Робочою групою з питань грошової допомоги в Україні,
за посиланням.
40 Фактичний прожитковий мінімум в Україні щомісяця публікується Міністерством соціальної політики. Він розраховується як
сума витрат відповідно до Кошика мінімальних витрат, який включає мінімальний кошик основних продуктів харчування, набір
непродовольчих товарів (НПТ) та основні послуги. Наразі Кошик мінімальних витрат містить перелік з 296 пунктів. Станом на
квітень 2020 року мінімальний прожитковий мінімум становив 3 846 грн на людину на місяць. Дані доступні за посиланням.
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(станом на квітень 2020 року)41. Ця сума враховує
негативні економічні наслідки COVID-19 для
вразливого населення та збільшення офіційного
фактичного рівня прожиткового мінімуму. Як
показує аналіз Кошика мінімальних витрат,
тенденції до стабілізації середньої вартості
проживання не спостерігається, а вразливі групи
продовжують отримувати доходи, які є значно
нижчими за мінімальний прожитковий рівень.
Подібно до попередніх років, перекази БЦГД
покриватимуть у середньому чотири місячні
платежі або більше, якщо залишатимуться численні
потреби. У окремих випадках переказ буде разовим,
проте загальна сума переказу відповідатиме його
щомісячній сумі, рекомендованій Робочою групою
з питань грошової допомоги в Україні.
Адресність: БЦГД призначена для найбільш
уразливих
людей
із
великою
кількістю
незадоволених потреб, чий щомісячний дохід
нижче
прожиткового
мінімуму.
Відповідно
до моніторингу, проведеного після розподілу
допомоги, ця група переважно включає:
•
•
•
•
•
•

•
•

людей похилого віку, єдиним джерелом доходу
яких є пенсія;
очолювані жінками домогосподарства з
декількома дітьми;
неповні родини з дітьми;
родини, у складі яких є особи з інвалідністю або
обмеженою мобільністю;
родини,
у
складі
яких
є
люди
з
хронічними хворобами;
родини, у складі яких є ВПО, які, можуть
втратити доступ до соціальних виплат через
бюрократичні перешкоди;
родини, у складі яких є безробітні у віці 50-59
років (які не досягли пенсійного віку)42;
родини з дітьми, у яких годувальник втратив
роботу/джерело доходу внаслідок карантинних
обмежень через COVID-19.

лише на ПУТ, де ринки продовжують функціонувати,
а банківські та поштові послуги пропонують
безпечні та ефективні способи доставки. На НПУТ
дані про стан ринків залишаються обмеженими
і недостатніми для визначення можливості
здійснення переказів грошових коштів. Відсутність
надійних постачальників фінансових послуг на
НПУТ є ще однією серйозною перешкодою для
здійснення на цій території готівкових переказів.
Координація з іншими секторами: партнери у сфері
БЦГД координують свої дії з іншими кластерами
через (i) Міжкластерну координаційну групу, де
голова Робочої групи з питань грошової допомоги
є постійним членом для забезпечення належної
координації діяльності з іншими кластерами, (ii)
систему направлення для отримання негрошової
секторальної допомоги у разі надзвичайно високих
або хронічних факторів вразливості, виявлених
серед отримувачів БЦГД, і (iii) регулярний
моніторинг ринку партнерами у сфері БЦГД на
постраждалих унаслідок конфлікту територіях
протягом останніх трьох років.
Вартість реалізації
Починаючи з 2015 року, для переказів БЦГД у
Планах гуманітарного реагування передбачаються
конкретні бюджетні статті для точного кількісного
визначення потреб. Діяльність із БЦГД у рамках
ГПР на 2021 рік, на яку виділено 5,2 млн дол. США,
призначених для надання допомоги близько
25 000 людям, буде здійснюватися 8 партнерами.
Цей обсяг та масштаб БЦГД є аналогічними тому,
що було запланована на 2020 рік.

Географічна спрямованість: готівкові перекази,
включно з БЦГД, як правило, можливо реалізувати
41 Методологія розрахунку мінімального кошику витрат в Україні доступна за посиланням.
42 Пенсійний вік в Україні наразі складає 55 років для жінок і 60 років для чоловіків. Проте нова нормативно-правова база
передбачає збільшення пенсійного віку до 60 років для жінок і до 62 років для чоловіків до 2021 року.
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Частина 2:

Моніторинг гуманітарного реагування

ГРАНІТНЕ, ДОНЕЦЬКА ОБЛАСТЬ, ПУТ, УКРАЇНА
Дев’ятирічна Аліна, яка живе в селі, де немає достатнього
доступу до питної води, поряд із причепом, яким доставили
бутильовану воду в її село, до якого важко дістатися.
Фото: ЮНІСЕФ/Олексій Філіппов
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2.1
Підхід до проведення моніторингу

Гуманітарна спільнота в Україні продовжуватиме
використовувати наявні механізми моніторингу
та звітності, що застосовуються з 2015 року. Щоб
забезпечити своєчасний захист та гуманітарну
допомогу людям, які її найбільше потребують,
гуманітарні
партнери
продовжуватимуть
вдосконалювати свої спроможності моніторингу та
управління інформацією, включаючи використання
віддаленого моніторингу під час COVID-19 та в
районах з ускладненим доступом.
Моніторинг надання гуманітарної допомоги
Розробка
та
подальший
моніторинг
реалізації
рамкових
стратегічних
підходів
на міжкластерному та кластерному рівнях
здійснюються
за
допомогою
Інструмента
планування та моніторингу реагування (RPM), який
застосовується у процесі планування ПГР та для
періодичних заходів моніторингу, що відбуваються
в Україні щокварталу. Партнери надають дані
про реагування (з розподілом за віком, статтю
та наявністю інвалідності) за ключовими
кластерними та міжкластерними показниками до
кластерів, а потім ці дані подаються до УКГС та
відповідно аналізуються. Зі зведеними даними
можна ознайомитись на Інформаційній платформі
Human Insight Platform, яка забезпечує візуальний
огляд задоволення гуманітарних потреб у 2021
році. Іншими інструментами та платформами, які
розроблені або використовуються УГКС та іншими
партнерами, є Служба фінансового моніторингу
(FTS), Оперативне зведення в електронному
форматі та портал даних Міністерства з питань
реінтеграції тимчасово окупованих територій. Ці
інструменти полегшують моніторинг у реальному
часі
та
дають
можливість
гуманітарним
партнерам аналізувати досягнення, звертати
увагу на прогалини та реагувати на зміни в
операційному контексті.
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Моніторинг реагування у 2021 році буде
проводитися на трьох рівнях: (i) показники
результативності,
моніторинг
за
якими
здійснюється кластером; (ii) моніторинг показників
для оцінки внеску в досягнення конкретних
міжсекторальних цілей; та (iii) моніторинг
результатів досягнення стратегічних цілей.
Гуманітарний фонд для України (ГФУ) також
здійснюватиме
моніторинг
профінансованих
заходів у межах своєї системи підзвітності.
Проєкти ГФУ також сприятимуть досягненню
Стратегічних цілей ПГР у 2021 році.
Моніторинг діяльності кластерів
Цілі,
результати,
завдання
та
показники
кластерів базуються на Стратегічних цілях
Плану гуманітарного реагування і пов’язаних з
ними міжсекторальних результатах. Показники
результативності об’єднують результати реалізації
проєктів учасників кластера для узагальнення
основних видів діяльності та висвітлення основних
досягнень кластера. Це дає уявлення про те, чи
виконує кластер свої цілі і чи надає допомогу у
різних географічних районах. Планові показники
кластера використовуватимуться для оцінки
кількості людей, яким надано допомогу, на
щоквартальній основі (формат 5W).
Моніторинг ситуації та потреб
Гуманітарні партнери в Донецькій та Луганській
областях будуть продовжувати відстежувати
зміни в гуманітарному контексті на основі
Принципів спільного міжсекторального аналізу
(JIAF), які є основою Огляду гуманітарних
потреб. Моніторинг здійснюється на основі
тридцяти показників, узгоджених у межах JIAF,
та із застуванням різних наявних механізмів
оцінки. Вони включають звітність УВКПЛ про
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кількість жертв серед цивільного населення,
моніторинг безпекових інцидентів INSO та ACLED,
звіти Національної системи моніторингу МОМ
(щодо ситуації ВПО), інші багатосекторальні
оцінки REACH та дані щодо захворюваності на
COVID-19 та статистичні дані, що надаються
Центром громадського здоров’я, ВООЗ та іншими
відповідними організаціями. У разі серйозних
змін протягом 2021 року ПГР буде переглянуто
відповідно до зміни пріоритетності потреб, що
можуть з’явитися.
Моніторинг доступу
У 2020 році було запроваджено систему
моніторингу та звітування про доступ (AMRF) для
документування випадків проблем з доступом,

що впливають на гуманітарні організації та їхню
спроможність надавати допомогу постраждалим
людям. Система AMRF буде запроваджена в
форматі пілотного проєкту, після чого Робоча
група ГКК з питань доступу проведе її перегляд та
прийме рішення щодо її подальшого використання.
Звітність
Дані
моніторингу
публікуватимуться
на
вебсайті Humanitarian Response щоквартально
і доповнюватимуть матеріали кластерів (карти,
інтерактивні інформаційні панелі тощо). Ці
моніторингові звіти включатимуть переглянуті дані
та результати аналізу, призначені для внесення
корективів до планування заходів реагування і
прийняття стратегічних рішень.

Цикл підготовки гуманітарних програм
СІЧ.

ЛЮТ.

БЕРЕЗ.

КВІТ.

ТРАВ.

ЧЕРВ.

ЛИП.

СЕРП,

ВЕРЕС.

ЖОВТ.

ЛИСТОП.

ГРУД.

Огляд гуманітарних
потреб
План гуманітарного
реагування
Оперативне зведення
Онлайн інформаційна
панель з гуманітарних
питань
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2.2
Індикатори та цільові показники

Стратегічна ціль 1:
Надання термінової надзвичайної допомоги та забезпечення доступу до основних необхідних послуг для
1,9 мільйона постраждалих унаслідок конфлікту людей (у т.ч. 189 000 ВПО), становище яких загострилося
через COVID-19.
ІНДИКАТОР

кількість людей, які отримують
надзвичайну допомогу у 2021 році
кількість людей, які потребуватимуть
допомоги, у 2022 році

ПОТРЕБУЮТЬ
ДОПОМОГИ

БАЗОВИЙ
РІВЕНЬ

ПЛАНУЄТЬСЯ
НАДАТИ
ДОПОМОГУ

3.4млн

-

Н/Д

3.4млн

ДЖЕРЕЛО ДАНИХ

ПЕРІОДИЧНІСТЬ

1.9млн

Звіт 5W/ПГР

щоквартально

3.4млн

JIAF

щорічно

Конкретна ціль 1.1
Надання життєво необхідної допомоги постраждалим унаслідок конфлікту людям, у т.ч. ВПО
ІНДИКАТОР

ПОТРЕБУЮТЬ
ДОПОМОГИ

БАЗОВИЙ
РІВЕНЬ

ПЛАНУЄТЬСЯ
НАДАТИ
ДОПОМОГУ

ДЖЕРЕЛО ДАНИХ

ПЕРІОДИЧНІСТЬ

Н/Д

21% (ПУТ) &
36% (НПУТ)

23% (ПУТ) &
36% (НПУТ)

Багатосекторальні
оцінки потреб

щоквартально

відсоток постраждалих людей, які мають
доступ до безпечного водопостачання та
належних санітарних умов

2.47млн

-

0.62млн

Кластер ВСГ

щоквартально

відсоток постраждалих людей, які мають
доступ до належних гігієнічних умов

1.85млн

-

1.27млн

Кластер ВСГ

щоквартально

кількість людей, які безпосередньо
отримують життєво необхідні послуги
первинної медичної допомоги, зокрема
послуги невідкладної медичної допомоги,
послуги у сфері сексуального та
репродуктивного здоров’я, психічного
здоров'я і психосоціальної підтримки

1.52млн

-

1.32млн

Звіт 5W/ПГР

щоквартально

кількість постраждалих домогосподарств,
які отримують допомогу на зимування

55 000

-

Звіт 5W/ПГР

щоквартально

кількість постраждалих домогосподарств,
які отримують допомогу з ремонту житла

53 000

-

Звіт 5W/ПГР

щоквартально

відсоток постраждалих домогосподарств,
індекс споживання продуктів харчування
яких > 42
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ІНДИКАТОР

кількість жінок, чоловіків, хлопчиків та
дівчинок, які мають доступ до основних
послуг (в тому числі психосоціальної
підтримки, правової допомоги, адресної
допомоги у сфері захисту, послуг
індивідуального супроводу, допомоги у
випадку ГЗН, допомоги постраждалим від
мін, послуг перевезення тощо)
відсоток постраждалих дітей, які мають
безпечний доступ до освітніх послуг

кількість постраждалих людей та ВПО,
здатність яких задовольняти основні
потреби покращилась завдяки збільшенню
їхньої купівельної спроможності

ПОТРЕБУЮТЬ
ДОПОМОГИ

БАЗОВИЙ
РІВЕНЬ

ПЛАНУЄТЬСЯ
НАДАТИ
ДОПОМОГУ

1.45млн

-

0.4млн

Н/Д

ДЖЕРЕЛО ДАНИХ

ПЕРІОДИЧНІСТЬ

0.4млн

Звіт 5W/ПГР

щоквартально

-

0.1млн

ЮНІСЕФ, Save the
Children International,
багатосекторальні
оцінки потреб

щоквартально

-

26 566

Звіт 5W/ПГР

щоквартально

Конкретна ціль 1.2
Підвищення рівня життя людей шляхом надання доступу до основних послуг.

ІНДИКАТОР

ПОТРЕБУЮТЬ
ДОПОМОГИ

БАЗОВИЙ
РІВЕНЬ

ПЛАНУЄТЬСЯ
НАДАТИ
ДОПОМОГУ

кількість навчальних закладів у
постраждалих унаслідок конфлікту
районах, які мають спроможності для
надання якісної освіти

Н/Д

-

кількість постраждалих людей, які
мають покращений доступ до засобів до
існування

Н/Д

кількість медичних закладів у районах,
постраждалих унаслідок конфлікту та
COVID-19, які отримали підтримку
відсоток постраждалих людей,
які мають покращений доступ
до послуг централізованого або
децентралізованого водопостачання

ДЖЕРЕЛО ДАНИХ

ПЕРІОДИЧНІСТЬ

120

Багатосекторальні
оцінки потреб

щорічно

-

80%

Кластер продовольчої
безпеки та засобів
до існування,
багатосекторальні
оцінки потреб

щоквартально

Н/Д

-

360

Кластер охорони
здоров'я

щоквартально

23%

77%

80%

Кластер ВСГ

щорічно

Конкретна ціль 1.3
Розширення та забезпечення гуманітарного доступу до всіх людей, які потребують допомоги.

ІНДИКАТОР

відсоток людей на НПУТ, які отримують
допомогу

ПОТРЕБУЮТЬ
ДОПОМОГИ

БАЗОВИЙ
РІВЕНЬ

ПЛАНУЄТЬСЯ
НАДАТИ
ДОПОМОГУ

1.67млн

-

0.77млн

ДЖЕРЕЛО ДАНИХ

ПЕРІОДИЧНІСТЬ

УКГС, звіт 5W

щоквартально
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ІНДИКАТОР

ПОТРЕБУЮТЬ
ДОПОМОГИ

БАЗОВИЙ
РІВЕНЬ

ПЛАНУЄТЬСЯ
НАДАТИ
ДОПОМОГУ

обсяг (тонн) допомоги, доставленої на
НПУТ Донецької області

Н/Д

619.9

обсяг (тонн) допомоги, доставленої на
НПУТ Луганської області

Н/Д

кількість гуманітарних організацій, які
можуть доставляти гуманітарну допомогу
на НПУТ безпосередньо або через
партнерів-виконавців

Н/Д

ДЖЕРЕЛО ДАНИХ

ПЕРІОДИЧНІСТЬ

860

Логістична
секторальна робоча
група

щоквартально

691.4

860

Логістична
секторальна робоча
група

щоквартально

21

23

Звіт 5W

щорічно

Стратегічна ціль 2:
Реагування на потреби у сфері захисту і посилення захисту прав 1,5 мільйона постраждалих унаслідок
конфлікту людей, у т.ч. 189 000 ВПО, згідно з міжнародними нормами та стандартами.
ІНДИКАТОР

ПОТРЕБУЮТЬ
ДОПОМОГИ

БАЗОВИЙ
РІВЕНЬ

ПЛАНУЄТЬСЯ
НАДАТИ
ДОПОМОГУ

кількість прийнятих та/або
впроваджених сприятливих
законодавчих актів/політик/положень

Н/Д

19

20

кількість людей, які потребують допомоги
у сфері соціально-правового захисту, яким
планується надати підтримку

2.80млн

-

1.52млн

ДЖЕРЕЛО ДАНИХ

ПЕРІОДИЧНІСТЬ

Кластер з питань
захисту /
УВКБ

щорічно

ОГП

щорічно

Конкретна ціль 2.1
Збільшення зусиль щодо захисту цивільного населення та цивільної інфраструктури відповідно до норм
МГП та інших правових інструментів.

ІНДИКАТОР

ПОТРЕБУЮТЬ
ДОПОМОГИ

БАЗОВИЙ
РІВЕНЬ

ПЛАНУЄТЬСЯ
НАДАТИ
ДОПОМОГУ

ДЖЕРЕЛО ДАНИХ

ПЕРІОДИЧНІСТЬ

кількість безпекових інцидентів із
навчальними закладами (пошкодження
шкільної інфраструктури, тимчасове
закриття шкіл унаслідок конфлікту,
використання шкіл у військових цілях,
близькість до військових об'єктів)

Н/Д

11

0

Моніторинг Освітнього
кластера та
Міністерства освіти

щорічно

кількість інцидентів у сфері
водопостачання, санітарії та гігієни (ВСГ)

Н/Д

61

40

Моніторинг інцидентів
Кластера ВСГ

двічі на рік

55 000

-

-

Кластер житла/
непродовольчих товарів

щорічно

кількість людей, які отримали компенсацію
за зруйноване внаслідок конфлікту житло

Н/Д

74

380

МРТОТ

щорічно

кількість жертв серед цивільного
населення внаслідок обстрілів зі
стрілецької зброї та легкого озброєння

Н/Д

68

-

Звіти УВКПЛ

щорічно

кількість пошкоджених або
зруйнованих будинків
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Конкретна ціль 2.2
Покращення доступу до соціальних виплат і документів, що посвідчують особу, та документів про
державну реєстрацію актів цивільного стану, для цивільних осіб, які проживають на НПУТ.

ІНДИКАТОР

кількість людей, які мають доступ до
пенсій

ПОТРЕБУЮТЬ
ДОПОМОГИ

БАЗОВИЙ
РІВЕНЬ

ПЛАНУЄТЬСЯ
НАДАТИ
ДОПОМОГУ

1.27млн

635 800

635 800

відсоток дітей, які народилися на
НПУТ, які отримали свідоцтва про
народження українського зразка

Н/Д

35.7%

кількість випускників із НПУТ, які
мають свідоцтва про освіту, що
мають широке визнання

1 000

-

ДЖЕРЕЛО ДАНИХ

ПЕРІОДИЧНІСТЬ

Пенсійний фонд

щорічно

40%

Міністерство
юстиції та
відкриті джерела
інформації

щорічно

300

Освітній кластер

щорічно

Конкретна ціль 2.3
Покращення умов і зменшення обмежень свободи пересування цивільних осіб і переміщення товарів
через «лінію розмежування».

ІНДИКАТОР

ПОТРЕБУЮТЬ
ДОПОМОГИ

БАЗОВИЙ
РІВЕНЬ

ПЛАНУЄТЬСЯ
НАДАТИ
ДОПОМОГУ

кількість перетинів через «лінію
розмежування»

Н/Д

3.0млн

3.5млн

обсяг (тонн) допомоги, доставленої
на НПУТ Донецької області

Н/Д

619.9

обсяг (тонн) допомоги, доставленої
на НПУТ Луганської області

Н/Д

691.4

ДЖЕРЕЛО ДАНИХ

ПЕРІОДИЧНІСТЬ

ДПСУ

щомісячно  

860

Логістична
секторальна
робоча група

щоквартально

860

Логістична
секторальна
робоча група

щоквартально

Конкретна ціль 2.4
Запобігання та мінімізація фізичної шкоди і ризиків, пов’язаних із наземними мінами і вибухонебезпечними
предметами-залишками війни (ВЗВ).

