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У 2017 році розпочнеться
четвертий рік конфлікту в
Україні. Як і раніше, ми з
нетерпінням чекаємо на мирне
політичне врегулювання ситуації,
що дасть змогу людям нарешті
повернутися до нормального
життя. Проте, мільйони людей
продовжують страждати від
наслідків тривалого насильства.
Боротьба між сторонами конфлікту продовжує щоденно
забирати життя людей. Як і раніше, спостерігаються
пошкодження шкіл та життєво важливої інфраструктури,
а також приватних будинків, на довгі роки створюючи
перешкоди для нормального життя та відновлення