ІНДИКАТОР

кількість жертв серед цивільного
населення внаслідок мін та ВЗВ
кількість людей, які пройшли навчання
щодо ризиків вибухонебезпечних
предметів під час семінарів

ПОТРЕБУЮТЬ
ДОПОМОГИ

БАЗОВИЙ
РІВЕНЬ

ПЛАНУЄТЬСЯ
НАДАТИ
ДОПОМОГУ

Н/Д

73

-

870 000

115 000

125 000

ДЖЕРЕЛО ДАНИХ

ПЕРІОДИЧНІСТЬ

Звіти УВКПЛ

щорічно

Кластер з питань
захисту, звіт 5W

щоквартально
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ІНДИКАТОР

територія, очищена від наземних мін та/
або боєприпасів, що не розірвалися, м2

ПОТРЕБУЮТЬ
ДОПОМОГИ

Н/Д

БАЗОВИЙ
РІВЕНЬ

8.54млн

ПЛАНУЄТЬСЯ
НАДАТИ
ДОПОМОГУ

4.2млн

ДЖЕРЕЛО ДАНИХ

Кластер з питань
захисту, звіт 5W

ПЕРІОДИЧНІСТЬ

щорічно

Конкретна ціль 2.5
Просування довгострокових рішень для ВПО, які проживають на ПУТ

ІНДИКАТОР

ПОТРЕБУЮТЬ
ДОПОМОГИ

БАЗОВИЙ
РІВЕНЬ

ПЛАНУЄТЬСЯ
НАДАТИ
ДОПОМОГУ

ДЖЕРЕЛО ДАНИХ

ПЕРІОДИЧНІСТЬ

відсоток ВПО, які відчувають себе
«повністю або частково» інтегрованими у
приймаючі громади

Н/Д

89%

95%

Звіти
Національної
системи
моніторингу МОМ

щоквартально

кількість родин внутрішньо переміщених
осіб, які отримали довгострокові житлові
рішення

Н/Д

1 093

700

Державний
фонд сприяння
молодіжному
житловому
будівництву

двічі на рік

Стратегічна ціль 3:
Забезпечення реалізації стратегії передачі функцій допомоги від гуманітарних організацій місцевим
органам на підконтрольних Уряду територіях в 2021-2023 роках.
ІНДИКАТОР

ПОТРЕБУЮТЬ
ДОПОМОГИ

БАЗОВИЙ
РІВЕНЬ

ПЛАНУЄТЬСЯ
НАДАТИ
ДОПОМОГУ

ДЖЕРЕЛО ДАНИХ

ПЕРІОДИЧНІСТЬ

кількість людей, які потребують допомоги
на ПУТ (в т.ч. ВПО)

1.7млн

1.7млн

1млн

ОГП

щорічно

кількість людей, яким планується надати
допомогу на ПУТ

1.13млн

1.13млн

< 1млн

ПГР

щорічно

Конкретна ціль 3.1
Підвищення відповідальності загальнодержавних та обласних органів влади за послуги із надання
гуманітарної допомоги на ПУТ.
ІНДИКАТОР

відсоток засідань Кластерів/
Субкластерів, в яких брали участь
представники урядових організацій
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ПОТРЕБУЮТЬ
ДОПОМОГИ

Н/Д

БАЗОВИЙ
РІВЕНЬ

20-30%

ПЛАНУЄТЬСЯ
НАДАТИ
ДОПОМОГУ

40-50%

ДЖЕРЕЛО ДАНИХ

Плани Кластерів із
передачі функцій

ПЕРІОДИЧНІСТЬ

щорічно
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ІНДИКАТОР

кількість співробітників центральних,
обласних і місцевих органів влади, які
пройшли навчання щодо всіх видів
реагування (всі сектори)

ПОТРЕБУЮТЬ
ДОПОМОГИ

Н/Д

БАЗОВИЙ
РІВЕНЬ

-

ПЛАНУЄТЬСЯ
НАДАТИ
ДОПОМОГУ

5 500

ДЖЕРЕЛО ДАНИХ

Звіт 5W

ПЕРІОДИЧНІСТЬ

щорічно

Конкретна ціль 3.2
Зміцнення спроможностей місцевих надавачів допомоги (НУО, ОГС і приватного сектору) щодо
доповнення заходів гуманітарного реагування Уряду.
ІНДИКАТОР

ПОТРЕБУЮТЬ
ДОПОМОГИ

БАЗОВИЙ
РІВЕНЬ

ПЛАНУЄТЬСЯ
НАДАТИ
ДОПОМОГУ

кількість співробітників місцевих НУО,
ОГС, які пройшли навчання щодо всіх
видів реагування (всі сектори)

Н/Д

0

3 500

відсоток фінансування безпосередньо
місцевим надавачам допомоги
(національним, місцевим НУО та ОГС)

Н/Д

1.7%

2%

ДЖЕРЕЛО ДАНИХ

ПЕРІОДИЧНІСТЬ

Звіт 5W

щорічно

Служба
фінансового
моніторингу (FTS)

щорічно

Конкретна ціль 3.3
Впровадження перехідних програм для забезпечення зв’язків між гуманітарною діяльністю та проєктами
розвитку та програм підвищення життєстійкості людей, які постраждали внаслідок конфлікту.
ІНДИКАТОР

ПОТРЕБУЮТЬ
ДОПОМОГИ

БАЗОВИЙ
РІВЕНЬ

ПЛАНУЄТЬСЯ
НАДАТИ
ДОПОМОГУ

кількість людей, які отримали підтримку
завдяки підходам щодо зменшення
ризиків катастроф у сфері ВСГ

Н/Д

-

156 000

кількість постраждалих домогосподарств
на ПУТ, які отримали допомогу ДСНС
щодо ремонту житла

Н/Д

1 300

1 000

кількість розроблених і ухвалених Планів
Кластерів щодо передачі функцій

Н/Д

6

6

кількість виділень коштів із Гуманітарного
фонду для України для заходів забезпечення
зв'язку між гуманітарною допомогою і
проєктами розвитку

Н/Д

1

буде  
визначено
пізніше

технічна та програмна підтримка систем
інформаційного менеджменту щодо
забезпечення зв'язку між гуманітарною
допомогою і проєктами розвитку

Н/Д

4

4

ДЖЕРЕЛО ДАНИХ

ПЕРІОДИЧНІСТЬ

Кластер ВСГ

щорічно

Уряд

щорічно

МККГ

щорічно

Гуманітарний
фонд для України

щорічно

кількість обмінів
консолідованими
даними про
заходи реагування

щоквартально
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Частина 3:

Цілі та реагування за секторами

НОВОТОШКІВСЬКЕ, ЛУГАНСЬКА ОБЛАСТЬ, ПУТ, УКРАЇНА
80-річна Олена, яка спирається на ходунки, у себе в спальні. Вона не
може ходити самостійно і покладається на допомогу інших, зокрема
гуманітарних організацій. Фото: УКГС/Євген Малолетка
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ЧАСТИНА 3:  ЦІЛІ ТА РЕАГУВАННЯ ЗА СЕКТОРАМИ

Огляд реагування за секторами

СЕКТОР

НЕОБХІДНЕ
ФІНАНСУВАННЯ
(ДОЛ. США)

ОПЕРАЦІЙНІ
ПАРТНЕРИ

КІЛЬКІСТЬ
ПРОЄКТІВ

ЛЮДИ, ЯКІ
ПОТРЕБУЮТЬ
ДОПОМОГИ

ЛЮДИ, ЯКИМ
ПЛАНУЄТЬСЯ
НАДАТИ
ДОПОМОГУ

Захист

50млн

25

31

2,8млн

1,5млн

Охорона здоров’я

29млн

16

20

1,5млн

1,3млн

Вода, санітарія та гігієна

27млн

15

17

3млн

1,9млн

Житло та непродовольчі
товари

23млн

14

17

175тис.

119тис.

Продовольча безпека та
засоби до існування

21млн

15

17

1,5млн

80тис.

Загальні послуги та
підтримка

7млн

4

4

Освіта

6млн

4

5

404тис.

105тис.

Багатоцільова грошова
допомога

5млн

8

8

ПОТРЕБУЮТЬ
ПЛАНУЄТЬСЯ

20тис.

СЕКТОР

РОЗПОДІЛ ЗА СТАТТЮ
ЖІНКИ / ЧОЛОВІКИ (%)

РОЗПОДІЛ ЗА ВІКОМ
ДІТИ / ДОРОСЛІ / ЛІТНІ ЛЮДИ (%)

ЛЮДИ З
ІНВАЛІДНІСТЮ (%)

Захист

57 / 43

22 / 59 / 19

6%

Охорона здоров’я

60 / 40

15 / 51 / 33

12%

Вода, санітарія та гігієна

54 / 46

14 / 45 / 41

13%

Житло та непродовольчі товари

59 / 41

16 / 56 / 28

12%

Продовольча безпека та засоби до
існування

62 / 38

18 / 41 / 41

13%

Освіта

51 / 50

98 / 2 / -

-

Багатоцільова грошова допомога

59 / 41

18 / 41/ 41

13%
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3.1 Освіта

3.2 Продовольча безпека та засоби до існування

ЛЮДИ, ЯКІ
ПОТРЕБУЮТЬ
ДОПОМОГИ

ЛЮДИ, ЯКИМ
ПЛАНУЄТЬСЯ
НАДАТИ
ДОПОМОГУ

404тис. 105тис.

НЕОБХІДНЕ
ФІНАНСУВАННЯ
(ДОЛ. США)

ЛЮДИ, ЯКІ
ПОТРЕБУЮТЬ
ДОПОМОГИ

ЛЮДИ, ЯКИМ
ПЛАНУЄТЬСЯ
НАДАТИ
ДОПОМОГУ

НЕОБХІДНЕ
ФІНАНСУВАННЯ
(ДОЛ. США)

$6млн

1,5млн

80тис.

$21млн

РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ

ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ

РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ

ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ

17тис.*

27тис.*

ЛУГАНСЬКА ОБЛАСТЬ
ПУТ

ЛУГАНСЬКА ОБЛАСТЬ
ПУТ

ДОНЕЦЬКА ОБЛАСТЬ
ПУТ

ДОНЕЦЬКА ОБЛАСТЬ
ПУТ

15тис.

28тис.*

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
ОБЛАСТЬ

ЛУГАНСЬКА ОБЛАСТЬ
НПУТ

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
ОБЛАСТЬ

6тис.

28тис.*

ЛУГАНСЬКА ОБЛАСТЬ
НПУТ

46тис.

19тис.

ДОНЕЦЬКА ОБЛАСТЬ
НПУТ

ДОНЕЦЬКА ОБЛАСТЬ
НПУТ

«ЛІНІЯ РОЗМЕЖУВАННЯ»
СТАНОМ НА СЕРПЕНЬ 2018 Р.

«ЛІНІЯ РОЗМЕЖУВАННЯ»
СТАНОМ НА СЕРПЕНЬ 2018 Р.

0-5км уздовж «лінії розмежування» ПУТ
5-20км уздовж «лінії розмежування» ПУТ
0-20км уздовж «лінії розмежування» НПУТ

0-5км уздовж «лінії розмежування» ПУТ
5-20км уздовж «лінії розмежування» ПУТ
0-20км уздовж «лінії розмежування» НПУТ

ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСТЬ

Кількість людей, яким планується
надати допомогу
100тис.
50тис.
10тис.

ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСТЬ

Кількість людей, яким планується
надати допомогу
100тис.
50тис.
10тис.

*Включно з ВПО

Азовське море

3.3 Охорона здоров’я

*Включно з ВПО

Азовське море

3.4 Захист

ЛЮДИ, ЯКІ
ПОТРЕБУЮТЬ
ДОПОМОГИ

ЛЮДИ, ЯКИМ
ПЛАНУЄТЬСЯ
НАДАТИ
ДОПОМОГУ

НЕОБХІДНЕ
ФІНАНСУВАННЯ
(ДОЛ. США)

1,5млн

1,3млн

$29млн

ЛЮДИ, ЯКІ
ПОТРЕБУЮТЬ
ДОПОМОГИ

ЛЮДИ, ЯКИМ
ПЛАНУЄТЬСЯ
НАДАТИ ДОПОМОГУ

НЕОБХІДНЕ
ФІНАНСУВАННЯ
(ДОЛ. США)

2,8млн

1,5млн

$50млн

РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ

РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ

ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ

423тис.*

350тис.*

ЛУГАНСЬКА ОБЛАСТЬ
ПУТ

ЛУГАНСЬКА ОБЛАСТЬ
ПУТ

ДОНЕЦЬКА ОБЛАСТЬ
НПУТ

ДОНЕЦЬКА ОБЛАСТЬ
ПУТ

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
ОБЛАСТЬ

198тис.

449тис.*

5тис.**
ІНШІ ОБЛАСТІ

151тис.

780тис.*

ЛУГАНСЬКА ОБЛАСТЬ
НПУТ

ДОНЕЦЬКА ОБЛАСТЬ
НПУТ

ЛУГАНСЬКА ОБЛАСТЬ
НПУТ

234тис.

250тис.

«ЛІНІЯ РОЗМЕЖУВАННЯ»
СТАНОМ НА СЕРПЕНЬ 2018 Р.

ДОНЕЦЬКА ОБЛАСТЬ
НПУТ

0-5км уздовж «лінії розмежування» ПУТ
5-20км уздовж «лінії розмежування» ПУТ
0-20км уздовж «лінії розмежування» НПУТ

ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСТЬ

Кількість людей, яким планується
надати допомогу
100тис.
50тис.
10тис.

Азовське море
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*Включно з ВПО

«ЛІНІЯ РОЗМЕЖУВАННЯ»
СТАНОМ НА СЕРПЕНЬ 2018 Р.

0-5км уздовж «лінії розмежування» ПУТ
5-20км уздовж «лінії розмежування» ПУТ
0-20км уздовж «лінії розмежування» НПУТ
Кількість людей, яким планується
надати допомогу
100тис.
50тис.
10тис.

Азовське море

* Включно з ВПО
** Лише ВПО

ЧАСТИНА 3:  ЦІЛІ ТА РЕАГУВАННЯ ЗА СЕКТОРАМИ

3.5 Житло та непродовольчі товари

3.6 Вода, санітарія та гігієна

ЛЮДИ, ЯКІ
ПОТРЕБУЮТЬ
ДОПОМОГИ

ЛЮДИ, ЯКИМ
ПЛАНУЄТЬСЯ
НАДАТИ
ДОПОМОГУ

НЕОБХІДНЕ
ФІНАНСУВАННЯ
(ДОЛ. США)

ЛЮДИ, ЯКІ
ПОТРЕБУЮТЬ
ДОПОМОГИ

ЛЮДИ, ЯКИМ
ПЛАНУЄТЬСЯ
НАДАТИ
ДОПОМОГУ

НЕОБХІДНЕ
ФІНАНСУВАННЯ
(ДОЛ. США)

174тис.

119тис.

$23млн

3,1млн

1,9млн

$27млн
РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ

РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ

ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ

ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ

350тис.*

15тис.*

ЛУГАНСЬКА ОБЛАСТЬ
ПУТ

ЛУГАНСЬКА ОБЛАСТЬ
ПУТ

ДОНЕЦЬКА ОБЛАСТЬ
ПУТ

ДОНЕЦЬКА ОБЛАСТЬ
ПУТ

25тис.*

34тис.

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
ОБЛАСТЬ

45тис.

ЛУГАНСЬКА ОБЛАСТЬ
НПУТ

ДОНЕЦЬКА ОБЛАСТЬ
НПУТ

320тис.
ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
ОБЛАСТЬ

780тис.*
450тис.

ЛУГАНСЬКА ОБЛАСТЬ
НПУТ

ДОНЕЦЬКА ОБЛАСТЬ
НПУТ

«ЛІНІЯ РОЗМЕЖУВАННЯ»
СТАНОМ НА СЕРПЕНЬ 2018 Р.

0-5км уздовж «лінії розмежування» ПУТ
5-20км уздовж «лінії розмежування» ПУТ
0-20км уздовж «лінії розмежування» НПУТ

ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСТЬ

Кількість людей, яким планується
надати допомогу
100тис.
50тис.
10тис.

Азовське море

* Включно з ВПО

«ЛІНІЯ РОЗМЕЖУВАННЯ»
СТАНОМ НА СЕРПЕНЬ 2018 Р.

0-5км уздовж «лінії розмежування» ПУТ
5-20км уздовж «лінії розмежування» ПУТ
0-20км уздовж «лінії розмежування» НПУТ
Кількість людей, яким планується
надати допомогу
100тис.
50тис.
10тис.

ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСТЬ

Азовське море

* Включно з ВПО
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3.1
Освіта

ЛЮДИ, ЯКІ ПОТРЕБУЮТЬ
ДОПОМОГИ

ЛЮДИ, ЯКИМ ПЛАНУЄТЬСЯ
НАДАТИ ДОПОМОГУ

НЕОБХІДНЕ ФІНАНСУВАННЯ
(ДОЛ. США)

ПАРТНЕРИ ПГР

ПРОЄКТИ

404тис. 105тис. $6млн 4
Цілі Кластера
Чотири цілі Освітнього кластера безпосередньо
сприяють досягненню Стратегічних цілей 1 і 2
ПГР 2021 року.
Ціль
кластера
1:
Забезпечити
доступ
постраждалих унаслідок конфлікту дітей до
безпечного
інклюзивного
середовища,
яке
сприяє навчанню. Пріоритетом реагування є
надання підтримки хлопчикам і дівчинкам, які
проживають у районах з найвищим рівнем
потреб, а саме вздовж «лінії розмежування»
на ПУТ і на всій НПУТ. Реагування включає
ремонт та відбудову навчальних закладів, які

5

зазнали пошкоджень у зв’язку з конфліктом;
постачання різних типів комплектів шкільного
приладдя та навчальних матеріалів; навчання
життєвим, соціальним та емоційним навичкам та
підтримку доступу до дистанційного навчання для
мінімізації негативного впливу пандемії COVID-19,
а також забезпечення безпечного повернення
до школи. Зміцнення системи освіти завдяки
наданню допомоги навчальним закладам, які
потребують підтримки для продовження роботи,
є передумовою безперервного доступу до освіти
для всіх хлопчиків і дівчинок, які постраждали
внаслідок кризи.

Розподіл людей, яким планується надати допомогу за зонами
Тис. людей
ЛЮДИ, ЯКИМ
ПЛАНУЄТЬСЯ
НАДАТИ
ДОПОМОГУ

ОСНОВНІ
ЗОНИ

ПІДЗОНИ

105
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ЗАГАЛОМ
В ЗОНІ

ПУТ – ДОНЕЦЬКА
ОБЛАСТЬ

ПУТ – ЛУГАНСЬКА
ОБЛАСТЬ

НПУТ – ДОНЕЦЬКА
ОБЛАСТЬ

НПУТ– ЛУГАНСЬКА
ОБЛАСТЬ

0-5км

11

0-5км

5

0-20км

27

0-20км

8

5-20км

16

5-20км

6

20+км

0,5

20+м

6

20+км

19

20+км

7

28

17

46

15

ІНШІ
ОБЛАСТІ

-
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НОВОТОШКІВСЬКЕ, ЛУГАНСЬКА
ОБЛАСТЬ, ПУТ, УКРАЇНА
Олексій йде коридором своєї школи, яка
постраждала внаслідок перехресного вогню.
Фото: ЮНІСЕФ/Олексій Філіппов

Ціль кластера 2: Сприяти створенню захисного
навчального середовища для постраждалих
унаслідок конфлікту учнів і вчителів. Сприяючи
впровадженню
Декларації
про
безпеку
шкіл, партнери Освітнього кластера прагнуть
забезпечити, щоб усі діти та вчителі мали змогу
дістатися до свого навчального закладу та
відвідувати його, не боячись обстрілів та іншої
небезпеки, пов’язаної з конфліктом.
Ціль
кластера
3:
Забезпечувати
рівні
недискримінаційні можливості для всіх хлопчиків
і дівчинок, в тому числі з інвалідністю, та вчителів
для отримання доступу до освіти по обидва
боки «лінії розмежування». Партнери Освітнього
кластера будуть розбудовувати спроможності
вчителів, органів влади у сфері освіти та навчати
батьків за визначеними пріоритетними темами
(перша
психологічна
допомога,
управління
стресовими ситуаціями, психосоціальні проблеми,

дистанційне навчання, інклюзивна освіта, освіта
в умовах конфлікту, зменшення ризику катастроф
тощо) із залученням технічної експертизи
Субкластера з питань захисту дітей, де це можливо.
Кластер заохочує всіх партнерів узгоджувати
свою діяльність із Стратегією Освітнього
кластера43, щоби забезпечити відповідне та
підзвітне реагування в секторі освіти, а також
забезпечити, щоби такі заходи створювали захисне
та інклюзивне середовище та сприяли залученню
дітей на різних етапах циклу програм.
Реагування
У межах планування на 2021 рік партнери
Освітнього кластера прагнуть надати допомогу
105 000 найбільш уразливих хлопчиків і дівчинок
та вчителів, які постраждали внаслідок конфлікту
в Донецькій та Луганській областях. Партнерам
рекомендується
зосередитись
на
заходах,

43 Поточна стратегія Освітнього кластера буде розширена, і в пріоритети реагування та координаційну структуру будуть внесені
відповідні зміни.
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спрямованих на надання допомоги визначеним
уразливим групам, включаючи хлопчиків та
дівчинок з інвалідністю, дітей із сімей, які
опинились у складних життєвих обставинах, тих,
хто не має доступу до освіти під час пов’язаного з
COVID-19 карантину, а також дітей з груп меншин,
та відповідним чином скоригувати свою діяльність.
Оскільки більшість заходів планується впровадити
на НПУТ, основним способом реагування буде
підтримка в натуральній формі. Але партнери
також будуть вивчати нові можливості для
здійснення заходів соціальної взаємодії. Особлива
увага буде приділена потребам, спричиненим
пандемією COVID-19, включаючи питання, пов’язані
з доступом до дистанційного навчання, шляхом
забезпечення обладнанням та підготовки вчителів
до дистанційної освіти. Ще одним пріоритетом,
пов’язаним з COVID-19, є поліпшення практик
гігієни у школах.
Види підтримки визначатимуться наявними
потребами на рівні шкіл. У географічних районах
з найвищим рівнем потреб діяльність буде
в першу чергу спрямована на покращення
доступу до безпечної освіти, що включає заходи
з
задоволення
найгостріших
гуманітарних
потреб, такі як забезпечення обладнання для
пошкоджених навчальних закладів і надання
навчальних матеріалів для дітей і навчальних
закладів, а також обладнання та матеріалів для
дистанційного навчання. На ПУТ партнерам
пропонується розробляти сталі рішення шляхом
розбудови партнерських відносин з місцевими
органами влади в галузі освіти та організаціями,
що займаються розвитком, особливо в районах
у межах 5 км від «лінії розмежування». На ПУТ
партнери прагнутимуть збільшити доступ до
навчання життєвим навичкам, розбудовувати
спроможності та задовольняти потреби, викликані
пандемією COVID-19.
Освітній кластер продовжуватиме посилювати
заходи із захисту дітей, включаючи запобігання
сексуальній експлуатації та сексуальній нарузі
задля безпеки дітей і дотримання принципу «не
нашкодь» та найкращим інтересам дитини. Кластер
також відстоюватиме важливість консультування
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з дітьми протягом усього проєктного циклу.
Реагування в секторі освіти буде якомога
більше заснованим на участі бенефіціарів та
консультаціях з ними.
Реагування в секторі освіти є відправною точкою
для надання всіх видів гуманітарної допомоги
та послуг захисту постраждалим дітям, оскільки
навчальні заклади у багатьох населених пунктах
часто є місцем зібрання людей. Кластер у
координації з Субкластером з питань захисту
дітей сприятиме отриманню соціально-правового
захисту тими, хто цього потребує. Особливо
важливою буде координація роботи з Кластером
з питань води, санітарії та гігієни для сприяння
безпечному поверненню до шкіл під час пандемії
COVID-19. Освітній кластер підтримує тісну
координацію та обмін інформацією з відповідними
кластерами та субкластерами, щоби забезпечити
підзвітність та узгодженість реагування та
задоволення критичних гуманітарних потреб дітей,
які постраждали внаслідок конфлікту.
Партнери кластера відбудовують пошкоджені
навчальні заклади та забезпечують комплектами
навчальних матеріалів або матеріалів для дітей
молодшого віку, використовуючи місцеві ресурси,
у співпраці з місцевими гуманітарними партнерами,
де доцільно. У 2021 році партнерів заохочують
використовувати грошову допомогу, а кластер
продовжить вивчати можливості застосування
кращих практик того, як грошова допомога може
використовуватися в якості альтернативного
способу допомоги.
Вартість реалізації
Загальні фінансові потреби для реалізації
5 проєктів, включених до ПГР на 2021 рік,
складають 5,6 млн дол. США, що дещо менше,
ніж у минулому році. Водночас зменшення
потреб у фінансуванні не відображає зменшення
потреб у секторі, а представляє лише суму для
фінансування пріоритетних видів діяльності з
урахуванням обмежень доступу та оцінки партнерів
щодо спроможності здійснювати реагування.
Більше 80 % запропонованих заходів були визнані
критично важливими для забезпечення доступу
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дітей до безпечної та сприятливої освіти в районах
з найвищим рівнем потреб як на ПУТ, так і на НПУТ.
Стратегією Освітнього кластера встановлено
стандарти та проєктну вартість реалізації
найпоширеніших видів діяльності партнерів
Кластера у відповідних умовах. Усі партнери
Кластера повинні використовувати ці стандарти
при плануванні реагування для гарантування
надання допомоги всім, хто її потребують,
належним чином та з дотриманням вимог
підзвітності. Мінімальні стандарти і проєктна
вартість кожного виду діяльності у разі потреби
підлягатимуть регулярному аналізу та перегляду
партнерами Кластера.
Заходи в секторі освіти на НПУТ, як правило,
мають більшу вартість у порівнянні з ПУТ.
Основними статтями витрат є обладнання та
матеріали для відбудови пошкоджених навчальних
закладів44. Витрати можуть змінюватися залежно
від обмежень на пересування та перевезення
вантажів через «лінію розмежування» та наявності
товарів. Хоча на НПУТ працюють ринки, де можна
придбати обладнання для відбудови навчальних
закладів, деякі партнери вважають за доцільне
купувати товари на ПУТ і перевозити їх на НПУТ.
Здебільшого це дозволяє їм зменшувати витрати,
оскільки ринкові ціни на НПУТ, як правило, вищі, а
асортимент вужчий.
Стратегія Кластера щодо реалізації багаторічного
плану передачі функцій допомоги від гуманітарних
організацій місцевим органам на ПУТ у
2021-2023 рр.
З метою виконання завдань, поставлених
Гуманітарною
командою
в
країні,
щодо
оптимізації та економічної ефективності наявних
координаційних структур та підвищення ролі
місцевих органів під час переходу від гуманітарних
програм до програм розвитку, Освітній кластер
ініціюватиме
поступову
передачу
своїх
ключових функцій.
Формування
зв’язків
між
гуманітарними
програмами та програмами розвитку в рамках

Робочої групи з питань освіти в надзвичайних
ситуаціях, яку очолює Міністерство освіти і науки
(МОН), може створити більш цілісний підхід та
потенційно забезпечити довгострокове багаторічне
фінансування. У рамках цієї Робочої групи донори
можуть підтримувати та доповнювати діяльність
МОН за допомоги міжнародних організацій, які
дотримуються гуманітарних принципів у своїй
роботі. Робоча група може перебрати на себе
поточні завдання, які виконує Освітній кластер, і
слугувати форумом для обміну даних партнерів,
для консолідації зусиль та узгодження реагування
в інтересах хлопчиків та дівчинок, які постраждали
внаслідок конфлікту. Буде оцінено здатність МОН
взяти на себе провідну роль у цьому процесі, і,
якщо це можливо, МОН буде надано достатньо
часу для підготовки до повноцінної передачі
функцій. Передача функцій Освітнього кластера
Робочій групі може сприяти кращому включенню
питань освіти в надзвичайних ситуаціях у політику
у галузі освіти шляхом їх часткового включення в
структури МОН. Це зробило б координацію більш
ефективною та дозволило б досягти більш значних
і послідовних результатів заходів адвокації.
Для сприяння цьому процесу передачі функцій
Освітній
кластер
підтримує
багаторічні
стратегічні партнерські відносини з передачею
технічних та інституційних спроможностей від
міжнародних організацій національним органам,
включаючи
національні
НУО.
Національні
організації громадянського суспільства (ОГС),
які беруть участь в Освітньому кластері, і надалі
відіграватимуть важливу роль у безперебійному
функціонуванні майбутньої Робочої групи з
питань освіти в надзвичайних ситуаціях. А отже,
для підтримання їхньої самодостатності та
спроможності мобілізувати необхідні людські
та
фінансові
ресурси
потрібно
проводити
оцінку та розбудову їхнього потенціалу. Кластер
вживатиме конкретних кроків, щоби визначити
вартість заходів для розбудови інституційних
спроможностей своїх національних партнерів та
проводитиме адвокацію для задоволення цих
потреб у рамках стратегічних партнерств.

44 Партнери Кластера мають належні внутрішні процедури закупівель.
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Моніторинг
У межах моніторингу міжкластерних заходів
реагування
Освітній
кластер
проводитиме
регулярний моніторинг у форматі 5W на рівні
шкіл з використанням типових інструментів,
наприклад,
Інструмента
моніторингу
Освітнього кластера, і надаватиме дані для
міжкластерного аналізу квартальних досягнень.
Діти мають право брати участь у розробці,
впровадженні, моніторингу та оцінці програм,
що мають на меті надання їм підтримки. Для
отримання достовірних доказів та вивчення
того, як школярі можуть безпечно та змістовно
залучатись до моніторингу та оцінки реагування

в сфері освіти в надзвичайних ситуаціях, Освітній
кластер ініціюватиме пілотну ініціативу із
залучення дітей до моніторингу реагування, яка
буде включена до чинної системи звітності.
На ПУТ Донецької та Луганської областей
щорічно проводиться опитування навчальних
закладів. Його результати допомагають партнерам
вносити корективи до запланованих ними заходів
відповідно до вимог, які виникли після змін
в операційному контексті. Зібрана інформація
використовується під час розробки відповідних
стратегій партнерів з урахуванням оцінки потреб,
прогалин, аналізу, моніторингу та реагування.

Цілі, індикатори та цільові показники
ЦІЛЬ

ЗАХІД (ВИД ДІЯЛЬНОСТІ)

ІНДИКАТОР

ПЛАНУЄТЬСЯ
НАДАТИ
ДОПОМОГУ

Стратегічна
ціль 1

Надання термінової надзвичайної допомоги та забезпечення доступу до основних необхідних послуг для
1,9 мільйона постраждалих унаслідок конфлікту людей (у т.ч. 189 000 ВПО), становище яких загострилося через
COVID-19.

Конкретна
ціль 1.1

Надання життєво необхідної допомоги постраждалим унаслідок конфлікту людям, у т.ч. ВПО, на
ПУТ.

Конкретна
ціль 1.2

Підвищення рівня життя людей шляхом надання доступу до основних послуг.

Секторальна
ціль

Забезпечити доступ
постраждалих
унаслідок конфлікту
хлопчиків і дівчинок
до безпечного
інклюзивного
середовища, яке
сприяє навчанню,
у якості основної
послуги

Ремонт та відновлення
пошкоджених унаслідок
конфлікту навчальних
закладів

Закупівля та розподіл
обладнання в постраждалі
внаслідок конфлікту
навчальні заклади,
зокрема устаткування для
дистанційного навчання
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кількість відремонтованих та
відновлених навчальних закладів

120

кількість дівчинок і хлопчиків, які
навчаються у відновлених навчальних
закладах або у додаткових навчальних
приміщеннях

16 850

кількість дівчинок і хлопчиків, які
користуються наданим обладнанням у
навчальних закладах

41 600
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ЦІЛЬ

ЗАХІД (ВИД ДІЯЛЬНОСТІ)

ІНДИКАТОР

ПЛАНУЄТЬСЯ
НАДАТИ
ДОПОМОГУ

Надання навчального
приладдя, комплектів
для дошкільної освіти
та розвитку (ДОР) або
навчально-розважальних
матеріалів чи відповідних
грошових інтервенцій,
зокрема матеріалів,
необхідних для
дистанційного навчання

кількість дівчинок і хлопчиків,
які одержують допомогу завдяки
отриманню навчальних посібників,
комплектів ДОР або навчальнорозважальних матеріалів, або
відповідних грошових інтервенцій

14 350

Забезпечення навчальних
закладів комплектами
гігієнічних засобів і ЗІЗ

кількість закладів, де було покращено
гігієнічні умови під час пандемії
COVID-19

610

кількість хлопчиків та дівчинок, які
навчаються в закладах, де було
покращено гігієнічні умови під час
пандемії COVID-19

91 500

Закупівля та розподіл
обладнання в постраждалі
внаслідок конфлікту
навчальні заклади
Конкретна
ціль 1.2
Секторальна
ціль

кількість дівчинок і хлопчиків,
які користуються наданим обладнанням
у навчальних закладах

Підвищення рівня життя людей шляхом надання доступу до основних послуг.
Підвищити
якість навчання
постраждалих
унаслідок конфлікту
хлопчиків і дівчинок,
де це можливо

Організація навчання
життєвим навичкам та
соціального та емоційного
навчання (СЕН) під час
додаткових занять,
літніх таборів та інших
можливостей для навчання

кількість дівчинок і хлопчиків, які
отримали допомогу в результаті
організації навчання життєвим
навичкам та СЕН

10 000

Забезпечення розбудови
спроможностей
вчителів та навчання
батьків за визначеними
пріоритетними темами
(наприклад, перша
психологічна допомога,
управління стресовими
ситуаціями/самодопомога,
психосоціальна допомога,
інклюзивна освіта та
дистанційна освіта)

кількість вчителів та батьків (жінок і
чоловіків), які пройшли навчання

1 050

кількість дівчинок і хлопчиків, яким
викладають вчителі, які пройшли
навчання

12 000

Стратегічна
ціль 2

Реагування на потреби у сфері захисту і посилення захисту прав 1,5 мільйона постраждалих унаслідок конфлікту
людей, у т.ч. 189 000 ВПО, згідно з міжнародними нормами та стандартами.

Конкретна
ціль 2.1

Збільшення зусиль щодо захисту цивільного населення та цивільної інфраструктури відповідно до норм МГП та
інших правових інструментів.
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Секторальна
ціль

ЦІЛЬ

ЗАХІД (ВИД ДІЯЛЬНОСТІ)

ІНДИКАТОР

ПЛАНУЄТЬСЯ
НАДАТИ
ДОПОМОГУ

Сприяти рівному
доступу до безпечної
освіти як захисного
середовища для
постраждалих
унаслідок конфлікту
хлопчиків і дівчинок

Проведення навчання для
освітян, військових та інших
залучених сторін щодо
виконання Декларації про
безпеку шкіл

кількість спеціалістів із цивільновійськової координації та військових
ЗСУ, які пройшли навчання з виконання
Декларації про безпеку шкіл

100

кількість учасників тренінгів щодо освіти
в умовах конфлікту на сході України

100

Заходи адвокації щодо
імплементації Декларації
про безпеку шкіл

кількість заяв за результатами
обговорення з Міністерством
закордонних справ та Представництвом
України при ООН щодо захисту
навчальних закладів від впливу бойових
дій та невикористання навчальних
закладів у військових цілях, а також
щодо продовження навчання під час
збройного конфлікту (на глобальному
рівні/в ООН)

10

кількість державних звітів відповідним
моніторинговим органам та механізмам
щодо виконання Декларації, які
містять інформацію щодо моніторингу,
запобігання порушенням та захисту
навчальних закладів

5

Конкретна
ціль 2.2

Покращення доступу до соціальних виплат і документів, що посвідчують особу та державну
реєстрацію актів цивільного стану, для цивільних громадян, які проживають на НПУТ.

Секторальна
ціль

Забезпечувати
недискримінаційні
можливості для
продовження освіти
для постраждалих
унаслідок конфлікту
хлопчиків і дівчинок

Заходи адвокації щодо
недискримінаційних
можливостей для
продовження освіти для
постраждалих унаслідок
конфлікту хлопчиків і
дівчинок на сході України

Надання консультацій
для хлопчиків, дівчинок із
НПУТ у перехідний період
від школи до ринку праці,
професійної чи вищої освіти
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кількість публічних заяв/зобов'язань
ключових урядових посадовців
(Міністерство освіти та науки, Верховна
Рада та Омбудсмен Президента,
відповідні парламентські комітети), що
публічно підтримують рівні можливості
для хлопчиків та дівчинок, які
постраждали внаслідок конфлікту

5

кількість заходів, що містять в порядку
денному питання рівних можливостей
для навчання хлопчиків і дівчинок, які
постраждали внаслідок конфлікту

5

кількість дівчинок і хлопчиків, дівчат та
хлопців, які отримали консультації

300

ЧАСТИНА 3:  ЦІЛІ ТА РЕАГУВАННЯ ЗА СЕКТОРАМИ

3.2
Продовольча безпека та засоби до існування

ЛЮДИ, ЯКІ ПОТРЕБУЮТЬ
ДОПОМОГИ

ЛЮДИ, ЯКИМ ПЛАНУЄТЬСЯ
НАДАТИ ДОПОМОГУ

НЕОБХІДНЕ ФІНАНСУВАННЯ
(ДОЛ. США)

1,5млн 80тис.

Ціль Кластера 1: Забезпечити безпосередній
доступ до продовольчих товарів найбільш
уразливих людей, які постраждали внаслідок
конфлікту або СOVID-19.
Ціль Кластера 2: Підвищити продовольчу
безпеку
шляхом
надання
надзвичайної
і термінової допомоги у сфері сільського
господарства.
Ціль Кластера 3: Зміцнити життєстійкість

•

•

ПРОЄКТИ

$21млн 15

Цілі Кластера
Три цілі Кластера продовольчої безпеки та засобів
до існування у 2021 році безпосередньо сприяють
досягненню Стратегічних цілей ПГР:
•

ПАРТНЕРИ ПГР

17

уразливих людей, які постраждали внаслідок
конфлікту
та/або
COVID-19,
шляхом
відновлення
сільськогосподарських
та
несільськогосподарських засобів до існування
та підвищення готовності до потрясінь.
Пріоритетними для Кластера будуть райони
зі значною гостротою потреб та/або великою
концентрацією людей, які мають підвищену
продовольчу незахищеність, включаючи міські
райони як на ПУТ, так і на НПУТ Луганської
та Донецької областей. Кластер також надає
пріоритет районам, де обмежено пересування,
громадам
поблизу
«лінії
розмежування»

Розподіл людей, яким планується надати допомогу за зонами
Тис. людей
ЛЮДИ, ЯКИМ
ПЛАНУЄТЬСЯ
НАДАТИ
ДОПОМОГУ

ОСНОВНІ
ЗОНИ

ПІДЗОНИ

80

ЗАГАЛОМ
В ЗОНІ

ПУТ – ДОНЕЦЬКА
ОБЛАСТЬ

ПУТ – ЛУГАНСЬКА
ОБЛАСТЬ

НПУТ – ДОНЕЦЬКА
ОБЛАСТЬ

НПУТ– ЛУГАНСЬКА
ОБЛАСТЬ

0-5км

22

0-5км

22

0-20км

11

0-20км

6

5-20км

5

5-20км

4

20+м

1

20+м

1

20+км

8

20+км

<0,1

28

27

19

6

ІНШІ
ОБЛАСТІ

-
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ПІВНІЧНЕ, ДОНЕЦЬКА
ОБЛАСТЬ, ПУТ, УКРАЇНА
Жінка годує курей.
Фото: ФАО/Вікторія Михальчик

та
ізольованим
населеним
пунктам.
Що
стосується засобів до існування, проєкти будуть
здебільшого реалізовуватися на ПУТ та, де це
можливо, на НПУТ.
Реагування
У 2021 році Кластер планує надати допомогу
80 114 людям з-поміж 1,5 мільйона людей, які
потребують допомоги з продуктами харчування та
засобами для існування. Загалом, 62 % усіх людей,
яким планується надати допомогу, становлять
жінки, 41 % — літні люди, 18 % — діти, і близько 13 %
— люди з інвалідністю. ВПО становлять близько 10%
тих, кому планується надати допомогу. Обмежена
кількість людей, яким планується надати
допомогу, є наслідком обмеженого гуманітарного
доступу (або обмеженого гуманітарного простору),
фінансування та інституційних спроможностей.
Відповідно, був прийнятий більш реалістичний
підхід до визначення кількості людей, яким
планується надати допомогу.
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Ціль Кластера 1: Забезпечити безпосередній
доступ до продовольчих товарів найбільш
уразливих людей, які постраждали внаслідок
конфлікту та/або СOVID-19, в постраждалих
районах. Партнери Кластера проводитимуть
вибір
бенефіціарів
згідно
з
загальними
критеріями вразливості відповідно до гостроти
потреб, проаналізованих в Огляді гуманітарних
потреб 2021 року. Аналогічно, з урахуванням
Стратегічних цілей ПГР, Кластер має на меті
збільшити доступ до (сільськогосподарських
та
несільськогосподарських)
засобів
для
існування шляхом збільшення виробництва
продуктів харчування для власного споживання,
стратегій
пристосування
та
життєстійкості.
Враховуючи гуманітарні виклики, що існували
до COVID-19, та вплив пандемії, стратегія
реагування Кластера передбачає на ранніх
етапах такі дії, як заходи зі збереження життів
та захисту засобів до існування в сільському та
несільськогосподарському
секторах
шляхом
відновлення виробничих можливостей.

ЧАСТИНА 3:  ЦІЛІ ТА РЕАГУВАННЯ ЗА СЕКТОРАМИ

Ціль Кластера 2: Підвищити продовольчу безпеку
шляхом надання надзвичайної і термінової
допомоги у сфері сільського господарства
шляхом таких пріоритетних заходів: підтримка
городництва, забезпечення посівними матеріалами
та засобами сільськогосподарського виробництва,
надання худоби, птиці та кормів.
Ціль Кластера 3: Зміцнити життєстійкість
уразливих людей, які постраждали внаслідок
конфлікту
та/або
СOVID-19,
шляхом
відновлення
сільськогосподарських
та
несільськогосподарських засобів до існування та
підвищення готовності до потрясінь. Діяльність
для виконання цієї цілі включає забезпечення
доступу до несільськогосподарських засобів до
існування та можливостей отримання доходу;
гранти на створення робочих місць на рівні
підприємств; забезпечення зайнятості, навчання та
проведення заходів із розбудови спроможностей;
сприяння готовності до потрясінь на рівні
громади; забезпечення засобів до існування на
рівні домогосподарств та відновлення засобів до
існування громад.
Кластер буде продовжувати тісно співпрацювати
з іншими секторами для узгодження всіх аспектів
реагування, включаючи оцінки та дослідження,
аналіз, надання допомоги у відповідних районах,
критерії відбору, моніторинг, способи реагування
та міжсекторальне навчання щодо результатів
допомоги та наскрізних питань. Буде забезпечено
багатосекторальну взаємодію з Кластерами
ВСГ (вода для сільського господарства та
тваринництва), охорони здоров’я та захисту,
а також Робочою групою з питань грошової
допомоги (операції з переказу грошових коштів)
та іншими відповідними робочими групами.
Кластер визнає важливість питань соціальноправового захисту та закликає своїх партнерів
враховувати
питання
захисту,
включаючи
підзвітність перед постраждалим населенням та
наскрізні проблеми захисту, гендерно зумовлене
насильство, врахування факторів статі, віку
та наявності інвалідності для забезпечення
недискримінаційного доступу до допомоги. Під
час реагування буде враховуватися вплив пандемії

COVID-19 шляхом реалізації заходів із дотриманням
обмежень, запроваджених Урядом для запобігання
розповсюдженню COVID-19.
Як показують матриця звітності у форматі 4W
та відгуки партнерів, більшість бенефіціарів
віддають перевагу готівці та ваучерам перед
допомогою в натуральній формі, особливо
в районах, де працюють ринки. Цей спосіб
допомоги дає бенефіціарам більше гнучкості та
можливості приймати рішення відповідно до своїх
потреб. Однак люди в ізольованих населених
пунктах та районах, де ринки не функціонують та/
або недоступні, віддають перевагу допомозі в
натуральній формі, оскільки їм важко придбати
те, що потрібно. Літні люди та люди з хронічними
захворюваннями віддають перевагу доставці
допомоги в натуральній формі перед готівкою та
ваучерами, оскільки вони є більш вразливими
та/або мають підвищений ризик інфікування
COVID-19. З огляду на це, в 2021 році Кластер
планує розширити використання грошової та
ваучерної допомоги, а спосіб надання допомоги
(натуральна, готівкова або комбінація способів)
визначатиметься відповідно до умов роботи
та доцільності. Кластер та його партнери
проводитимуть регулярні та поглиблені оцінки
продовольчої безпеки та засобів до існування,
результати яких будуть враховуватися при
плануванні та виконанні програм.
Для планування та реалізація програм Кластера
використовуються
ефективні
механізми
підзвітності перед постраждалим населенням,
проте Кластер намагатиметься забезпечити
двосторонній обмін інформацією між партнерами
та громадами. У процесі впровадження циклу
гуманітарних
програм
Кластер
просуває
застосування
належних
підходів
щодо
налагодження взаємодії з громадами та їх участі.
Механізми зворотного зв’язку та реагування на
скарги у діяльності партнерів будуть забезпечені
у формі оцінок, включаючи моніторинг після
надання допомоги, «гарячих ліній», механізмів
розгляду та реагування на скарги, а також виїздів
на місця. На додаток до цього буде розширено
заходи із залучення громад.
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Вартість реалізації
Для реалізації запланованих заходів у 2021 році
необхідно 21 млн дол. США. 44 % від загальних
потреб у фінансуванні призначено для надання
життєво важливої продовольчої допомоги, а 56 %
— для невідкладної допомоги щодо забезпечення
сільськогосподарських і несільськогосподарських
засобів до існування. Загалом, 60 % допомоги
надаватиметься у готівковій або ваучерній
формі (в основному в районах, де функціонують
ринки та є доступ до них). Це на 5 % більше у
порівнянні з попереднім роком. Основна частина
допомоги, запланованої на НПУТ, надаватиметься
у неготівковій формі з огляду на надзвичайно
обмежені можливості для готівкових програм
та непрацюючі ринки, що обмежує можливості
бенефіціарів використати готівку або ваучери для
придбання продуктів харчування.
Стратегія Кластера щодо реалізації багаторічного
плану передачі функцій допомоги від гуманітарних
організацій місцевим органам на ПУТ у
2021-2023 рр.
За підтримки провідних організацій Кластер
розробить
стратегію
передачі
функцій
допомоги або подальших кроків із профільними
міністерствами в рамках перехідного процесу.
Вона включає готовність урядових організацій
координувати
задоволення
потреб,
які
залишаються на ПУТ, визначення потреб у
навчанні та дієвий графік забезпечення передачі
таких функцій.
У контексті забезпечення продовольчої допомоги
та підтримки засобами до існування особлива
увага в ПГР на 2021 рік буде приділятися
підвищенню
життєстійкості
громад,
які
постраждали внаслідок збройного конфлікту.
Серед ключових заходів щодо відновлення засобів
до існування постраждалих людей є сприяння
підвищенню стійкості громад до потрясінь
(включаючи пожежі, безробіття, підвищення цін
та інші небезпеки) та відновлення засобів до
існування громад за допомогою програм грошової
допомоги та продовольства в обмін на роботу.
Програми грошової допомоги в обмін на роботу
будуть призначені як для чоловіків, так і для жінок
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і включатимуть заходи з відбудови громад, що
сприятимуть поліпшенню інфраструктури громад
та забезпечуватимуть догляд на дому. Такі заходи
мають підвищити життєстійкість людей, які
постраждали від конфлікту, запобігти подальшому
погіршенню гуманітарної ситуації та сприяти
відновленню та соціальній згуртованості.
Партнери
Кластера
планують
надавати
допомогу на НПУТ у 2021 році не тільки щодо
термінового доступу до продовольства, але
також шляхом надання сільськогосподарських
і несільськогосподарських засобів до існування,
що також сприятиме зміцненню стійкості
місцевих громад, включаючи тих, хто повернувся.
Кластер заохочує своїх партнерів взаємодіяти з
відповідними органами, особливо на місцевому
рівні, для визначення та сприяння пріоритетам
розвитку конкретного району.
Моніторинг
У 2021 році моніторинг гуманітарної діяльності,
що буде реалізовуватися партнерами Кластера,
буде здійснюватися за трьома секторальними
цілями та вимірюватися на основі погоджених
показників. Зібрані дані будуть використані
для моніторингу виконання заходів, виявлення
прогалин у реагуванні за кожною з цілей
Кластера та координації гуманітарних зусиль
партнерів Кластера. Інтерактивні інформаційні
панелі, карти присутності партнерів та інші
інформаційні матеріали, підготовлені на основі
даних
моніторингу,
оприлюднюватимуться
щоквартально та будуть доступні на вебсайті
Кластера продовольчої безпеки та засобів до
існування в Україні.
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Цілі, індикатори та цільові показники
ЦІЛЬ

Стратегічна
ціль 1
Конкретна
ціль 1.1
Секторальна
ціль

Секторальна
ціль

ЗАХІД (ВИД ДІЯЛЬНОСТІ)

ІНДИКАТОР

ПЛАНУЄТЬСЯ
НАДАТИ
ДОПОМОГУ

Надання термінової надзвичайної допомоги та забезпечення доступу до основних необхідних послуг для
1,9 мільйона постраждалих унаслідок конфлікту людей (у т.ч. 189 000 ВПО), становище яких загострилося через
COVID-19
Надання життєво необхідної допомоги постраждалим унаслідок конфлікту людям, у т.ч. ВПО, на ПУТ.
Забезпечити
безпосередній доступ
до продовольчих
товарів найбільш
уразливих людей, які
постраждали внаслідок
конфлікту або пандемії
СOVID-19

Підвищити продовольчу
безпеку шляхом
надання надзвичайної
і термінової допомоги
у сфері сільського
господарства

відсоток домогосподарств, в яких
покращилося продовольче споживання

70 %

відсоток людей із тих, яким планувалося
надати допомогу, які отримують харчові
продукти, грошову допомогу або ваучери

-

кількість постраждалих, які отримують
продовольчу допомогу в натуральній
формі, зокрема шляхом доставки на дім

17 724

кількість постраждалих людей, які
своєчасно отримують достатню
продуктову/грошову допомогу

35 450

Своєчасне забезпечення
відповідними посівними
матеріалами та засобами
сільськогосподарського
виробництва для
відновлення засобів до
існування постраждалого
внаслідок конфлікту
населення

відсоток людей, в яких покращився
доступ до поживних продуктів

100 %

відсоток людей, які повідомляють про
збільшення врожайності

90 %

кількість постраждалих внаслідок
конфлікту людей, які своєчасно
отримали відповідну підтримку
сільськогосподарськими засобами до
існування

14 965

Надання підтримки
щодо птахівництва
та городництва для
покращення доступу
до поживних продуктів
харчування

відсоток людей, які повідомляють про
збільшення різноманіття харчових
продуктів

-

Забезпечення
кормами (для худоби
та птахівництва) та
кормовиробництво

відсоток людей, які повідомляють про
збільшення різноманіття харчових
продуктів

-

кількість тварин, які отримали корм, та
площа оброблених земель

100

Розподіл інших ресурсів
(зокрема бджіл) та
свійської птиці

відсоток людей, які повідомляють про
збільшення різноманіття харчових
продуктів

100 %

кількість розподілених свійських птахів

90 200

Надання продовольчої
допомоги (харчові
продукти, грошова
допомога або ваучери) для
забезпечення нагальних
потреб постраждалого
внаслідок конфлікту
населення на сході
України
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ЦІЛЬ

Конкретна
ціль 1.2
Секторальна
ціль
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ЗАХІД (ВИД ДІЯЛЬНОСТІ)

ІНДИКАТОР

ПЛАНУЄТЬСЯ
НАДАТИ
ДОПОМОГУ

Своєчасне надання
ветеринарної підтримки
для худоби для
покращення виробництва
та продуктивності

кількість тварин, які пройшли вакцинацію
та лікування

-

Розподіл
сільськогосподарського
устаткування та
надання підтримки
щодо городництва для
покращення доступу
до поживних продуктів
харчування

кількість людей та вид отриманих
засобів сільськогосподарського
виробництва для збільшення доступу до
продуктів завдяки власному виробництву

8 235

відсоток людей, які повідомляють про
покращення врожайності

95 %

Підвищення рівня життя людей шляхом надання доступу до основних послуг.
Зміцнити життєстійкість
уразливих людей, які
постраждали внаслідок
конфлікту та/або
пандемії COVID-19,
шляхом відновлення
несільськогосподарських
засобів до існування та
підвищення готовності до
потрясінь (зокрема пожеж,
втрати роботи, росту цін
та інших небезпек) на рівні
громад

Надання грантів для
створення робочих місць
(на рівні підприємств)
або забезпечення
працевлаштування

відсоток працевлаштованих або
самозайнятих людей

100 %

Відновлення засобів
до існування громади
завдяки програмам
«грошова та харчова
допомога в обмін на
роботу»

відсоток людей, які повідомляють
про покращення доступу до продуктів
харчування та збільшення доходів

-

кількість побудованих або відновлених
об'єктів сільськогосподарської
інфраструктури або активів громад

10

Надання грантів та
активів для забезпечення
засобами до існування
у сільськогосподарській
сфері (самозайнятість та
мікропідприємства)

відсоток людей, які повідомляють про
покращення доступу для отримання
доходів

80 %

Надання активів для
забезпечення засобів до
існування в натуральній
формі

відсоток людей, які повідомляють про
покращення доступу до засобів до
існування

80 %

кількість людей, які отримали підтримку,
та типи активів

180
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ЦІЛЬ

ЗАХІД (ВИД ДІЯЛЬНОСТІ)

ІНДИКАТОР

ПЛАНУЄТЬСЯ
НАДАТИ
ДОПОМОГУ

Надання грантів
для забезпечення
несільськогосподарських
засобів до існування (на
рівні домогосподарств)

відсоток людей, які повідомляють про
покращення доступу для отримання
доходів/засобів до існування

75 %

кількість людей, які отримали послуги
для покращення продуктивності активів
та сприяння відновленню, та типи послуг
за видами діяльності, яка забезпечує
дохід

2 590

Проведення
навчання та надання
консультацій з питань
сільськогосподарських
практик

відсоток людей, які вдосконалили
сільськогосподарські практики

85 %

Навчання та
заходи з розбудови
спроможностей (з питань
несільськогосподарських
практик)

відсоток людей, які повідомляють про
покращення навичок

80 %

Використання програми
«грошова або харчова
допомога в обмін на
роботу» для відновлення
або створення активів
громади

відсоток людей, які повідомляють про
збільшення доходів або покращення
доступу до продуктів харчування

80%

відсоток людей, які отримали грошову/
продовольчу допомогу

1 240

кількість відновлених громадських/
приватних активів

-

відсоток людей/громад, в яких збільшила
готовність до потрясінь

80%

кількість домогосподарств, які
звернулися по допомогу щодо
зменшення ризиків катастроф,
управління природними ресурсами та
пристосування до змін клімату

180

Підвищення готовності
громад до потрясінь
(зокрема пожеж,
безробіття, росту цін та
інших небезпек)
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3.3
Охорона здоров’я

ЛЮДИ, ЯКІ ПОТРЕБУЮТЬ
ДОПОМОГИ

ЛЮДИ, ЯКИМ ПЛАНУЄТЬСЯ
НАДАТИ ДОПОМОГУ

НЕОБХІДНЕ ФІНАНСУВАННЯ
(ДОЛ. США)

ПАРТНЕРИ ПГР

ПРОЄКТИ

1,5млн 1,3млн $29млн 16
Цілі Кластера
Ціль Кластера 1: Зменшити передачу інфекційних
захворювань та знизити рівень госпіталізації
завдяки підтримці системи охорони здоров’я,
зокрема лабораторій та заходів імунізації, та
запровадженню системи управління випадками
COVID-19
(спостереження,
запобігання
розповсюдженню інфекційних захворювань та
контроль за ними, клінічне ведення пацієнтів,
заходи на КПВВ, інформування про ризики
та залучення громад). Пандемія COVID-19
посилила ризики та потреби в контексті протидії
розповсюдженню інфекційних захворювань, а
також створила виклики для системи охорони

20

здоров’я з точки зору нагляду, зайнятості ліжок,
клінічного ведення пацієнтів, спроможностей
ізоляції, лабораторій та імунізації. Партнери
Кластера охорони здоров’я підтримуватимуть
реагування на COVID-19 у межах системи
управління випадками захворювання.
Ціль Кластера 2: Покращити доступ населення,
постраждалого унаслідок конфлікту та пандемії
COVID-19, до основних медичних послуг, зокрема
лікування ВІЛ/туберкульозу та послуг у сфері
психічного здоров’я та психосоціальної підтримки.
Вплив COVID-19, небезпека та низький рівень
доходів ускладнювали людям доступ до медичної

Розподіл людей, яким планується надати допомогу за зонами
Тис. людей
ЛЮДИ, ЯКИМ
ПЛАНУЄТЬСЯ
НАДАТИ
ДОПОМОГУ

ОСНОВНІ
ЗОНИ

ПІДЗОНИ

1,3млн
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ЗАГАЛОМ
В ЗОНІ

ПУТ – ДОНЕЦЬКА
ОБЛАСТЬ

ПУТ – ЛУГАНСЬКА
ОБЛАСТЬ

НПУТ – ДОНЕЦЬКА
ОБЛАСТЬ

НПУТ– ЛУГАНСЬКА
ОБЛАСТЬ

0-5км

14

0-5км

159

0-20км

132

0-20км

106

5-20км

185

5-20км

159

20+м

119

20+м

106

20+км

119

20+км

92

449

423

251

198

ІНШІ
ОБЛАСТІ

-
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РУБІЖНЕ, ЛУГАНСЬКА ОБЛАСТЬ, ПУТ, УКРАЇНА
Співробітник ВООЗ допомагає медичній працівниці
надягнути засоби індивідуального захисту (ЗІЗ).
Фото: ВООЗ

допомоги. Це мало згубні наслідки для здоров’я
літніх людей, людей з інвалідністю, а також
для служб охорони репродуктивного здоров’я,
особливо в районах уздовж «лінії розмежування».
Потреби у сфері психічного здоров’я та
психосоціальної підтримки постраждалих людей,
які існували раніше, посилились унаслідок
значного стресу та опосередкованих соціальноекономічних наслідків пандемії COVID-19. Викликає
занепокоєння рівень інфекційних захворювань,
включаючи туберкульоз, ВІЛ та респіраторні
інфекції, такі як грип та пневмонія, оскільки
COVID-19 ускладнює реалізацію відповідних
медичних програм. Це впливає на вже ослаблену
систему вакцинації та може призвести до спалахів
таких захворювань, яким можна запобігти шляхом
вакцинації, як кір та поліомієліт, особливо серед
дитячого населення.
Ціль Кластера 3: Збільшити спроможності та
покращити сталість і якість медичних послуг
на різних рівнях надання допомоги населенню,

постраждалому унаслідок конфлікту та наразі
пандемії COVID-19, та уможливити реалізацію
стратегії з передачі надання гуманітарної
допомоги на ПУТ у 2021-2023 роках. У рамках
медичної реформи та з огляду на передачу
функцій допомоги місцевим організаціям ця
ціль спрямована на заохочення партнерів, які
реалізують проєкти розвитку, брати на себе
функції гуманітарної діяльності у сфері охорони
здоров’я на ПУТ.
Реагування
З метою просування стратегії реагування
партнери Кластера охорони здоров’я провели
низку оцінок, що дають змогу визначити
доцільність різних варіантів реагування. Комітет
з розгляду, який складається з Координаторки
з гуманітарних питань, агенцій ООН та НУО,
провів оцінку поданих проєктів за попередньо
узгодженими
міжкластерними
критеріями
пріоритетності, з урахуванням умов роботи,
технічних зауважень, спостережень і коментарів.
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З-поміж 20 затверджених проєктів близько 60 %
були оцінені як критичні, 20 % – як проєкти високої
пріоритетності, і ще 20 % – як проєкти середньої
або низької пріоритетності.
У всіх проєктах, пов’язаних з COVID-19 (Ціль
Кластера № 1), способи реагування будуть
структуровані
навколо
системи
управління
випадками
захворювання
(спостереження,
запобігання
розповсюдженню
інфекційних
захворювань та контроль за ними, клінічне
ведення пацієнтів, заходи на КПВВ, інформування
про ризики та залучення громад). Це включає
надання необхідного медичного та лабораторного
обладнання, матеріалів, а також мінімальної
кількості ЗІЗ (на основі загального інструменту
оцінки ЗІЗ) для забезпечення належних стандартів
запобігання
розповсюдженню
інфекційних
захворювань та контролю за ними серед медичних
працівників. З технічного боку, партнери Кластера
вдосконалюватимуть аналіз спалахів захворювань
та
виявлення
потенційних
груп
швидкого
поширення інфекції. Це включатиме відстеження
випадків середньої, легкої форми протікання
захворювання та підозр на захворювання, а також
ізоляцію хворих, із застосуванням загальних
критеріїв визначення захворювання у всіх
медичних установах.
Забезпечення навчання та обміну досвідом
щодо COVID-19 буде найважливішою частиною
стратегії, включаючи прийняття національних
та глобальних рекомендацій з профілактики
інфекційних захворювань та контролю за ними,
комунікацій щодо пов’язаних ризиків, клінічного
ведення
пацієнтів,
нагляду,
лабораторних
досліджень та послуг у сфері психічного здоров’я
та психосоціальної підтримки.
Підтримка місцевих органів влади буде полягати
у залучені додаткового персоналу для реагування
на COVID-19 на національному, регіональному
та місцевих рівнях, та у здійсненні діяльності,
спрямованої на захист медичних працівників від
виснаження та психічного стресу за допомогою
цільових заходів у сфері психічного здоров’я
та
психосоціальної
підтримки.
Персонал
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пунктів перетину буде отримувати оновлену
інформацію
про
захворювання,
включаючи
вказівки щодо порядку дій у разі підозри на
наявність COVID-19 у особи, що перетинає «лінію
розмежування» на КПВВ.
Будуть розроблені стратегії комунікацій у
соціальних
мережах,
включаючи
регулярні
повідомлення
рідною
мовою.
Завданням
таких комунікацій є боротьба з чутками та
розповсюдженими хибними уявленнями про
хворобу та сприяння дотриманню фізичної
дистанції та іншим практикам запобігання
передачі вірусу (носіння маски, миття рук тощо).
Для мешканців громади буде налагоджено
роботу місцевих номерів «гарячих ліній» та інші
типи консультацій у сфері психічного здоров’я та
психосоціальної підтримки в зв’язку з COVID-19.
Партнери Кластера також виявлятимуть вразливі
групи, які потребують особливого догляду,
надаватимуть допомогу (включаючи допомогу
на дому, особливо у віддалених та ізольованих
районах)
та
забезпечуватимуть
безпечний
транспорт до місць ізоляції чи медичних установ
для людей із підтвердженими випадками COVID-19
або підозрою на них.
Для проєктів, опосередковано пов’язаних із
COVID-19 або орієнтованих на зміцнення системи
охорони здоров’я та доступу до медичної допомоги
(ціль Кластера 2), будуть ураховуватися умови
задоволення потреб цільових груп населення (дітей,
літніх людей, жінок), зокрема основних медичних
потреб (імунізація, послуги у сфері сексуального
та репродуктивного здоров’я, лікування ВІЛ,
туберкульозу, послуги у сфері психічного здоров’я
та психосоціальної підтримки, допомога у
випадку інвалідності). Діяльність партнерів буде
спрямована на закупівлю, створення запасів
та розподіл медичних витратних матеріалів,
лікарських засобів та обладнання через стаціонарні
та мобільні медичні служби. Партнери також
безпосередньо надаватимуть життєво важливі
послуги та первинну медико-санітарну допомогу
(у стаціонарних та мобільних медичних установах),
включаючи невідкладну допомогу, послуги у

ЧАСТИНА 3:  ЦІЛІ ТА РЕАГУВАННЯ ЗА СЕКТОРАМИ

зв’язку з ВІЛ та туберкульозом, інтегровані послуги
у сфері сексуального та репродуктивного здоров’я,
психічного здоров’я і психосоціальної підтримки,
а також підтримуватимуть відновлення медичних
послуг та інфраструктури, постраждалих унаслідок
збройного конфлікту. Це включає надання
фінансової підтримки та підтримки в натуральній
формі вразливим верствам населення (наприклад,
літнім людям, людям з інвалідністю, меншинам,
дітям) шляхом розподілу грошової допомоги та
ваучерів на медичні витрати.

(51 %) та 435 857 літніх людей (33 %). Більше
половини (60%) людей, яким планується надати
допомогу, — це жінки, а 12 % (або 158 494 людини)
— люди з інвалідністю. Близько 30 % проєктів
мають грошову складову, в середньому на цю
діяльність виділяється 12 % бюджету. Це становить
1 217 283 дол. США (або 4 %) від загального
бюджету Кластера охорони здоров’я. З огляду на
цілісний характер реагування в цьому Кластері
розподіл витрат на послуги та надання допомоги в
натуральній формі здійснити неможливо.

Важлива частина проєктів та заходів реагування
на ПУТ спрямована на підготовку системи охорони
здоров’я до передачі функцій місцевим органам
та приведення її у відповідність до плану реформ
(ціль Кластера 3). Діяльність партнерів буде
спрямована на відновлення медичних послуг та
пошкодженої інфраструктури (через відсутність
технічного обслуговування), у тому числі для людей
з особливими потребами, та надання підтримки
безпосередньо лабораторіям (включаючи послуги
банку крові) з метою покращення стандартів
доступності, якості та безпеки медичних послуг.
Вони також спрямовані на підтримку підготовки та
просвіти з питань охорони здоров’я та харчування
для вдосконалення знань та навичок постачальників
медичних послуг, а також підвищення обізнаності
постраждалих людей шляхом соціальної мобілізації
та адвокаційної діяльності.

Відповідно до загальних принципів підзвітності
перед постраждалим населенням (система
загального реагування, яка забезпечує врахування
точки зору постраждалих людей у ПГР) Кластер
охорони здоров’я застосовує триетапний підхід,
який включає оцінки та отримання зворотного
зв’язку на основі перевіреної методології;
управління на основі результатів діяльності
шляхом
відповідної
розробки
програм
із
використанням наявного медичного досвіду та
фінансування; та здійснення моніторингу заходів.

Підтримка також буде спрямована на сприяння
способам надання медичної допомоги на базі
закладів первинної медичної допомоги та
послуг на рівні громади, включаючи e-health
(медичні послуги, які надаються за допомогою
інформаційних
технологій),
телемедицину,
доставку основних лікарських засобів тощо,
а також підвищення якості та поліпшення
механізмів перенаправлення завдяки узгодженню
класифікації захворювань на трьох рівнях надання
медичних послуг, включаючи рівень громад.
Партнери Кластера планують надати допомогу
1,3 мільйона людей із загальної кількості
1,5 мільйона людей, які її потребують. Це
включає 198 117 дітей (15 %), 673 598 дорослих

Вартість реалізації
Вартість
реалізації
просвітницьких
заходів
реагування у рамках ПГР на 2021 рік становить
28 млн дол. США, призначених для підтримки
1,3 мільйона людей, які потребують допомоги,
шляхом реалізації 20 проєктів. 57 % цієї суми
(або 16 442 916 дол. США) призначено для
реагування на ПУТ, а 43 % (12 290 000 дол. США)
— на НПУТ. Цю різницю можна пояснити кращим
доступом до людей, які потребують допомоги,
на ПУТ у порівнянні з НПУТ. Фінансові потреби
для реагування у Донецькій області вищі, ніж
у Луганській (19 132 916 дол. США, або 67 %, у
Донецькій області та 9 600 000 дол. США, 33 % у
Луганській області), що пов’язано з різницею в
гостроті потреб відповідно до результатів аналізу,
проведеного Кластером охорони здоров’я на
основі Принципів спільного міжсекторального
аналізу (JIAF).
Близько 60 % фінансових потреб для реагування
у рамках цілі Кластера № 1 призначені для
підтримки
медичних
установ,
включаючи
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надання необхідного медичного обладнання та
матеріалів, таких як апарати штучної вентиляції
легень, кисневі концентратори та дозатори.
Трохи менше 20 % витрат призначено для на
забезпечення мінімальних обсягів ЗІЗ, необхідних
для роботи медичних установ на повну потужність
та забезпечення належних стандартів запобігання
розповсюдженню інфекційних захворювань та
контролю за ними серед медичних працівників.
Більшість ресурсів у рамках цілі Кластера
№ 2 буде спрямовано на закупівлю та розподіл
витратних
медичних
матеріалів,
основних
лікарських засобів та обладнання у стаціонарні та
мобільні медичні установи. Для цього призначена
майже половина (або 47 %) фінансових потреб.
Близько третини фінансових потреб призначено
для надання життєво важливих послуг та
первинної медико-санітарної допомоги, а також
відновлення медичних послуг та інфраструктури,
пошкоджених унаслідок збройного конфлікту.
Близько 6 % фінансування передбачено для
безпосереднього надання фінансової підтримки та
підтримки в натуральній формі вразливим людям,
які постраждали від конфлікту, таким як літні люди,
люди з інвалідністю, представники меншин та діти.
Більша частина ресурсів для реагування в рамках
цілі Кластера № 3 спрямована на відновлення
медичних послуг та пошкодженої медичної
інфраструктури, які наразі не функціонують через
брак технічного обслуговування (38 % потреб).
Деякі ресурси будуть призначені для покращення
лабораторних спроможностей тестування на
COVID-19 та інші інфекційні захворювання. Менша
частина коштів (менше 10 %) буде спрямована на
підтримку медичної освіти та підвищення рівня
поінформованості
постраждалого
населення,
в тому числі шляхом соціальної мобілізації та
адвокаційних заходів.
Стратегія Кластера щодо реалізації багаторічного
плану передачі функцій допомоги від гуманітарних
організацій місцевим органам на ПУТ у
2021-2023 рр.
Для забезпечення ефективного та дієвого зв’язку
між гуманітарним реагуванням та програмами
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розвитку в постраждалих унаслідок конфлікту
районах необхідний продуманий підхід. Є різні
структури для координації діяльності гуманітарних
організацій і організацій у сфері розвитку. На
початку 2020 року Міністерство охорони здоров’я
(МОЗ) та Національна служба здоров’я України
(НСЗУ) розробили план реформ системи охорони
здоров’я, завданням якого є зміна підходів до
надання послуг медичними установами по всій
країні. Попри те, що вже можна побачити як деякі
позитивні зрушення, так і певні проблеми, пов’язані
з реформою, процес реформ уповільнився, і ще
зарано оцінювати його вплив на гуманітарне
реагування. У зв’язку з цими питаннями і
зацікавленістю партнерів Кластера охорони
здоров’я у кращому розумінні медичної реформи
та періоду передачі функцій місцевим організаціям
виникає потреба у формуванні спільного бачення
та створенні Техніко-стратегічної консультативної
групи, що координується Кластером охорони
здоров’я. Головним завданням Стратегічної
консультативної групи будуть питання наслідків
реформ та моніторинг передачі функцій від
Кластера охорони здоров’я місцевим організаціям.
Її робота буде спрямована на виявлення прогалин
та формування подальших стратегій планування, а
також на збір фактичних даних та доведення їх до
відома відповідних органів.
Моніторинг
У межах моніторингу міжкластерних заходів
реагування Кластер охорони здоров’я проводитиме
регулярний 5W моніторинг і надаватиме дані для
міжкластерного аналізу квартальних досягнень.
Кластер випускатиме бюлетені щомісяця або менш
регулярно, залежно від частоти заходів та планів.
Кластер охорони здоров’я також буде працювати
над посиленням оперативного моніторингу і над
запровадженням систематичного збору та аналізу
основних показників ефективності роботи.
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Цілі, індикатори та цільові показники
ЦІЛЬ

ЗАХІД (ВИД ДІЯЛЬНОСТІ)

ІНДИКАТОР

ПЛАНУЄТЬСЯ
НАДАТИ
ДОПОМОГУ

Стратегічна
ціль 1

Надання термінової надзвичайної допомоги та забезпечення доступу до основних необхідних послуг для
1,9 мільйона постраждалих унаслідок конфлікту людей (у т.ч. 189 000 ВПО), становище яких загострилося через
COVID-19.

Конкретна
ціль 1.1

Надання життєво необхідної допомоги постраждалим унаслідок конфлікту людям, у т.ч. ВПО, на
ПУТ.

Конкретна
ціль 1.2

Підвищення рівня життя людей шляхом надання доступу до основних послуг.

Конкретна
ціль 1.3

Розширення та забезпечення гуманітарного доступу до всіх людей, які потребують допомоги.

Секторальна
ціль

Зменшити передачу
інфекційних
захворювань та
знизити рівень
госпіталізації
завдяки підтримці
системи охорони
здоров'я, зокрема
лабораторій та
заходів імунізації,
та запровадженню
системи управління
випадками
захворювання
на COVID-19
(спостереження,
запобігання
розповсюдженню
інфекційних
захворювань
та контроль за
ними, клінічне
ведення пацієнтів,
заходи на КПВВ,
інформування
про ризики та
залучення громад)

Залучення персоналу для реагування на
COVID-19 на національному та обласному
рівнях

кількість додаткового
залученого персоналу

39

Розробка стратегії комунікацій та оновлення
інформації у соціальних мережах рідними
мовами для спростування розповсюджених
міфів, просування необхідності дотримання
фізичної дистанції та інших вимог для
запобігання розповсюдженню вірусу
(використання масок, миття рук тощо)

кількість людей, які
отримали інформацію

91 840

Початок роботи телефонів місцевих «гарячих
ліній»/надання інших видів консультацій
щодо психічного здоров’я та психосоціальної
підтримки у зв’язку з COVID-19 для членів
громади

кількість наданих
консультацій

5 000

кількість функціонуючих
«гарячих ліній» на ПУТ
та/або НПУТ

2

Надання підтримки органам охорони здоров’я
щодо:
• вивчення спалаху захворювання
та потенційних груп швидкого
розповсюдження;
• відстеження випадків із помірними або
невираженими симптомами та підозр на
COVID-19, а також щодо ізоляції хворих
або людей із підозрою на захворювання у
домашніх умовах;
• запровадження визначень випадків та
розповсюдження інформації усім медичним
закладам.

кількість медичних
закладів, які отримали
підтримку

29

кількість контактних
осіб (або підтверджених
випадків) у рамках
заходів із відстеження
контактних осіб

5 000

Підтримка місцевих мобільних бригад
швидкого реагування у районах, де
підтверджено COVID-19, для надання технічної
підтримки (у відповідності до національної
стратегії)

кількість бригад
швидкого реагування

101
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ЦІЛЬ
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ЗАХІД (ВИД ДІЯЛЬНОСТІ)

ІНДИКАТОР

ПЛАНУЄТЬСЯ
НАДАТИ
ДОПОМОГУ

Надання підтримки безпосередньо
лабораторіям, зокрема шляхом забезпечення
наборами для тестування та іншими
витратними матеріалами (напр., виявлення
РНК та ензими), навчання лабораторного
персоналу, забезпечення своєчасної звітності
та за необхідності надання технічної підтримки

кількість лабораторій, які
отримують підтримку

30

відсоток лабораторних
результатів за
усіма підозрами на
захворювання, які були
готові упродовж 48
годин, у лабораторіях, які
отримали підтримку

75 %

кількість лабораторних
працівників, які пройшли
навчання

360

Поширення останньої інформації щодо
захворювання та надання інструкцій персоналу
КПВВ щодо порядку дій у випадку підозри на
COVID-19 серед осіб, які перетинають КПВВ

кількість КПВВ, які
отримали підтримку

6

Підготовка швидкої оцінки медичних закладів/
установ для ізоляції осіб, які перетинають
КПВВ, в яких виявлено підозру на COVID-19, та
забезпечення їхнього безпечного перевезення
до опорних лікарень

кількість КПВВ, які
отримали підтримку

4

Надання мінімальних наборів ЗІЗ (на підставі
загальної оцінки ЗІЗ) для забезпечення роботи
медичних закладів на повну потужність
із дотриманням стандартів безпеки щодо
профілактики інфекційних захворювань та
контролю за ними медичними працівниками

кількість медичних
закладів, які отримали
підтримку

179

Забезпечення підтримки запровадження
протоколів скринінгу та сортування пацієнтів
у всіх місцях доступу до медичної допомоги,
в тому числі закладах первинної медичної
допомоги, клініках, тощо.

кількість медичних
закладів, які отримали
підтримку

80

Забезпечення медичних закладів необхідним
медичним устаткуванням та матеріалами,
зокрема ШВЛ, кисневими концентраторами,
диспенсерами

кількість медичних
закладів, які отримали
підтримку

205

Визначення вразливих груп людей, які
потребують особливого догляду, надання
допомоги, зокрема шляхом допомоги на дому,
особливо у віддалених та ізольованих районах

кількість людей, які
отримали послуги
догляду, зокрема
догляду на дому

3 600

Забезпечення безпечних умов для надання
планових медичних послуг, зокрема імунізації

кількість медичних
закладів, які отримали
підтримку

360

Створення окремих палат для хворих на
COVID-19 у закладах первинної медичної
допомоги (не менше двох на район) для
лікування пацієнтів із легкою та помірною
формою захворювання

кількість медичних
закладів, які отримали
підтримку

33

ЧАСТИНА 3:  ЦІЛІ ТА РЕАГУВАННЯ ЗА СЕКТОРАМИ

ЦІЛЬ

Покращити
доступ населення,
постраждалого
унаслідок конфлікту
та пандемії
COVID-19, до
основних медичних
послуг, зокрема
лікування ВІЛ/
туберкульозу та
послуг у сфері
психічного здоров’я
та психосоціальної
підтримки

ЗАХІД (ВИД ДІЯЛЬНОСТІ)

ІНДИКАТОР

ПЛАНУЄТЬСЯ
НАДАТИ
ДОПОМОГУ

Забезпечення транспортування необхідних
матеріалів, зокрема комплектів для
тестування, ЗІЗ та інших витратних матеріалів
в опірні лікарні

кількість медичних
закладів, які отримали
підтримку

360

Проведення навчання та обміну досвідом
з лікування COVID-19, в тому числі
запровадження національних та глобальних
керівництв (в цифровій та документальній
формі), зокрема щодо профілактики
інфекційних захворювань та контролю за ними,
інформування про ризики, клінічного ведення,
спостереження та відстеження контактних
осіб, лабораторної підтримки та послуг у
сфері психічного здоров'я та психосоціальної
підтримки

кількість людей, які
пройшли навчання

27 533

Попередження виснаження та психічних
розладів у медичних працівників завдяки
послугам у сфері психічного здоров'я та
психосоціальної підтримки

кількість медичних
працівників, які
отримали таку підтримку

3 977

Закупівля, завчасне створення запасів та
розподіл товарів медичного призначення,
основних медичних препаратів та обладнання
через поточну та мобільну систему медичних
послуг

кількість медичних
закладів, які отримують
підтримку

194

Надання життєво необхідних та первинних
медичних послуг (у стаціонарних і мобільних
клініках), в тому числі послуг невідкладної
медичної допомоги, лікування ВІЛ та
туберкульозу, інтегрованих послуг у сфері
сексуального та репродуктивного здоров’я та
у сфері психічного здоров’я і психосоціальної
підтримки

кількість людей,
які безпосередньо
отримують медичні
послуги

178 050

Надання фінансової підтримки вразливим
групам постраждалого населення (напр., літнім
людям, людям з інвалідністю, представникам
меншин, дітям) у формі грошової допомоги та
ваучерів на медичні витрати

кількість людей, які
отримують грошові
кошти/ваучери (на
медичні потреби,
включно з проїздом до
медичних закладів)

9 064

Відновлення та/або реконструкція порушеної
(внаслідок конфлікту) системи медичних
послуг та інфраструктури

кількість медичних
закладів, які отримують
підтримку

23

кількість людей,
які безпосередньо
отримують медичні
послуги

52 163
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ЦІЛЬ

ЗАХІД (ВИД ДІЯЛЬНОСТІ)

ІНДИКАТОР

ПЛАНУЄТЬСЯ
НАДАТИ
ДОПОМОГУ

Забезпечення клінічного ведення пацієнтів із
психічними розладами неспеціалізованими
постачальниками медичних послуг (напр.,
первинними медичними закладами,
післяопераційними відділеннями).

кількість людей,
які безпосередньо
отримують медичні
послуги

3 416

Забезпечення клінічного ведення пацієнтів
із психічними розладами спеціалізованими
постачальниками послуг у сфері психічного
здоров'я (напр., психіатрами, психологами
у первинних медичних закладах/медичних
закладах, психіатричних закладах)

кількість людей,
які безпосередньо
отримують медичні
послуги

3 410

Стратегічна
ціль 3

Забезпечення реалізації стратегії передачі функцій допомоги від гуманітарних організацій місцевим органам на
підконтрольних Уряду територіях в 2021-2023 роках.

Конкретна
ціль 3.1

Підвищення відповідальності загальнодержавних та обласних органів влади за послуги із надання гуманітарної
допомоги на ПУТ.

Конкретна
ціль 3.2

Зміцнення спроможностей місцевих надавачів допомоги (НУО, ОГС і приватного сектору) щодо доповнення заходів
гуманітарного реагування Уряду.

Конкретна
ціль 3.3

Впровадження перехідних програм для забезпечення зв’язків між гуманітарною діяльністю та проєктами розвитку
та програм підвищення життєстійкості людей, які постраждали внаслідок конфлікту.

Секторальна
ціль

Збільшити
спроможності та
покращити сталість
та якість надання
медичних послуг
на різних рівнях
надання допомоги
населенню,
постраждалому
унаслідок конфлікту
та наразі пандемії
COVID-19, та
уможливити
реалізацію стратегії
з передачі надання
гуманітарної
допомоги на ПУТ у
2021-2023 роках

80

Підтримка послуг медичної допомоги на рівні
громад, зокрема послуг первинної допомоги,
послуг мобільних бригад та заходів із
розбудови спроможностей

кількість людей,
які безпосередньо
отримують невідкладну
медичну допомогу у
громадах

13 408

Відновлення та/або реконструкція порушеної
(через брак обслуговування) системи медичних
послуг та інфраструктури, зокрема для людей з
особливими потребами

кількість медичних
закладів, які отримали
підтримку

31

Безпосередня підтримка лабораторій (в тому
числі банків крові) для покращення стандартів
наявності, якості та безпеки послуг

кількість лабораторій, які
отримують підтримку

20

Проведення навчання щодо догляду
за здоров'ям та здорового харчування,
просвітницьких заходів із підвищення
обізнаності постраждалого населення, зокрема
завдяки заходам соціальної мобілізації та
адвокації

кількість людей,
охоплених відповідними
заходами

182 002

Проведення навчання щодо охорони
здоров'я та здорового харчування з метою
вдосконалення знань та навичок медичних
працівників

кількість медичних
працівників, які пройшли
відповідне навчання

1 191

Розбудова спроможностей органів охорони
здоров'я та медичних керівників для передачі
їм гуманітарних послуг у сфері охорони
здоров'я, зокрема послуг із мінімізації
наслідків COVID-19 стосовно доступу до
основних медичних послуг

кількість органів влади,
які пройшли навчання

30
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ЦІЛЬ

ЗАХІД (ВИД ДІЯЛЬНОСТІ)

ІНДИКАТОР

ПЛАНУЄТЬСЯ
НАДАТИ
ДОПОМОГУ

Просування моделей надання допомоги на
основі закладів первинної медичної допомоги
та надання медичної допомоги у громадах,
зокрема надання медичних послуг онлайн,
телемедицини, доставки стандартних
препаратів тощо

кількість підготовлених
медичних працівників

300

кількість людей, які
отримали амбулаторні
послуги

3 730

кількість наданих
телеконсультацій

5 000

Забезпечення права постраждалого внаслідок
конфлікту населення на своєчасні невідкладні
медичні послуги, від пунктів первинної
допомоги у громадах до повного комплексу
медичної допомоги на всіх рівнях медичних
установ

кількість заходів
адвокації, присвячених
праву громадян на
своєчасну невідкладну
медичну допомогу на
всіх рівнях допомоги

10

Покращення якості та координація
направлень для отримання допомоги шляхом
узгодження нозологічної класифікації, яка
використовується трьома ланками медичної
допомоги, зокрема на рівні громад

кількість медичних
закладів, які отримали
підтримку

4

кількість рішень,
пов'язаних з
направленнями на
отримання допомоги

5
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3.4
Захист

ЛЮДИ, ЯКІ ПОТРЕБУЮТЬ
ДОПОМОГИ

ЛЮДИ, ЯКИМ ПЛАНУЄТЬСЯ
НАДАТИ ДОПОМОГУ

НЕОБХІДНЕ ФІНАНСУВАННЯ
(ДОЛ. США)

ПАРТНЕРИ ПГР

ПРОЄКТИ

2,8млн 1,5млн $50млн 25
Цілі Кластера
Цілі Кластера з питань захисту передбачають
надання допомоги постраждалим унаслідок
конфлікту людям, включно з ВПО. Першочергова
увага приділяється людям з особливими
потребами, а саме людям з інвалідністю, людям
із хронічними і серйозними захворюваннями,
літнім людям, домогосподарствам, очолюваним
жінками, постраждалим від гендерно зумовленого
насильства (ГЗН), дітям та людям, які опинилися
у складній соціально-економічній ситуації. З
огляду на характер заходів у сфері захисту та
необхідність приділяти особливу увагу людям,
які проживають на НПУТ, і ВПО по всій країні

31

вищезазначені цілі є актуальними для всіх
географічних зон. Цілі спрямовані на посилення
захисту та соціальної згуртованості шляхом
запобігання та мінімізації порушень прав, а
також захисту людей, які постраждали внаслідок
конфлікту. Також передбачається забезпечення
підтримки ВПО у пошуку довгострокових рішень,
зміцнення життєстійкості людей, які постраждали
внаслідок конфлікту, та вдосконалення систем
надання послуг.
Ціль Кластера 1:
недискримінаційний
унаслідок конфлікту

Забезпечити повний і
доступ
постраждалих
людей, у тому числі

Розподіл людей, яким планується надати допомогу за зонами
Тис. людей
ЛЮДИ, ЯКИМ
ПЛАНУЄТЬСЯ
НАДАТИ
ДОПОМОГУ

ОСНОВНІ
ЗОНИ

ПІДЗОНИ

1,5млн

82

ЗАГАЛОМ
В ЗОНІ

ПУТ – ДОНЕЦЬКА
ОБЛАСТЬ

ПУТ – ЛУГАНСЬКА
ОБЛАСТЬ

НПУТ – ДОНЕЦЬКА
ОБЛАСТЬ

НПУТ– ЛУГАНСЬКА
ОБЛАСТЬ

0-5км

148

0-5км

79

0-20км

159

0-20км

111

5-20км

361

5-20км

93

20+м

271

20+м

178

20+км

74

20+км

40

780

350

233

151

ІНШІ
ОБЛАСТІ

5
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МИРНА ДОЛИНА, ЛУГАНСЬКА
ОБЛАСТЬ, ПУТ, УКРАЇНА
Фахівець із розмінування очищає поле від
боєприпасів, що не розірвалися.
Фото: DRC-DDG/Олександр Ратушняк

ВПО, до якісних основних послуг і можливість
користуватися своїми правами, приділяючи
першочергову увагу людям з особливими
потребами. Партнери Кластера надаватимуть
юридичні консультації та правову допомогу,
адресну допомогу (у грошовій та натуральній
формі), забезпечуватимуть індивідуальну та
групову психосоціальну підтримку, соціальний
супровід, підтримку за допомогою дистанційних
методів, створюватимуть безпечні місця для
перебування та притулки для людей, які пережили
ГЗН, а також центри для літніх людей і людей
з інвалідністю та допомогу постраждалим
від мін. Загалом планується надати допомогу
400 000 людей.
Ціль Кластера 2: Посилити захист і соціальну
згуртованість шляхом запобігання та мінімізації
порушень
прав,
забезпечення
захисту
постраждалих унаслідок конфлікту людей на рівні
громад та підтримки ВПО у пошуку довгострокових
рішень. Партнери Кластера досягатимуть цієї

мети за допомогою адвокаційної діяльності з
питань свободи пересування та гуманітарного
доступу, проведення оцінок потреб, моніторингу
заходів соціально-правового захисту людей,
розповсюдження інформації, проведення навчання
щодо ризиків вибухонебезпечних предметів та
маркування небезпечних територій. Планується, що
в 2021 році допомогу у рамках проєктів мирного
співіснування та ініціатив із підтримки громад та
довгострокових рішень отримають 200 000 людей.
Ціль Кластера 3: Підвищення життєстійкості
постраждалих унаслідок конфлікту людей і
вдосконалення систем надання послуг. Партнери
працюватимуть над зміцненням та посиленням
життєстійкості постраждалих унаслідок конфлікту
та переміщених людей і розширюватимуть
можливості громад, працюючи над розбудовою
спроможностей місцевих органів влади та
постачальників послуг, та співпрацюватимуть з
організаціями, які реалізують проєкти розвитку,
для забезпечення сталості гуманітарних заходів.
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Реагування
Партнери Кластера приділятимуть першочергову
увагу
життєво
важливим
заходам
для
задоволення найгостріших потреб у сфері захисту
людей з численними факторами вразливості,
які проживають уздовж «лінії розмежування», у
тому числі в ізольованих населених пунктах з
обмеженим доступом до послуг, а також тих, хто
проживає на НПУТ, де доступ є більш обмеженим, а
потреби значними.
Кластер з питань захисту планує надати
допомогу 1,5 мільйона людей, 22 % з яких —
діти, 59 % — дорослі, 19 % — літні люди та 6 %
— люди з інвалідністю. Заходи допомоги ВПО,
які становлять 12 % людей, яким планується
надати підтримку, включають розповсюдження
інформації для підвищення обізнаності про наявні
програми державної підтримки, консультації з
питань соціально-правового захисту та правову
допомогу для реалізації прав та отримання
доступу до послуг, а також ініціативи з підтримки
громад для сприяння соціальній згуртованості
та інтеграції ВПО у приймаючі громади. Через
обмежену кількість партнерів, які мають постійну
присутність на НПУТ, та обмеження на здійснення
програм соціально-правового захисту на НПУТ,
партнери зможуть надати допомогу лише
500 000 людей, які проживають на НПУТ, за
допомогою заходів на рівні громад, консультацій,
розповсюдження інформації та обмеженого обсягу
психосоціальної підтримки.
Кластер
з
питань
захисту
забезпечує
координацію адвокаційної діяльності з питань
захисту, оперативне надання послуг у сфері
захисту, моніторинг питань захисту та фіксацію
порушень прав людини. У районах уздовж «лінії
розмежування», де складно забезпечити стале
надання послуг через нестабільну безпекову
ситуацію, відсутність державних послуг та
труднощі з утриманням персоналу через
небезпечні умови, партнери здійснюватимуть
здебільшого життєво необхідні заходи. Такі заходи
включають роботу мобільних бригад, що надають
допомогу постраждалим від ГЗН та особам, яким
загрожує ГЗН; психосоціальну підтримку для дітей,
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сімей та літніх людей; послуги індивідуального
супроводу; маркування територій, забруднених
мінами та ВЗВ, та навчання щодо ризиків
вибухонебезпечних предметів. Для партнерів
Кластера пріоритетним також буде надання
допомоги в ізольованих населених пунктах уздовж
«лінії розмежування». Ця допомога включатиме
соціальний супровід, адресну допомогу в сфері
захисту, підтримку літніх людей і сімей з дітьми та
правову допомогу для забезпечення доступу до
документів, що посвідчують особу та реєстрацію
актів цивільного стану, підтверджують право
на житло, землю та майно завдяки роботі
мобільних бригад. Пріоритетним завданням на
2021 рік є проведення докладної оцінки ситуації
з правами на житло, землю та майно. У районах
далі від «лінії розмежування» партнери Кластера
надаватимуть допомогу у сфері соціальноправового захисту, наприклад, створюватимуть
центри для дітей, підтримуватимуть надання
послуг та забезпечення притулків для людей, які
пережили ГЗН, та будуть проводити очищення
територій від мін.
Заходи захисту на НПУТ включають консультації,
індивідуальні послуги у сфері соціально-правового
захисту та ініціативи з підтримки громад.
Партнери, які не можуть працювати на НПУТ,
продовжуватимуть надавати підтримку людям, які
проживають на НПУТ, за допомогою «гарячих ліній»,
що надають юридичні консультації, психосоціальну
підтримку та перенаправлення до служб допомоги
з питань захисту. Інформація про доступні послуги
та програми допомоги, включаючи інформацію
про ризики вибухонебезпечних предметів, також
буде надаватися на пунктах перетину. На НПУТ
існують обмеження щодо надання психосоціальної
підтримки, допомоги постраждалим від ГЗН та
здійснення протимінної діяльності. Партнери
зможуть розширити цю діяльність на НПУТ, якщо
покращиться гуманітарний доступ.
Значна
увага
також
приділятиметься
забезпеченню доступу до сталих спеціалізованих
послуг для постраждалих від ГЗН. Це включає такі
заходи, як адвокація, розбудова спроможностей,
технічна допомога та підтримка місцевих органів
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влади, які мають на меті посилити відповідальність
за запобігання випадкам насильства та реагування
на них. Тому ключовим фактором є забезпечення
більшої координації роботи. Це також сприяє
збільшенню кількості звернень, зокрема для
отримання правової та медичної підтримки, а
також створенню правоохоронними органам
механізмів захисту постраждалих від ГЗН.
У районах далі від «лінії розмежування» на ПУТ
буде надаватися соціально-правовий захист
та здійнюватися моніторинг прав людини,
забезпечуватиметься
перенаправлення
для
отримання послуг у зв’язку з ГЗН, послуг у
сфері захисту дітей та правової допомоги для
забезпечення рівного та недискримінаційного
доступу до послуг, переважно для ВПО з
особливими потребами, літніх людей, людей
з інвалідністю, дітей та їхніх сімей, а також
осіб, які пережили ГЗН. Для допомоги ВПО та
постраждалим унаслідок конфлікту громадам
щодо реалізації довгострокових рішень та
зміцненні стійкості, збільшення їхньої залученості
та соціальної згуртованості будуть впроваджені
ініціативи з підтримки громад та проєкти
мирного співіснування.
У зв’язку з пандемією COVID-19 партнери Кластера
продовжуватимуть забезпечувати задоволення
потреб у захисті найбільш постраждалих
громад, літніх людей та людей з інвалідністю,
включаючи розподіл ЗІЗ та засобів гігієни, у рамках
програм індивідуального захисту та соціальноправового захисту на рівні громад. Також буде
забезпечуватися, щоби способи надання послуг у
сфері захисту відповідали протоколам запобігання
інфікуванню. Понад 700 000 людей отримають
інформацію про профілактику COVID-19 завдяки
розповсюдженню інформації та проведенню
громадських кампаній.
Партнери Кластера з питань захисту будуть
тісно співпрацювати з іншими секторами для
посилення взаємодії та забезпечення узгодженого
міжсекторального реагування на гуманітарні
потреби. Наприклад, існують тісні зв’язки між
кластерами ВСГ та охорони здоров’я щодо

надання допомоги літнім людям та людям з
інвалідністю, оскільки вплив індивідуальної
допомоги у сфері захисту та надання допомоги на
дому максимізується завдяки розподілу предметів
гігієни, підгузок для дорослих і допоміжних
пристроїв. Кластер з питань захисту продовжить
співпрацю з Кластером охорони здоров’я щодо
виявлення та усунення бар’єрів щодо доступу до
медичної допомоги та координації психосоціальної
підтримки в межах Технічної робочої групи
щодо послуг у сфері психічного здоров’я та
психосоціальної підтримки.
Допомога у сфері захисту надаватиметься
різними
способами,
включаючи
мобільні
бригади, індивідуальні та групові консультації,
очні та телефонні консультації та роботу у
центрах міських громад. У зв’язку з пандемією
COVID-19 надання послуг включатиме онлайн
та дистанційні способи, де це можливо, при
цьому буде забезпечуватися якість підтримки
у сфері соціально-правового захисту. Догляд
на дому та індивідуальний супровід також є
ключовим способом, якому надається перевага
з огляду на виявлені потреби. Для сприяння
наданню правової допомоги, психосоціальних
консультацій
та
підтримки
постраждалим
від ГЗН важливими також будуть мобільні
формати допомоги.
Партнери Кластера надаватимуть допомогу в
натуральній формі в ситуаціях, коли літнім людям
та людям з інвалідністю будуть потрібні допоміжні
пристрої та підгузки, через відсутність цих
предметів у районах уздовж «лінії розмежування».
На НПУТ індивідуальна допомога надаватиметься
в натуральній формі через обмеження щодо
операцій з готівкою.
Обов’язковим для всіх проєктів у сфері захисту,
включених до ПГР, є забезпечення підзвітності
перед постраждалим населенням. Усі партнери
повинні використовувати підхід на основі участі
бенефіціарів та забезпечувати координацію з
громадами, впроваджувати доступні та дієві
механізми зворотного зв’язку та розгляду скарг
у співпраці з партнерами, органами влади,
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постачальниками
послуг
чи
комерційними
структурами. Кластер з питань захисту планує
продовжувати проводити тренінги з підзвітності
перед
постраждалим
населенням,
щоби
забезпечити застосування партнерами Рамкових
принципів підзвітності перед постраждалим
населенням Гуманітарної команди країни.
Вартість реалізації
Для забезпечення соціально-правового захисту
1,52 мільйона людей необхідно 50,1 млн дол.
США, з яких 13,4 млн дол. США призначені для
протимінної діяльності. Заходи реагування, які
проводяться партнерами у сфері захисту дітей,
потребують 4,4 млн дол. США для надання
психосоціальної підтримки дітям та їхнім опікунам,
забезпечення індивідуального супроводу та
захисту, а також для заходів із розбудови
спроможностей постачальників послуг та опікунів.
900 000 дол. США необхідно для проведення
заходів із попередження та реагування на ГЗН, а
саме поширення інформації та надання життєво
необхідної допомоги, психосоціальної підтримки
за допомогою мобільних груп, створення
притулків для постраждалих від ГЗН та розбудови
спроможностей державних постачальників послуг.
До інших заходів у сфері захисту належать заходи,
спрямовані на забезпечення соціально-правового
захисту майже 200 000 людей на рівні громад,
створення громадських центрів для 1 285 літніх
людей та людей з інвалідністю, надання правової
допомоги та консультацій з питань захисту понад
100 000 людей.
За умови отримання необхідного фінансування
партнери у сфері захисту планують надати
індивідуальну допомогу у сфері захисту понад
70 000 людей, включно з допомогою у веденні
індивідуальних справ, соціальним супроводом
і допомогою у готівковій і натуральній формі.
Методи надання допомоги визначатимуться на
основі оцінок потреб в індивідуальному захисті
з урахуванням доступності ринків, однак, за
оцінками, допомогу в готівковій формі отримають
3 540 (або 5 %) людей.
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Стратегія Кластера щодо реалізації багаторічного
плану передачі функцій допомоги від гуманітарних
організацій місцевим органам на ПУТ у
2021-2023 рр.
Діяльність
партнерів
Кластера
з
питань
захисту сприяє підвищенню життєстійкості
громад, завдяки підтримці заходів захисту
на рівні громади, щоби посилити соціальноправовий захист людей та сприяти застосуванню
довгострокових рішень. Зокрема розбудова
спроможностей та робота з місцевими органами
влади забезпечує належну передачу таких функцій
гуманітарної діяльності місцевим організаціям.
Для розбудови спроможностей місцевих органів
влади, постачальників послуг та громадських
організацій необхідно близько 4,1 млн дол.
США, щоби забезпечити сталість реагування та
підготуватися до поступового зменшення послуг,
які надаються партнерами із захисту на ПУТ,
відповідно до стратегії передачі таких функцій на
ПУТ у 2021-2023 роках.
Кластер з питань захисту буде підтримувати
стратегію передачі функцій допомоги місцевим
організаціям шляхом розбудови спроможностей
місцевих
органів
влади
та
національних
постачальників послуг для задоволення наявних
потреб у захисті, зміцнення життєстійкості
постраждалого населення на рівні громад, а також
адвокаційної діяльності для виділення достатнього
фінансування для реалізації політичних рішень,
що вже були прийняті владою (наприклад,
компенсація за знищене майно). У рамках стратегії
передачі функцій Кластера з питань захисту
будуть проведені тренінги щодо координації
захисту та управління інформацією для розбудови
спроможностей Міністерства реінтеграції на
загальнодержавному рівні та на місцях.
Кластер з питань захисту також сприятиме
проведенню реформи децентралізації шляхом
розбудови спроможностей місцевих органів
влади в новостворених об’єднаних територіальних
громадах для підвищення обізнаності про їхні
функції та обов’язки та надання їм можливості
задовольняти потреби постраждалого населення.
Після прийняття Закону України «Про соціальні
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послуги» місцеві органи влади на рівні громади
несуть відповідальність за надання соціальних
послуг людям з особливими потребами: літнім
людям, що не мають підтримки з боку сімей,
людям з інвалідністю, людям, що пережили ГЗН,
та сім’ям з дітьми. Буде посилено співпрацю з
організаціями, які реалізують програми розвитку,
що надають технічну підтримку місцевим
органам влади у проведенні оцінок потреб у
соціальних послугах для забезпечення сталості
послуг, які наразі надаються у сфері захисту,
а також для максимізації впливу тематичних
тренінгів для врахування питань інвалідності,
міжсекторального реагування на ГЗН та захисту
дітей у надзвичайних ситуаціях.
Партнери з питань захисту ведуть адвокаційну
роботу з національними органами влади для
внесення змін до нормативно-правової бази,
зокрема щодо виплати пенсій, видачі свідоцтв про
народження, забезпечення прав на житло, землю
та майно, свободи пересування та інтеграції ВПО.
У сфері правової допомоги партнери з питань
захисту працюють над розбудовою спроможностей
залучених національних організацій, забезпечуючи
навчання та технічну підтримку для представників
центрів
безоплатної
правової
допомоги,
національних НУО, місцевих органів влади,
Державної міграційної служби, Національної поліції,
юристів, суддів та академічних кіл.
Програми протимінної діяльності гуманітарних
організацій включають заходи щодо розбудови
спроможностей та навичок, а також заходи з
розробки національної політики, законодавства
та стандартів, підтримку створення відповідних
національних
органів
влади,
приведення
національних систем управління інформацією
у відповідність до міжнародних стандартів
та покращення моніторингу допомоги, що
надається постраждалим.
Кластер з питань захисту буде співпрацювати з
іншими секторами, щоб забезпечити інтеграцію
питань соціально-правового захисту в гуманітарне
реагування та програми розвитку, а також
співпрацювати з партнерами, що проводять

заходи з розбудови спроможностей, щоб
допомогти інтегрувати аспекти підзвітності перед
постраждалим населенням та включити питання
захисту до заходів інших секторів. Кластер
бере активну участь у налагодженні зв’язку
між гуманітарним реагуванням та програмами
розвитку та надає підтримку організаціям у
сфері розвитку та місцевим органам влади.
Кластер вперше оприлюднив свої рекомендації
«Розбудова миру та примирення в Україні» у 2016
році, де висвітлюється, як заходи з розбудови
миру та примирення підтримують програми
захисту та довгострокові рішення в Україні.
Кластер також підготував інформаційну довідку
«Захист та програми розвитку в Україні», яка
містить рекомендації щодо того, як інтегрувати
підхід, заснований на правах людини, у програми
розвитку для інтеграції в них питань захисту.
Моніторинг
Кластер з питань захисту розробив надійну
систему моніторингу, яка передбачає звітність
у форматі 5W на щоквартальній основі на
рівні населених пунктів на основі показників з
розподілом даних за статтю, віком, з урахуванням
інвалідності і внутрішнього переміщення. Це
дозволяє відстежувати досягнення поставлених
цілей, виявляти прогалини і координувати
реагування на місцевому рівні. Кластер з питань
захисту також зможе визначати кількість людей,
які проживають на НПУТ, та кількість тих з них, хто
отримують правову допомогу, консультації з питань
захисту та психосоціальну підтримку від партнерів
через «гарячі лінії» на пунктах перетину та в містах
поблизу «лінії розмежування». Звітність у форматі
5W представлена на Інформаційній панелі Кластера
з питань захисту та Інформаційній панелі з питань
інформування про ризики вибухонебезпечних
предметів на рівні навчальних закладів. Партнери
у сфері захисту, які здійснюють заходи моніторингу,
щомісяця надають свої висновки Кластеру з питань
захисту, які використовуються для аналізу питань
захисту, що дозволяє визначати ключові проблеми
захисту, а також операційні заходи реагування,
адвокаційної роботи та розбудови спроможностей.
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Цілі, індикатори та цільові показники
ЦІЛЬ

Стратегічна
ціль 1

ЗАХІД (ВИД
ДІЯЛЬНОСТІ)

ІНДИКАТОР

ПОТРЕБУЮТЬ
ДОПОМОГИ

ПЛАНУЄТЬСЯ
НАДАТИ
ДОПОМОГУ

Надання термінової надзвичайної допомоги та забезпечення доступу до основних необхідних послуг для
1,9 мільйона постраждалих унаслідок конфлікту людей (у т.ч. 189 000 ВПО), становище яких загострилося через
COVID-19.

Конкретна
ціль 1.1

Надання життєво необхідної допомоги постраждалим унаслідок конфлікту людям, у т.ч. ВПО, на ПУТ.

Конкретна
ціль 1.2

Підвищення рівня життя людей шляхом надання доступу до основних послуг.
ПГР 1. Надання
основних послуг
(в тому числі
психосоціальної
підтримки,
правової допомоги,
допомоги у випадку
ГЗН, допомоги
постраждалим
від мін тощо)
та адресної
допомоги у сфері
захисту (включно
з готівковою
допомогою)

кількість жінок, чоловіків,
хлопчиків та дівчинок, які мають
доступ до основних послуг (в
тому числі психосоціальної
підтримки, правової допомоги,
допомоги у випадку ГЗН,
допомоги постраждалим від
мін тощо) та адресної допомоги
у сфері захисту (включно з
готівковою допомогою)

1 450 000

400 000

Секторальна
ціль

Забезпечити
постраждалим
людям повний та
недискримінаційний
доступ до якісних
основних послуг, а
також забезпечити
реалізацію їхніх прав,
приділяючи особливу
увагу найбільш
уразливим групам

Стратегічна
ціль 2

Реагування на потреби у сфері захисту і посилення захисту прав 1,5 мільйона постраждалих унаслідок конфлікту
людей, у т.ч. 189 000 ВПО, згідно з міжнародними нормами та стандартами.

Конкретна
ціль 2.1

Збільшення зусиль щодо захисту цивільного населення та цивільної інфраструктури відповідно до норм МГП та
інших правових інструментів.

Конкретна
ціль 2.2

Покращення доступу до соціальних виплат і документів, що посвідчують особу та державну реєстрацію актів
цивільного стану, для цивільних громадян, які проживають на НПУТ.

Конкретна
ціль 2.3

Покращення умов і зменшення обмежень свободи пересування цивільних осіб і переміщення товарів через «лінію
розмежування».

Конкретна
ціль 2.4

Запобігання та мінімізація фізичної шкоди і ризиків, пов’язаних із наземними мінами
і ВЗВ.

Конкретна
ціль 2.5

Просування довгострокових рішень для ВПО, які проживають на ПУТ.

Секторальна
ціль
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Посилити захист та
сприяти соціальній
згуртованості шляхом
запобігання та
мінімізації порушень
прав постраждалих
унаслідок конфлікту
людей та забезпеченню
їхньої підтримки на рівні
громад, а також завдяки
пошуку довготривалих
рішень для ВПО

ПГР2-А.
Моніторинг у сфері
захисту

кількість проведених та
зареєстрованих моніторингових
візитів

Н/Д

6 100
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ЦІЛЬ

ЗАХІД (ВИД
ДІЯЛЬНОСТІ)

ІНДИКАТОР

ПОТРЕБУЮТЬ
ДОПОМОГИ

ПЛАНУЄТЬСЯ
НАДАТИ
ДОПОМОГУ

ПГР2-B. Підвищення
обізнаності
та поширення
інформації

кількість осіб, які отримують
інформацію щодо торгівлі
людьми, ризиків насильства
проти дітей, ризиків ГЗН,
а також інформацію щодо
запобігання таким випадкам,
перенаправлення для отримання
послуг, інформацію про наявність
життєво важливих послуг;
інформування про ризики
вибухонебезпечних предметів,
допомогу постраждалим від
мін, захист прав на житло,
землю та майно; інформацію
про документацію (включно зі
свідоцтвами про народження
та смерть), реєстрацію місця
проживання ВПО, а також
соціальні виплати, правову
допомогу або наявність прав

2 802 000

1 500 000

ПГР2-С. Навчання
щодо ризиків
вибухонебезпечних
предметів

кількість осіб, які пройшли
навчання щодо ризиків
вибухонебезпечних предметів на
семінарах

870 000

125 000

ПГР2-D Підтримка
мирного
співіснування та
довгострокових
рішень

кількість жінок, чоловіків,
дівчинок і хлопчиків — місцевих
мешканців або переміщених осіб,
які отримали підтримку в рамках
проєктів мирного співіснування/
розбудови миру/соціальної
згуртованості/захисту на рівні
громади та в рамках ініціатив із
підтримки громад

930 000

200 000

Стратегічна
ціль 3

Забезпечення реалізації стратегії передачі функцій допомоги від гуманітарних організацій місцевим органам на
підконтрольних Уряду територіях в 2021-2023 роках.

Конкретна
ціль 3.1

Підвищення відповідальності загальнодержавних та обласних органів влади за послуги із надання гуманітарної
допомоги на ПУТ.

Конкретна
ціль 3.2

Зміцнення спроможностей місцевих надавачів допомоги (НУО, ОГС і приватного сектору) щодо доповнення заходів
гуманітарного реагування Уряду.

Конкретна
ціль 3.3

Впровадження перехідних програм для забезпечення зв’язків між гуманітарною діяльністю та проєктами розвитку
та програм підвищення життєстійкості людей, які постраждали внаслідок конфлікту.

Секторальна
ціль

Зміцнити життєстійкість
постраждалих унаслідок
конфлікту людей та
підвищити надійність
надання послуг

ПРГ-3. Розбудова
спроможностей

кількість людей, які пройшли
навчання

Н/Д

10 000
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3.5
Житло та непродовольчі товари

ЛЮДИ, ЯКІ ПОТРЕБУЮТЬ
ДОПОМОГИ

ЛЮДИ, ЯКИМ ПЛАНУЄТЬСЯ
НАДАТИ ДОПОМОГУ

НЕОБХІДНЕ ФІНАНСУВАННЯ
(ДОЛ. США)

ПАРТНЕРИ ПГР

ПРОЄКТИ

174тис. 119тис. $23млн 14
Цілі Кластера
Для цілей гуманітарного реагування в 2021 році
партнери Кластера житла/НПТ структурують свою
діяльність навколо трьох цілей Кластера:
•

Ціль Кластера № 1: Усунути основні прогалини
в забезпеченні основних потреб у житлі та
непродовольчих товарах.
Ціль Кластера № 2: Сприяти розробці
відповідних
перехідних
рішень
для
задоволення житлових потреб.
Ціль Кластера № 3: Забезпечити або
вдосконалити рішення щодо забезпечення
постійним житлом.

•

•

17

Хоча більшість заходів, пов’язаних із стратегічною
діяльністю Кластера, відповідає Конкретній
цілі 1.1 «Надання життєво необхідної допомоги
постраждалим унаслідок конфлікту людям», один
захід, а саме ремонти мереж комунальних послуг,
відповідає Конкретній цілі 1.2 «Підвищення рівня
життя людей».
Під час відбору проєктів для включення до
Плану гуманітарного реагування 2021 року були
застосовані такі критерії: життєво важливий
характер реагування, вразливість, географічний
пріоритет, терміновість, здійсненність і доцільність.

Розподіл людей, яким планується надати допомогу за зонами
Тис. людей
ЛЮДИ, ЯКИМ
ПЛАНУЄТЬСЯ
НАДАТИ
ДОПОМОГУ

ОСНОВНІ
ЗОНИ

ПІДЗОНИ

119

90

ЗАГАЛОМ
В ЗОНІ

ПУТ – ДОНЕЦЬКА
ОБЛАСТЬ

ПУТ – ЛУГАНСЬКА
ОБЛАСТЬ

НПУТ – ДОНЕЦЬКА
ОБЛАСТЬ

НПУТ– ЛУГАНСЬКА
ОБЛАСТЬ

0-5км

20

0-5км

9

0-20км

32

0-20км

27

5-20км

5

5-20км

5

20+м

1

20+км

13

20+км

7

20+м
25

15

45

34

ІНШІ
ОБЛАСТІ

-
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ЖОВАНКА, ДОНЕЦЬКА ОБЛАСТЬ, ПУТ, УКРАЇНА
Більшість будинків у Жованці, яка розташована на «лінії розмежування» поблизу
КПВВ «Майорське», зруйновано або пошкоджено внаслідок бойових дій.
Фото: УКГС/Макс Левін

•
•

•

•

Усі проєкти з підготовки до зими за
замовчуванням визнавалися життєво важливими.
До
проєктів
із
забезпечення
житлом
застосовувався критерій терміновості: при
цьому найвищий бал дається тим проєктам,
які планується реалізувати в теплі місяці, коли
можливо проведення будівельних робіт. Що
стосується проєктів з підготовки до зими,
важливо розпочати діяльність до початку
опалювального сезону.
Здійсненність вважається нижчою для проєктів
на НПУТ, особливо для тих організацій, які ніколи
раніше не працювали там і ще не отримали
дозволу для роботи на НПУТ.
Доцільність стосується тих проєктів, які
мають характер доповнення іншої діяльності/
заповнення прогалин і не дублюють діяльність
Уряду України.

Реагування
Пріоритетним завданням партнерів Кластера
житла/НПТ у 2021 році є надання допомоги

найбільш уразливим групам людей, зокрема
одноосібним домогосподарствам, літнім людям
і людям з інвалідністю і серйозними медичними
станами, які потребують житла та допомоги в
підготовці до зими. Щодо географічних пріоритетів,
партнери планують надавати допомогу людям, які
проживають у районах, до яких державні установи
не мають доступу (тобто в районах з обмеженим
доступом до основних послуг, у населених пунктах
уздовж «лінії розмежування» зі значним рівнем
небезпеки та на НПУТ).
Партнери
Кластера,
проводитимуть
дрібні,
середні та капітальні ремонти пошкоджених
унаслідок
збройного
конфлікту
будинків
лише на НПУТ, оскільки на ПУТ ремонт майна
цивільних осіб активно проводить Державна
служба України з надзвичайних ситуацій (ДСНС).
Поставка комплектів для невідкладного ремонту
будинків проводитиметься по обидві боки «лінії
розмежування», а також передбачається покращення
утеплення приватних будинків шляхом заміни

91

ПЛАН ГУМАНІТАРНОГО РЕАГУВАННЯ 2021 Р.

старих вікон (не пошкоджених унаслідок збройного
конфлікту). Допомога з підготовки до зими буде
надаватися по обидва боки «лінії розмежування» та
включатиме забезпечення паливом, пічками, теплим
одягом і проведення утеплення житла (як приватних
будинків, так і громадських установ), переважно
в ізольованих районах, де немає газопостачання
або централізованого опалення та доступ до
ринків обмежено.

На ПУТ більшість видів допомоги надаватимуться
у натуральній формі, наприклад, ремонт житла
та розподіл твердого палива та НПТ. Деякі види
підтримки будуть надаватися за допомогою
грошових методів, зокрема допомога для
підготовки до зими. Також будуть проводитися
роботи для подолання наслідків пожеж. На ПУТ
Кластер рекомендує надавати допомогу для
підготовки до зими, використовуючи грошовий
спосіб, за винятком віддалених населених пунктів,
де немає достатнього доступу до ринків.

За результатами аналізу потреб та якісних
даних, наданих партнерами, Кластер дійшов
висновку, що потреби у підтримці з житлом та
Вартість реалізації
допомозі з підготовки до зими є вищими на НПУТ. Вартість реагування у секторі житла/НПТ у Плані
Реагування, заплановане партнерами у цьому
гуманітарного реагування на 2021 рік складає
секторі, відповідає цим виявленим потребам, і
23 млн дол. США, що має забезпечити допомогу
майже 70 % запланованих заходів спрямовані
для 117 000 людей завдяки роботі 14 партнерів. Це
на вразливих людей, які постраждали унаслідок
на 3 млн дол. США менше, ніж у 2020 році, оскільки
конфлікту і проживають на НПУТ. Партнери запланований бюджет для ремонту житла в 2021
Кластера
використовуватимуть
різноманітні
році є меншим. За оцінками, 63 % реагування
способи надання допомоги (як в натуральній, так буде спрямовано на допомогу з житлом, а 37 %
і в грошовій формі), однак на НПУТ обмеження на — на допомогу з підготовкою до зими. Важливо
діяльність банків унеможливлюють використання зазначити, що допомога у сфері житла забезпечує
методів, що передбачають надання грошової
довгострокові результати для домогосподарств,
допомоги. Життєво важлива допомога, що оскільки
кожне
домогосподарство
отримує
надається партнерами на ПУТ у районах вздовж
допомогу щодо ремонту житла лише один раз.
«лінії розмежування», (комплекти для ремонту Хоча заходи підготовки до зими, як правило, є
житла, аварійні ремонти, тверде паливо, обігрівачі, дешевшими, ніж житлова допомога, їх необхідно
гроші для допомоги на зимування) становитиме
повторювати, оскільки найбільш уразливим
близько 24 % від загальної вартості реагування. людям така допомога надається неодноразово
Далі від «лінії розмежування» партнери Кластера
протягом років. Детальніший розподіл способів
також надаватимуть гроші для підготовки до
реагування за видами діяльності свідчить, що
зими, головним чином для соціальних і медичних
для задоволення гуманітарних потреб партнери
установ, а також допомогу щодо забезпечення
планують переважно надавати допомогу в
житлом у селах, які постраждали від пожеж у натуральній формі, а також частково в грошовій
Луганській області.
формі. Близько 33 % від загального бюджету буде
використано на проведення дрібних/середніх/
Декілька проєктів передбачають модернізацію капітальних ремонтів житла, близько 29 % – на
та надання НПТ соціальним і медичним
розподіл твердого палива та обігрівачів, і близько
установам. Ці проєкти мають міжсекторальний 13 % – на забезпечення НПТ. У трьох з 17 проєктів
характер із потужними компонентами ВГС та застосовуватиметься грошова допомога для
охорони здоров’я. Вони спрямовані на зміцнення задоволення потреб із підготовки до зими, і ще в
спроможностей установ безпечно надавати одному проєкті використовуватиметься змішаний
послуги під час пандемії COVID-19. Подібним спосіб (включно з грошовою допомогою), що
чином допомога для підготовки до зими є життєво становить близько 3,2 % від загального бюджету,
важливою діяльністю, яка сприяє покращенню передбаченого на заходи у сфері житла/НПТ.
здоров’я та захисту.
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З 2016 року Кластер використовує матрицю
орієнтовної вартості різних видів робіт та надає
партнерам рекомендації щодо ефективності
витрат. Наприклад, у населених пунктах уздовж
«лінії розмежування», куди важко забезпечити
доставку твердого палива, бенефіціари можуть
організувати закупівлю та вибрати постачальника,
використовуючи такі рекомендації. Загалом заходи
у сфері житла на НПУТ на 20-30 % дорожчі, ніж
на ПУТ, через вищі ринкові ціни та особливості,
пов’язані з договорами на постачання матеріалів.
Стратегія Кластера щодо реалізації багаторічного
плану передачі функцій допомоги від гуманітарних
організацій місцевим органам на ПУТ у
2021-2023 рр.
Оскільки на ПУТ у 2021 році гуманітарні установи
не планують заходів із ремонту житла, основні
зусилля щодо координації будуть спрямовані
на надання допомоги для підготовки до зими. У
зв’язку з цим Кластер зменшить масштаби своєї
діяльності на ПУТ, але організує робочу групу з
надання допомоги для підготовки до зими, яка буде
контролювати своєчасність заходів і готовність
до реагування та надавати координаційні
послуги. Для реагування у сфері житла на ПУТ
обласні органи влади в Донецькій та Луганській
областях координуватимуть заходи з ремонту
будинків, які досі не були відремонтовані, та
організовуватимуть комісії з надання компенсації
за зруйновані будинки.

компенсацію. Партнери з питань житла надають
експертну підтримку для організації цього процесу.
Моніторинг
Основними інструментами моніторингу, якими
користуються партнери Кластера, є звітність
у форматі 5W та моніторинг після розподілу
допомоги.
У
2021
році
Кластер
житла/
НПТ продовжуватиме регулярно проводити
моніторинг діяльності з підготовки до зими
шляхом заповнення координаційної матриці та
вивчення досвіду. Щодо житлових програм, будуть
підтримуватися регулярні контакти з ДСНС, а
також із місцевими адміністраціями. З метою
забезпечення підзвітності перед постраждалим
населенням та досягнення якісних результатів
в секторі Кластер виступає за спільні та прозорі
процеси моніторингу після розподілу допомоги.
З 2015 року партнери Кластера в Україні спільно
працювали над інтеграцією такого моніторингу
у свої програми, а також врахуванням його
результатів у процесі планування майбутньої
діяльності.
На
основі
результатів
такого
моніторингу Кластер сформував кращі практики
та підготував керівництво для партнерів з питань
планування та реалізації заходів: наприклад,
щодо рекомендованих обсягів вугілля, яких має
вистачити домогосподарству на зимовий період.

Партнери, які займаються питаннями житла,
землі та майна у секторах житла та захисту,
продовжуватимуть надавати експертну підтримку
для розробки політик компенсації за зруйновані
будинки. У 2020 році було прийнято постанову
про виплату компенсацій та виділено близько
20 млн грн (740 тис. дол. США) на реалізацію
пілотного механізму компенсацій. Ця сума
дозволить задовольнити потреби 60 сімей, і
близько 400-450 сімей ще очікуватимуть виплати
компенсації. У 2021 році планується продовжити
цей процес, максимально його спростивши. З
цією метою Міністерство з питань реінтеграції
тимчасово окупованих територій створює базу
даних, де будуть реєструватися справи про
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Цілі, індикатори та цільові показники
ЦІЛЬ

ЗАХІД (ВИД ДІЯЛЬНОСТІ)

ІНДИКАТОР

ПОТРЕБУЮТЬ
ДОПОМОГИ

ПЛАНУЄТЬСЯ
НАДАТИ
ДОПОМОГУ

Стратегічна
ціль 1

Надання термінової надзвичайної допомоги та забезпечення доступу до основних необхідних послуг для
1,9 мільйона постраждалих унаслідок конфлікту людей (у т.ч. 189 000 ВПО), становище яких загострилося через
COVID-19.

Конкретна
ціль 1.1

Надання життєво необхідної допомоги постраждалим унаслідок конфлікту людям, у
т.ч. ВПО, на ПУТ.

Секторальна
ціль

Усунути основні
прогалини щодо
потреб у житлі та
непродовольчих товарах
найбільш уразливих
ВПО та постраждалого
внаслідок конфлікту
населення

Сприяти розробці
відповідних перехідних
рішень (у грошовій чи
натуральній формі) для
задоволення житлових
потреб

94

Задоволення гострих
потреб у житлі

кількість домогосподарств,
які отримують термінову
житлову допомогу

567

Забезпечення твердим
паливом та обігрівачами

кількість домогосподарств,
які отримують тверде
паливо та обігрівачі для
зими

20 570

Забезпечення
непродовольчими
товарами

кількість людей, які
отримують НПТ (одяг,
постільну білизну та інші
непродовольчі товари)

28 861

Надання готівкової
допомоги для підготовки
до зими

кількість домогосподарств,
які отримують грошову
допомогу для підготовки
до зими

1 750

Допомога на зимування
центрам компактного
проживання та
соціальним установам

кількість людей,
які проживають в
неспеціалізованих центрах
компактного проживання/
соціальних установах, що
отримують підтримку для
підготовки до зими

15 200

Проведення дрібного та
середнього ремонту

кількість домогосподарств,
які отримують допомогу
для дрібного та середнього
ремонту

Грошова допомога для
оренди житла або інші
грошові рішення, пов’язані
з житлом

кількість домогосподарств,
які отримують грошові
субсидії на оренду житла
або інші грошові рішення,
пов’язані з житлом

0

Утеплення будинків у
рамках підготовки до
зими

кількість домогосподарств,
яким було надано
підтримку щодо
термоізоляції будинків

150

8 895

2 750

ЧАСТИНА 3:  ЦІЛІ ТА РЕАГУВАННЯ ЗА СЕКТОРАМИ

ЦІЛЬ

ЗАХІД (ВИД ДІЯЛЬНОСТІ)

ІНДИКАТОР

Конкретна
ціль 1.1

Надання життєво необхідної допомоги постраждалим унаслідок конфлікту людям, у
т.ч. ВПО, на ПУТ.

Конкретна
ціль 1.2

Підвищення рівня життя людей шляхом надання доступу до основних послуг.

Секторальна
ціль

Забезпечити/
вдосконалити рішення
щодо забезпечення
постійним житлом
найбільш вразливих
груп постраждалого
внаслідок конфлікту
населення

ПОТРЕБУЮТЬ
ДОПОМОГИ

ПЛАНУЄТЬСЯ
НАДАТИ
ДОПОМОГУ

565

Структурний ремонт
(капітальний ремонт)

кількість домогосподарств,
які отримують допомогу з
капітального ремонту

1 420

565

Постійне житло (включно
з відбудовою)

кількість домогосподарств,
які отримують допомогу
щодо забезпечення
постійним житлом
(відбудова або
переміщення)

409

40

Ремонт основних
комунальних мереж та
підключення до мереж

кількість людей в
громадах, які отримують
допомогу з ремонту
та підключення
комунікаційних мереж

19 500
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3.6
Вода, санітарія та гігієна (ВСГ)

ЛЮДИ, ЯКІ ПОТРЕБУЮТЬ
ДОПОМОГИ

ЛЮДИ, ЯКИМ ПЛАНУЄТЬСЯ
НАДАТИ ДОПОМОГУ

НЕОБХІДНЕ ФІНАНСУВАННЯ
(ДОЛ. США)

ПАРТНЕРИ ПГР

ПРОЄКТИ

3,1млн 1,9млн $27млн 15
Цілі Кластера
Оцінки потреб у Луганській та Донецькій областях
показують, що велика кількість людей потребує
допомоги щодо належного водопостачання або
санітарних послуг, або належного рівня гігієни,
щоб захиститися від COVID-19. У 2021 році 15
організацій у секторі ВСГ потребують 27 млн дол.
США для допомоги 1,9 мільйона людей у рамках
трьох основних цілей та адвокаційної діяльності.
Цілями партнерів є:
Ціль Кластера № 1: Забезпечити негайний та
сталий доступ до достатніх обсягів безпечної води
та мінімального рівня санітарних умов людям, які

17

постраждали внаслідок конфлікту та COVID-19.
Допомогу планується надати 622 000 людей.
Ціль Кластера №2: Надати критично необхідні
предмети гігієни та розповсюдити інформацію з
профілактики інфекційних захворювань. Допомогу
планується надати 1 270 000 людей.
Ціль
Кластера
№3:
Сприяти
зміцненню
життєстійкості,
відновленню,
забезпеченню
сталого доступу до достатніх обсягів безпечної
води, мінімального рівня санітарних умов та
мінімальних гігієнічних стандартів. Допомогу
планується надати 156 000 людей.

Розподіл людей, яким планується надати допомогу за зонами
Тис. людей
ЛЮДИ, ЯКИМ
ПЛАНУЄТЬСЯ
НАДАТИ
ДОПОМОГУ

ОСНОВНІ
ЗОНИ

ПІДЗОНИ

1,9млн
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ВСЬОГО В
ЗОНІ

ПУТ – ДОНЕЦЬКА
ОБЛАСТЬ

ПУТ – ЛУГАНСЬКА
ОБЛАСТЬ

НПУТ – ДОНЕЦЬКА
ОБЛАСТЬ

НПУТ– ЛУГАНСЬКА
ОБЛАСТЬ

0-5км

105

0-5км

55

0-20км

400

0-20км

290

5-20км

514

5-20км

143

20+м

161

20+м

152

20+км

50

20+км

30

780

350

450

320

ІНШІ
ОБЛАСТІ

-
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ГРАНІТНЕ, ДОНЕЦЬКА ОБЛАСТЬ, ПУТ, УКРАЇНА
Підліток несе дві пляшки води з колодязя, оскільки в його селі систему
централізованого водопостачання пошкоджено внаслідок бойових дій.
Фото: Save the Children/Оксана Парфенюк

Ціль Кластера № 4: Підвищити безпеку
працівників комунальних служб та забезпечити
стале використання об’єктів водопостачання та
водовідведення шляхом дієвої адвокації.
Запропоновані партнерами заходи в секторі
ВСГ вважаються пріоритетними на основі
того, чи дійсно вони є життєво необхідними,
чи задовольняють потреби вразливих груп та
чи здійснюються у районах, де вони потрібні.
Також визначається, чи можливо їх реалізувати
та запровадити належним чином. Крім того
враховуються сезонні фактори впровадження
заходів. На цій основі, а також у зв’язку з важливістю
заходів ВСГ для протидії COVID-19, визначено, що
у 2021 році найбільш пріоритетними та критично
необхідними є заходи вартістю 20,1 млн дол. США
(75 % від загальної вартості реалізації).
Реагування
У 2021 році на початковому етапі діяльність
у секторі ВСГ буде спрямована на подолання

кризи COVID-19. Партнери будуть підвищувати
обізнаність про ризики COVID-19 та забезпечувати,
щоби на рівні громад літні та вразливі люди
мали належні гігієнічні засоби. Особлива увага
приділятиметься тим, хто живе поблизу «лінії
розмежування» та у гарячих точках. Агенції
надаватимуть допомогу медичним установам,
в першу чергу опорним лікарням для лікування
COVID-19. Партнери також підтримуватимуть
менші медичні установи для покращення
гігієнічних умов під час пандемії. Для цього
також необхідні засоби для чищення, кращий
доступ до води та санітарних умов, управління
інфекційними
відходами
та
вдосконалення
профілактики
інфекційних
захворювань
та
контролю за ними. Подібної підтримки потребують
й інші установи, особливо коли в районах, які
вони обслуговують, проживають уразливі групи
або можливе поширення вірусу. Особлива увага
приділятиметься будинкам для літніх людей і
людей з інвалідністю, а також дитячим будинкам,
школам та дитячим садкам. Деякі партнери
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планують використовувати електронну систему
розподілу допомоги на основі ваучерів, щоби
підвищити ефективність та покращити гігієнічні
умови розподілу, оскільки це дозволяє уникати
відвідування громадських місць.
Лікарні, школи, дитячі будинки, дитячі садки
та будинки для літніх людей продовжують
потребувати термінової допомоги. Деякі з них
працюють, не маючи повноцінного доступу до
водопостачання, а в інших складна ситуація
з туалетами. Партнери Кластера ВСГ прагнуть
повернути гідність літнім людям та ученицям,
а також тим, хто подорожує через пункти
перетину на НПУТ.
У другій половині 2021 року партнери ВСГ
зосередяться на забезпеченні доступу до належного
водопостачання та санітарних умов, аварійному
ремонті водопровідних та каналізаційних мереж
із застосуванням більш вибіркових підходів для
надання допомоги у важкодоступних сільських
районах. Будуть розроблені та запроваджені
рішення щодо поводження з твердими побутовими
відходами та спорожнення вигрібних ям з метою
створення безпечних умов для здоров’я людей.
На ПУТ реагування на надзвичайні ситуації
буде забезпечуватися також завдяки реалізації
перехідних програм агенціями, що працюють над
зменшенням ризиків катастроф та намагаються
запровадити плани безпечного водопостачання
шляхом
будівництва
об’єктів
критичної
інфраструктури. Буде забезпечено належну передачу
відповідних функцій місцевим органам влади та
організовано заходи з підготовки їхніх співробітників.
Уряд планує поліпшити умови на КПВВ зі сторони
ПУТ, включаючи відкриття двох нових пунктів
перетину в Щасті та Золотому (Луганська
область), а також надання додаткових послуг
на ПУТ на всіх КПВВ. Партнери кластеру ВСГ
(зокрема Première Urgence Internationale та
Норвезька рада у справах біженців) готові
надати підтримку, якщо місцеві органи влади
не зможуть забезпечити відповідні обсяги
води
та
підтримувати
санітарно-гігієнічні
умови та чистоту.
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Пріоритетом для партнерів Кластера буде
надання допомоги найбільш уразливим групам
у районах, що постраждали унаслідок конфлікту.
З 1,9 мільйона людей, яким планується надати
допомогу, 779 000 (41 %) становлять літні люди,
247 000 (13 %) — люди з інвалідністю, 266 000 (14%)
— діти, та 1 026 000 (54 %) — жінки. У 2021 році у
всіх програмах ВСГ будуть вживатися заходи для
збільшення участі в них постраждалого населення
та місцевих органів влади. Підзвітність перед
постраждалим населенням залишається головним
пріоритетом, і партнерам Кластера рекомендується
використовувати
методи
моніторингу
після
розподілу допомоги для оцінки залучення
бенефіціарів, включаючи механізми зворотного
зв’язку та, де можливо, залучення постраждалого
населення до розробки проєктів.
Вартість реалізації
У 2021 році партнери Кластер ВСГ потребують
27 млн дол. США для надання допомоги
1,9 мільйона людей. Отже у середньому для
допомоги одній людини необхідно близько
14 дол. США. 16,1 млн дол. США будуть використані
для надання допомоги 1 130 000 людей на ПУТ, та
10,9 млн дол. США — для підтримки 770 000 людей
на НПУТ. Підтримка непропорційно спрямована
на ПУТ, що пов’язано з відсутністю доступу на
НПУТ. У 2020 році існували проблеми з доставкою
гуманітарних вантажів на НПУТ, оскільки через
пандемію COVID-19 було обмежено пересування в
зв’язку з тимчасовим закриттям пунктів перетину.
9 % від загальної вартості реагування в секторі
ВСГ (2,5 млн дол. США) призначені для реалізації
програм, що передбачають використання ваучерів,
та 6 % (1,7 млн дол. США) будуть використані для
запровадження заходів із відновлення на ПУТ.
Серед пріоритетів — відхід від варіантів доставки
води водовозами, навіть до важкодоступних
районів, та натомість підтримка сталих рішень
для відновлення систем водопостачання та
водовідведення, деякі з яких зазнали пошкоджень
унаслідок обстрілів, а інші — через брак
обслуговування унаслідок значного рівня бідності в
регіоні, спричиненого конфліктом.
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Як показують дані, протягом 2020 року вартість
предметів гігієни в районах уздовж «лінії
розмежування» зросла. Аналіз ринку, проведений
Консорціумом ACCESS та Норвезькою радою
у справах біженців у квітні 2020 року, показав
7-відсоткове зростання цін в період з лютого
до квітня 2020 року. Партнери Кластера можуть
уникнути впливу підвищення цін шляхом оптових
закупівель і надання допомоги тим, хто не може
дозволити собі предмети гігієни. Крім того, є й інші
ризики, з якими стикається населення. Наприклад,
комунальні
підприємства-водопостачальники
часто не в змозі сплати послуги електропостачання,
що пов’язано з боргами, які накопичились за
останні сім років, коли компанії продовжували
надавати послуги на НПУТ, де тарифи на
водопостачання не покривають операційні витрати
підприємств. У Луганській області зниження
попиту на НПУТ змусило водопостачальників
підвищити тарифи і на ПУТ. Крім того, в Україні дуже
обмежена пропозиція основних хімічних реагентів,
включаючи хлор, необхідних для виробництва
питної води (відповідно до найкращих світових
практик), і ціни на них за сім років збройного
конфлікту значно зросли.
Стратегія Кластера щодо реалізації багаторічного
плану передачі функцій допомоги від гуманітарних
організацій місцевим органам на ПУТ у
2021-2023 рр.
На ПУТ партнери Кластера ВСГ будуть
реалізовувати стратегію передачі їхніх функцій
місцевим органам, особливо в районах далі
від «лінії розмежування». Однак навіть у
районах уздовж «лінії розмежування» Кластер
прагне забезпечити стале водопостачання та
водовідведення, де це можливо, забезпечуючи
тривалий вплив на життя людей. Далі від
«лінії
розмежування»
партнери
пропонують
продовжити
запровадження
підходів
із
зменшення ризиків катастроф, розроблених
уперше в 2018 році. Установи, які працюють
у секторі ВСГ, використовуватимуть оцінки
ризиків для водопостачання і планування
безпечного
водопостачання
для
розробки
проєктів відновлення на рівні громад та районів,
із залученням місцевих органів влади та

водопостачальників, а також будуть вживати
заходів для передачі функцій постачання води в
надзвичайних ситуаціях Державній служби України
з надзвичайних ситуацій.
Досягненням Кластера ВСГ є робота організованої
на його основі багатосекторальної робочої групи
з питань зменшення ризиків катастроф, яку
очолює ACTED. Група першою в Україні працює над
забезпеченням зв’язків між програмами окремих
організацій та більш широким завданням України
відповідно до Сендайської рамкової програми зі
зниження ризиків катастроф.
На практиці у 2021 році координаційна діяльність
Кластера ВСГ під керівництвом ЮНІСЕФ буде
спрямована на впровадження сталих підходів
надання
допомоги.
Також
є
пріоритетом
адвокація щодо основних проблем, які все ще
перешкоджають реалізації таких підходів із початку
збройного конфлікту. Так, існує потреба у розробці
законодавчих актів, які б на загальнодержавному
рівні забезпечили розв’язання операційних питань
та проблему заборгованості водопостачальних
підприємств, які працюють у зоні конфлікту. Крім
того, Кластер ВСГ працюватиме над розв’язанням
проблем, з якими стикаються водопостачальники
по обидва боки «лінії розмежування». Вільне
пересування працівників підприємств та проблеми
безпеки, з якими вони стикаються, також є
викликами, які потребують уваги та реагування.
Моніторинг
Для оцінки забезпечення доступу 622 000
людей до достатніх обсягів безпечної води та
мінімального рівня санітарних умов кластер ВСГ
буде використовувати три показники вищого рівня:
•

•

•

Кількість людей, яким забезпечено доступ
до достатніх обсягів води (планується надати
допомогу 328 000 людей).
Кількість людей, яким забезпечено доступ
до води належної якості (планується надати
допомогу 42 000 людей).
Кількість людей, яким забезпечено поліпшений
доступ
до
належних
санітарних
умов
(планується надати допомогу 252 000 людей).
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Для оцінки забезпечення 1 270 000 людей
критично необхідними засобами гігієни та
інформування щодо профілактики інфекційних
захворювань кластер ВСГ буде використовувати
такий показник:
•

Кількість людей, які отримали критично
необхідні предмети гігієни та засоби для
боротьби з COVID-19, а також відповідну
інформацію (планується надати допомогу
1 270 000 людей).

Для забезпечення життєстійкості, відновлення та
сталого доступу до достатніх обсягів безпечної
води, мінімального рівня санітарних умов та
стандартів гігієни у контексті відновлення
кластер ВСГ буде використовувати, зокрема,
такі показники:

•

•

•

Кількість людей, яким забезпечено сталий
доступ до достатніх обсягів води (планується
надати допомогу 137 000 людей).
Кількість
людей,
яким
забезпечено
покращений сталий доступ до належних
санітарних умов (планується надати допомогу
5 000 людей).
Кількість людей, які отримали допомогу
завдяки заходам із розбудови спроможностей
або зменшення ризиків катастроф у секторі ВСГ
(планується надати допомогу 14 000 людей).

Повна матриця індикаторів нижчого рівня та
цільових показників у секторі ВСГ може бути
надана за запитом.

Цілі, індикатори та цільові показники
ЦІЛЬ

ЗАХІД (ВИД
ДІЯЛЬНОСТІ)

ІНДИКАТОР

ПОТРЕБУЮТЬ
ДОПОМОГИ

ПЛАНУЄТЬСЯ
НАДАТИ
ДОПОМОГУ

Стратегічна
ціль 1

Надання термінової надзвичайної допомоги та забезпечення доступу до основних необхідних послуг для
1,9 мільйона постраждалих унаслідок конфлікту людей (у т.ч. 189 000 ВПО), становище яких загострилося через
COVID-19.

Конкретна
ціль 1.1

Надання життєво необхідної допомоги постраждалим унаслідок конфлікту людям, у
т.ч. ВПО, на ПУТ.

Секторальна
ціль

Забезпечити негайний
та сталий доступ до
достатніх обсягів безпечної
води та мінімального
рівня забезпечення
санітарних умов людям,
які постраждали внаслідок
конфлікту та пандемії
COVID-19

Секторальна
ціль
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Надати критично необхідні
предмети гігієни та
розповсюдити інформацію
з профілактики інфекційних
захворювань

Доступ до достатніх
обсягів води

кількість людей, які
отримали доступ до
достатніх обсягів води

1 730 000

328 000

Доступ до води
задовільної якості

кількість людей, які
отримали доступ до води
задовільної якості

42 000

Покращення доступу
до належних
санітарних умов

1 110 000
кількість людей,
забезпечених
покращеним доступом до
належних санітарних умов

252 000

Доступ до необхідних
предметів гігієни
та засобів для
боротьби з COVID-19
та/або інформації
з профілактики
інфекційних
захворювань

1 850 000
кількість людей, які
отримали необхідні
предмети гігієни та засоби
для боротьби з COVID-19
та/або інформацію з
профілактики інфекційних
захворювань

1 270 000
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ЦІЛЬ

ЗАХІД (ВИД
ДІЯЛЬНОСТІ)

ІНДИКАТОР

ПОТРЕБУЮТЬ
ДОПОМОГИ

ПЛАНУЄТЬСЯ
НАДАТИ
ДОПОМОГУ

Стратегічна
ціль 2

Реагування на потреби у сфері захисту і посилення захисту прав 1,5 мільйона постраждалих унаслідок конфлікту
людей, у т.ч. 189 000 ВПО, згідно з міжнародними нормами та стандартами.

Конкретна
ціль 2.1

Збільшення зусиль щодо захисту цивільного населення та цивільної інфраструктури відповідно до норм МГП та
інших правових інструментів.

Секторальна
ціль

Підвищити безпеку
працівників комунальних
служб та безпечне стале
використання об'єктів
водопостачання та
водовідведення

Стратегічна
ціль 3

Забезпечення реалізації стратегії передачі функцій допомоги від гуманітарних організацій місцевим органам на
підконтрольних Уряду територіях в 2021-2023 роках.

Конкретна
ціль 3.1

Підвищення відповідальності загальнодержавних та обласних органів влади за послуги із надання гуманітарної
допомоги на ПУТ.

Конкретна
ціль 3.2

Зміцнення спроможностей місцевих надавачів допомоги (НУО, ОГС і приватного сектору) щодо доповнення заходів
гуманітарного реагування Уряду.

Конкретна
ціль 3.3

Впровадження перехідних програм для забезпечення зв’язків між гуманітарною діяльністю та проєктами розвитку
та програм підвищення життєстійкості людей, які постраждали внаслідок конфлікту.

Секторальна
ціль

Сприяти зміцненню
життєстійкості,
забезпеченню сталого
доступу до достатніх обсягів
безпечної води, мінімального
рівня санітарних умов та
мінімальних гігієнічних
стандартів

Заходи адвокації у
сфері ВСГ

кількість заходів адвокації
щодо забезпечення
безпеки робітників
комунальних служб
та об'єктів водної
інфраструктури

50

Сталий доступ до
достатніх обсягів води

кількість людей, які
отримали сталий доступ
до достатніх обсягів води

137 000

Сталий доступ до води
задовільної якості

кількість людей, які
отримали сталий доступ
до води задовільної якості

0

Стале покращення
доступу до належних
санітарних умов

кількість людей,
які мають сталий
покращений доступ до
належних санітарних умов

5 000

Сталий доступ до
засобів ВСГ та/
або інформації
з профілактики
інфекційних
захворювань

кількість людей, які
отримали необхідні
засоби у сфері ВСГ
та/або інформацію з
профілактики інфекційних
захворювань

0

Розбудова
спроможностей і
зменшення ризиків
катастроф у сфері ВСГ

кількість людей, які
отримали підтримку
завдяки розбудові
спроможностей
та підходам щодо
зменшення ризиків
катастроф у сфері ВСГ

14 000
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Частина 4:

Додатки

ГНУТОВЕ, ДОНЕЦЬКА ОБЛАСТЬ, ПУТ, УКРАЇНА
Гуманітарний працівник пояснює вимоги людям в автобусі, які чекають на
перетин «лінії розмежування». (Світлину зроблено до початку пандемії COVID-19).
Фото: УКГС/Євген Малолетка

102

ЧАСТИНА 4:  ДОДАТКИ

4.1
Аналіз реагування

План реагування на 2021 рік розробляється на
основі спільної міжсекторальної оцінки суттєвих
змін в оперативному контексті, що зумовлюють
гуманітарні потреби та впливають на них, про
що йдеться в Огляді гуманітарних потреб (ОГП).
Завдяки постійному застосуванню Принципів
спільного міжсекторального аналізу (JIAF) у
Циклі гуманітарних програм на 2021 рік (ЦГП)
є можливість провести детальний огляд та, де
це можливо, порівняти, як збройний конфлікт
по-різному впливав на групи людей у різних
районах за останні два роки. Також визнаються
прогалини та обмеження, що впливають на
планування реагування. В аналізі приділяється
належна увага тому, як наслідки COVID-19 призвели
до загострення поточної гуманітарної ситуації
постраждалого внаслідок конфлікту населення,
а також тому, як пандемія допомагає створити
можливості для застосування нових підходів, у
тому числі для покращення гуманітарного доступу.
В аналізі реагування також враховується, чого
вдалося досягти щодо доставлення гуманітарної
допомоги із січня до вересня 2020 року, що
відстежується в рамках поточного моніторингу
реагування45. Це дозволило гуманітарній спільноті
виявити недоліки та тенденції у наданні допомоги
та врахувати їх у плані реагування на 2021 рік.
Хоча збройний конфлікт залишається ключовим
чинником гуманітарних потреб в Україні, пандемія
COVID-19 є важливим фактором, що посилює
прогалини у сфері розвитку, які існували і раніше,
та прискорює соціально-економічний занепад
у регіоні, що постраждав унаслідок конфлікту.
В ОГП показано нестабільні гуманітарні умови
постраждалих груп населення, особливо тих,
які проживають на НПУТ, що є результатом

численних пов’язаних з COVID-19 обмежень
свободи пересування як цивільних осіб, так
і гуманітарних організацій. Тому пріоритет
буде
надаватися
забезпеченню
негайних
гуманітарних потреб і захисного середовища
для постраждалого населення та посиленню
зв’язків
з
довгостроковими
програмами
розвитку, де це доцільно. Пріоритет також
буде надаватися задоволенню потреб літніх
людей, людей з інвалідністю, очолюваних
жінками домогосподарств, особливо тих, хто
проживає у сільській місцевості, оскільки
багато з них залежать від соціальних виплат
та стикаються з додатковими труднощами,
намагаючись їх отримати.
Хоча в Огляді гуманітарних потреб зазначено
більший обсяг потреб на НПУТ, при плануванні
заходів застосовувався реалістичний підхід щодо
можливості реагування, що враховує обмеженість
операційних спроможностей та доступу для
надання допомоги на НПУТ. У 2021 допомогу
планується надати 770 000 вразливих людей на
НПУТ, що становить 45 % з 1,7 мільйона людей,
які потребують допомоги на НПУТ. Проте якщо
гуманітарний доступ покращиться, гуманітарна
спільнота
має
спроможності
збільшити
обсяги реагування.
В аналізі реагування враховуються побажання
людей щодо способу реагування. Аналіз потреб
показує, що 76 % постраждалих унаслідок
конфлікту людей, які проживають на ПУТ46,
віддають перевагу отриманню допомоги в
грошовій, а не в натуральній формі, оскільки
ринки працюють, а поштові або банківські послуги
пропонують безпечний та ефективний механізм

45 Більш докладно див. на Інтерактивній інформаційній панелі з гуманітарних питань.
46 REACH, Humanitarian Trend Analysis in GCA, 2020.
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отримання допомоги. За останні декілька років
використання грошових коштів у реагуванні в
Україні поступово зросло, і в період COVID-19
грошова допомога вважається одним з найбільш
безпечних і ефективних способів допомоги. Майже
50 % проєктів, включених у План реагування
на 2021 рік, мають грошовий або ваучерний
компонент47 – тобто, частка таких проєктів у
порівнянні з 2020 роком не змінилася. Проте
обговорення з громадами показало, що допомозі
у вигляді грошових коштів або ваучерів не завжди
віддають перевагу, особливо люди, які живуть
в ізольованих населених пунктах уздовж «лінії
розмежування», або люди з інвалідністю через
логістичні та фізичні обмеження доступу до ринків
або в певні періоди року. Наприклад, тимчасове
припинення роботи громадського транспорту
під час карантину в зв’язку з COVID-19 обмежило
можливість людей, які проживають у віддалених

районах, отримувати доступ до ринків, поштових
та банківських послуг. За таких умов люди, як
правило, віддають перевагу допомозі в натуральній
формі, яка доставляється до їхніх домівок.
Насамкінець, визнаючи, що COVID-19 може
спричинити
додаткове
навантаження
для
держав-членів ООН у 2021 році, було визначено
найважливіші пріоритетні вимоги, які позначають
для донорів заходи, яким фінансування потрібно
терміново,
щоби
забезпечити
задоволення
потреб тих, хто потребує допомоги найбільше.
Було прийнято зобов’язання налагодити роботу
по забезпеченню зв’язків між гуманітарною
діяльністю та програмами розвитку в найближчі
три роки (2021-2023 рр.), щоби сприяти передачі
функцій реагування місцевим організаціям на ПУТ.

47 Порівняно з 50 % у ПГР на 2020 р., 45 % у 2019 р., 40 % у 2018 р. та ще нижчим рівнем у 2017 і 2016 рр.
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4.2
Організації-учасники

ОРГАНІЗАЦІЯ

СЕКТОРИ

НЕОБХІДНЕ
ФІНАНСУВАННЯ
(МЛН ДОЛ. США)

КІЛЬКІСТЬ
ПРОЄКТІВ

Міжнародна організація з міграції

Багатоцільова грошова допомога, ВСГ, Житло та
непродовольчі товари, Загальні послуги та підтримка,
Захист, Охорона здоров’я, Продовольча безпека та засоби
до існування

$34,5

10

Управління Верховного комісара
ООН у справах біженців

Житло та непродовольчі товари, Захист

$22,1

2

Дитячий фонд Організації
Об’єднаних Націй

ВСГ, Захист, Освіта, Охорона здоров’я

$15,4

4

Благодійна організація
«Благодійний фонд ХАЛО Траст»

Захист

$8,9

1

Всесвітня організація охорони
здоров’я

Охорона здоров’я

$7.8

1

«Людина в біді»

Багатоцільова грошова допомога, ВСГ, Житло та
непродовольчі товари, Захист, Продовольча безпека та
засоби до існування

$6,9

7

Save the Children

Багатоцільова грошова допомога, ВСГ, Житло та
непродовольчі товари, Захист, Освіта, Продовольча
безпека та засоби до існування

$5,5

4

Médicos del Mundo Spain

Охорона здоров’я, Захист

$5,3

2

Норвезька рада у справах біженців

ВСГ, Захист, Продовольча безпека та засоби до існування

$5,0

3

Агенція з технічного
співробітництва та розвитку

Багатоцільова грошова допомога, ВСГ, Житло та
непродовольчі товари, Загальні послуги та підтримка,
Захист, Продовольча безпека та засоби до існування

$5,0

6

Спілка Робітничих Самаритян
Німеччини

Багатоцільова грошова допомога, ВСГ, Житло та
непродовольчі товари, Захист, Продовольча безпека та
засоби до існування

$4,9

6

Благодійний фонд «Новий шлях»

ВСГ, Житло та непродовольчі товари, Освіта, Охорона
здоров’я

$4,2

4

Програма розвитку Організації
Об’єднаних Націй

Захист

$4,0

1

Управління ООН з координації
гуманітарних справ

Загальні послуги та підтримка

$3,7

1

Благодійна організація благодійний
фонд «Центр розвитку Донбасу»

ВСГ, Житло та непродовольчі товари, Освіта, Охорона
здоров’я, Продовольча безпека та засоби до існування

$3,1

6
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ОРГАНІЗАЦІЯ

СЕКТОРИ

НЕОБХІДНЕ
ФІНАНСУВАННЯ
(МЛН ДОЛ. США)

КІЛЬКІСТЬ
ПРОЄКТІВ

Данська Рада у справах біженців

Захист

$3,1

4

Première Urgence Internationale

ВСГ, Житло та непродовольчі товари, Охорона здоров’я

$2,7

1

«Карітас Україна»

Багатоцільова грошова допомога, ВСГ, Житло та
непродовольчі товари, Захист, Охорона здоров’я,
Продовольча безпека та засоби до існування

$2,6

2

Triangle Génération Humanitaire

ВСГ, Захист, Продовольча безпека та засоби до існування

$2,6

3

«Польська гуманітарна акція»

Багатоцільова грошова допомога, ВСГ, Захист, Охорона
здоров’я, Продовольча безпека та засоби до існування

$2,3

1

Фонд народонаселення ООН

Захист, Охорона здоров’я

$2,2

2

«Асоціація саперів України»

Захист

$1,9

1

Адвентистське агентство допомоги
та розвитку

Багатоцільова грошова допомога, Продовольча безпека
та засоби до існування

$1,6

1

Управління Верховного комісара
ООН з прав людини

Захист

$1,4

1

Громадська організація «Проліска»

Житло та непродовольчі товари, Захист, Охорона здоров’я

$1,3

1

Продовольча та
сільськогосподарська організація
ООН

Продовольча безпека та засоби до існування

$1,0

1

HelpAge International

Захист

$1,0

1

Міжнародна громадська
організація «Асоціація милосердя
«Еммануїл»

Житло та непродовольчі товари,

$1,0

1

Благодійна організація «МДФ
«МІРА» (Міжнародний дитячий
фонд «Міра»)

ВСГ, Житло та непродовольчі товари, Охорона здоров’я,
Продовольча безпека та засоби до існування

$1,0

4

Благодійний фонд «Центр
гуманітарної допомоги та
розвитку»

ВСГ, Захист, Житло та непродовольчі товари

$0,9

3

Всеукраїнський благодійний фонд
«Право на захист»

Захист

$0,9

1

Fondation Humanitaire Internationale
AICM Ukraine

Охорона здоров’я

$0,8

2

Міжнародна благодійна організація
«Міжнародна медична допомога»

Охорона здоров’я

$0,7

1
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ОРГАНІЗАЦІЯ

СЕКТОРИ

НЕОБХІДНЕ
ФІНАНСУВАННЯ
(МЛН ДОЛ. США)

КІЛЬКІСТЬ
ПРОЄКТІВ

Malteser International Order of Malta
World Relief

Охорона здоров’я

$0,7

2

Благодійна організація «Рух за
духовне відродження Донбасу
«Пліч-о-пліч»

Житло та непродовольчі товари

$0,4

1

Неурядова організація
«Міжнародна організація з питань
безпеки» (International NGO Safety
Organisation)

Загальні послуги та підтримка

$0,4

1

«СОС Дитячі містечка Україна»

Захист

$0,3

1

«Донбас СОС»

Захист

$0,2

1

Громадська організація «Ерлайт»

Захист, Охорона здоров’я, Продовольча безпека та засоби
до існування

$0,1

1
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175тис.

1,5млн

Житло та непродовольчі
товари

Продовольча безпека та
засоби до існування

650тис.

Луганська область

159тис.

1млн

416тис.

Луганська область

Донецька область

1,2млн

ЛЮДИ, ЯКІ
ПОТРЕБУЮТЬ
ДОПОМОГИ

Донецька область

Інші області

НПУТ

ПУТ

РОЗТАШУВАННЯ

Географічний розподіл

5тис.

320тис.

780тис.

350тис.

450тис.

ЛЮДИ, ЯКИМ
ПЛАНУЄТЬСЯ
НАДАТИ
ДОПОМОГУ

1,9млн

Загалом

3,4млн

20тис.

105тис.

80тис.

Багатоцільова грошова
допомога

Освіта

404тис.

1,9млн

3млн

Вода, санітарія та гігієна

Загальні послуги та
підтримка

1,3млн

1,5млн

Охорона здоров’я

119тис.

1,5млн

ЛЮДИ, ЯКИМ
ПЛАНУЄТЬСЯ
НАДАТИ
ДОПОМОГУ

2,8млн

ЛЮДИ, ЯКІ
ПОТРЕБУЮТЬ
ДОПОМОГИ

Захист

СЕКТОР

Розподіл за секторами

ПОТРЕБУЮТЬ
ПЛАНУЄТЬСЯ

ПОТРЕБУЮТЬ
ПЛАНУЄТЬСЯ

57 | 43

54 | 46

54 | 46

54 | 46

54 | 46

ГЕНДЕРНИЙ
РОЗПОДІЛ
ЖІНКИ |
ЧОЛОВІКИ (%)

54 | 46

59 | 41

51 | 49

62 | 38

59 | 41

54 | 46

60 | 40

57 | 43

ГЕНДЕРНИЙ
РОЗПОДІЛ
ЖІНКИ |
ЧОЛОВІКИ (%)

ЖІНКИ
ЧОЛОВІКИ

ЖІНКИ
ЧОЛОВІКИ

22 | 59 | 19

14 | 59 | 27

11 | 59 | 26

11 | 35 | 54

16 | 35 | 49

ВІКОВИЙ РОЗПОДІЛ
ДІТИ | ДОРОСЛІ | ЛІТНІ ЛЮДИ (%)

14 | 45 | 41

18 | 41 | 41

98 | 2 | -

18 | 41 | 41

16 | 56 | 28

14 | 45 | 41

15 | 51 | 33

22 | 59 | 19

ВІКОВИЙ РОЗПОДІЛ
ДІТИ | ДОРОСЛІ | ЛІТНІ ЛЮДИ (%)

6

12

12

14

14

ЛЮДИ З
ІНВАЛІДНІСТЮ (%)

13

13

-

13

12

13

12

6

2

20

37

47

62

ПОТРЕБИ
(ДОЛ. США)

$5

$6

$7

$21

$23

$27

$29

$50

ЛЮДИ З
ПОТРЕБИ
ІНВАЛІДНІСТЮ (%) (ДОЛ. США)

4.3
Планові показники за секторами та географічними зонами

5

4

10

23

26

ПАРТНЕРИ
ПГР

40

8

4

4

15

14

15

16

25

ПАРТНЕРИ
ПГР

5

24

44

70

72

ПРОЄКТИ

96

8

5

4

17

17

17

20

31

ПРОЄКТИ
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4.4
Що станеться, якщо не буде вжито заходів
реагування?

Освіта
•
Тисячі постраждалих унаслідок конфлікту
дітей та вчителів по обидва боки «лінії
розмежування» будуть позбавлені доступу
до безпечного та інклюзивного навчального
середовища. Це може збільшити ризик того, що
діти не відвідуватимуть заняття.
•
Збільшиться
ризик
появи
«втраченого
покоління»,
оскільки
внаслідок
збройного
конфлікту
продовжують
порушуватися права дітей.
•
Діти не матимуть можливості розвивати
необхідні для їхнього майбутнього навички.
•
Перше покоління дітей, народжене під час
збройного конфлікту, у 2020 році пішло
в перший клас. Це підвищує ризик того,
що вони будуть сприймати конфлікт як
нормальне явище.
Продовольча безпека та засоби до існування
•
Якщо ми не забезпечимо своєчасну життєво
важливу підтримку та допомогу із засобами
до існування, 80 000 людей, які потребують
гуманітарної допомоги, будуть змушені вдаватися
до негативних стратегій пристосування.
•
На цьому тлі відсутність реагування, швидше
за все, призведе до подальшого погіршення
ситуації, що може бути незворотним.
Житло/НПТ
•
У гіршому випадку близько 117 000
людей, яким планується надати допомогу,
боротимуться за виживання взимку. Зважаючи
на суворі погодні умови взимку та додаткові
проблеми, викликані COVID-19, ці вразливі
люди наражатимуться на ризики захворювання
та, можливо, смерті. Ресурси, які їм доведеться

•

•

використовувати для утеплення своїх будинків
та придбання матеріалів для опалення та
супутніх товарів, не будуть використані для
задоволення інших основних потреб.
Щонайменше 55 000 вразливих людей,
які проживають у центрах компактного
проживання та соціальних установах на ПУТ,
зіткнуться із проблемами у сфері охорони
здоров’я, та їм буде важко пережити зиму.
Якщо на НПУТ не буде реалізовано програми
ремонту будинків, 3 300 сімей залишаться у
своїх пошкоджених будинках і ще рік житимуть
у неналежних умовах, що порушують їхню
гідність, через брак інших можливостей.

Охорона здоров’я
•
Хоча вплив пандемії COVID-19 важко виміряти,
очевидно,
що
постраждале
унаслідок
конфлікту населення, особливо вразливі та
маргіналізовані групи, не отримає необхідних
медичних послуг для боротьби з вірусом.
•
У 2021 році постраждале внаслідок конфлікту
населення, імовірно, все частіше стикатиметься
із серйозними ризиками для здоров’я, такими
як інфекційні хвороби, яким можна запобігти,
а також неінфекційні хвороби. Якщо ми не
забезпечимо реагування, вони можуть бути
позбавлені необхідного лікування.
•
Вразливі групи населення, особливо літні
люди з хронічними захворюваннями, люди
з інвалідністю та хворі на туберкульоз/ВІЛ,
залишаться без життєво важливих ліків.
•
Більше 1,3 мільйона людей не отримають
якісні та життєво необхідні медичні послуги,
включаючи психосоціальну підтримку та
послуги у сфері психічного здоров’я.
•
Оскільки
ситуація
набуває
тривалого
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•

характеру, спричинені конфліктом стрес та
психічні розлади неминуче призведуть до
виникнення довгострокових проблем у сфері
психічного здоров’я.
Десятки тисяч дітей будуть позбавлені життєво
важливої вакцинації, внаслідок чого для них
збільшиться ризик захворювань, яких можна
запобігти за допомогою вакцин.

Захист
•
Збільшиться кількість жертв серед цивільного
населення
через
відсутність
заходів
гуманітарного
розмінування,
включаючи
обстеження, маркування, інформування про
небезпеку
вибухонебезпечних
предметів
та розмінування.
•
Для дітей, які проживають уздовж «лінії
розмежування»,
збільшаться
ризики
психологічних проблем, негативних моделей
поведінки, розділення родин та направлення
до закладів опіки через відсутність відповідної
допомоги у сфері захисту.
•
Люди, які наражаються на ризики гендерно
зумовленого насильства, і ті, хто пережив
гендерно зумовлене насильство, не матимуть
доступу до відповідної допомоги.
•
Збільшиться кількість ВПО та постраждалих
унаслідок конфлікту людей, які вдаються до
негативних механізмів пристосування через
неможливість задоволення основних потреб.
•
Збільшиться кількість випадків вимушеного
повернення на НПУТ та в райони поблизу
«лінії розмежування» на ПУТ через відсутність
гуманітарної допомоги в районах переміщення.
Вода, санітарія та гігієна
•
Підвищиться ризик того, що лікарні, школи
та будинки для літніх людей в районах, що
постраждали від конфлікту, стануть центрами
розповсюдження COVID-19.
•
Почастішають перебої у водопостачанні та
санітарних послугах, що призводитиме до
дефіциту води, неналежних санітарних умов та
інших труднощів.
•
Перебої в роботі централізованих систем
опалення,
для
роботи
яких
необхідне

110

•

водопостачання,
продовжать
створювати
значні ризики для здоров’я людей в
холодні зими.
Відновлення у секторі ВСГ буде неможливим.
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4.5
Як зробити внесок?

Внесок у План гуманітарного реагування
Отримати додаткову інформацію про Огляд
гуманітарних потреб в Україні, План гуманітарного
реагування на 2021 рік, інші моніторингові
звіти або інформацію про те, як зробити внесок
безпосередньо організаціям, які беруть участь у
виконанні Плану, можна за посиланням:
www.humanitarianresponse.info/operations/ukraine

Внесок через Гуманітарний фонд для України (ГФУ)
Донори можуть зробити внески в Гуманітарний
фонд для України (UHF), який було засновано у
лютому 2019 року. Метою цього спільного фонду
фінансування країни є підтримка узгодженої
гуманітарної діяльності відповідно до Плану
гуманітарного
реагування
та
задоволення
найбільш нагальних потреб, які визначені як
стратегічний пріоритет, але без підтримки Фонду
залишилися би без фінансування. Фонд дає
можливість донорам направляти внески без
зазначення конкретної цілі використання для
підтримки гуманітарних зусиль на місцях, що, у
свою чергу, не лише забезпечить скоординоване,
гнучке та інклюзивне гуманітарне реагування, а й
дозволить з максимальною користю використати
наявні ресурси. Отримати додаткову інформацію
можна на вебсайті УКГС в Україні:

Внесок через Центральний фонд реагування на
надзвичайні ситуації (CERF)
CERF забезпечує швидке первинне фінансування
життєво важливих заходів у разі виникнення
надзвичайних ситуацій та виділення коштів
для
необхідної
гуманітарної
діяльності
у
ситуаціях тривалої кризи, для якої не вистачає
фінансування. У CERF, управління яким забезпечує
УКГС, надходять внески від різних донорів —
здебільшого урядів, але також приватних компаній,
фондів, благодійних організацій та приватних
осіб, які об’єднуються в єдиний фонд. Ці кошти
використовуються для реагування на кризи у будьякій точці світу. Дізнайтеся більше про СЕРФ та про
те, як зробити внесок, на вебсайті CERF.
http://www.unocha.org/cerf/ourdonors/how-donate

Допомога в натуральній формі
Організація Об’єднаних Націй закликає донорів
надавати допомогу насамперед у формі фінансових
внесків, тому що грошові кошти сприяють
максимально швидкому та гнучкому реагуванню,
а також забезпечують надання саме тієї допомоги,
що необхідна. Якщо ви можете зробити внесок
лише у натуральній формі для реагування на
катастрофи та надзвичайні ситуації, надішліть
електронний лист з відповідною інформацією про
ваш внесок у натуральній формі за адресою:

http://www.unocha.org/ukraine
logik@un.org
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4.6
Скорочення

БЦГД

Багатоцільова грошова допомога

НПУТ

Не підконтрольні Уряду території

ВВП

Валовий внутрішній продукт

НУО

Неурядова організація

ВЗВ

Вибухонебезпечні залишки війни

ОБСЄ

ВООЗ

Всесвітня організація охорони здоров’я

Організація з безпеки та
співпраці в Європі

ВПО

Внутрішньо переміщені особи

ОГП

Огляд гуманітарних потреб

ВСГ

Вода, санітарія та гігієна

ОГС

Організація громадянського
суспільства

ГЗН

Гендерно зумовлене насильство

ОЕСР

ГКК

Гуманітарна команда країни

Організація економічного
співробітництва та розвитку

ГФУ

Гуманітарний фонд для України

ООС

Операція Об’єднаних сил

ДСНС

Державна служба України з
надзвичайних ситуацій

ПГР

План гуманітарного реагування

ПІК

Профілактика інфекційних захворювань
та контроль за ними

ПППН

Підзвітність перед
постраждалим населенням

ПТСР

Посттравматичний стресовий розлад

ПУТ

Підконтрольні Уряду території

СВП

Саморобний вибуховий пристрій

ТКГ

Тристороння контактна група

УВКБ

Управління Верховного комісара ООН у
справах біженців

ЗІЗ

Засоби індивідуального захисту

ЗСУ

Збройні Сили України

КМУ

Кабінет Міністрів України

КПВВ

Контрольний пункт в’їзду-виїзду

МГП

Міжнародне гуманітарне право

Мінсоц

Міністерство соціальної політики

МККГ

Міжкластерна координаційна група

МКЧХ

Міжнародний комітет Червоного Хреста

ММПЛУ

Моніторингова місія ООН з прав
людини в Україні

УВКПЛ

Управління Верховного комісара ООН
з прав людини

МОМ

Міжнародна організація з міграції

УКГС

МППЛ

Міжнародне право прав людини

Управління ООН з координації
гуманітарних справ

МСОП

Міжсекторальна оцінка потреб

УЦВС

Управління цивільно-військового
співробітництва Збройних Сил України

МРТОТ

Міністерство з питань реінтеграції
тимчасово окупованих територій

ЦГП

Цикл гуманітарних програм

НСМ

Національна система моніторингу МОМ

ЮНІСЕФ

Дитячий фонд Організації
Об’єднаних Націй

НПТ

Непродовольчі товари
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ЮНФПА

Фонд народонаселення Організації
Об’єднаних Націй

ACTED

Агенція з технічного
співробітництва та розвитку

AMRF

Система моніторингу та
звітування про доступ

COVID-19

Коронавірусна хвороба 2019
(також 2019-nCoV)

DDG

Данська Група з розмінування

DRC

Данська Рада у справах біженців

INFORM

Індекс управління ризиками

INSO

Міжнародна організація з питань безпеки

JIAF

Рамкові принципи проведення спільного
міжсекторального аналізу

JIPS

Спільна служба з профілювання
внутрішньо переміщених осіб

NRC

Норвезька рада у справах біженців

PUI

Première Urgence Internationale

SCORE

Соціальна єдність та примирення

UAH

Українська гривня (національна
валюта України)
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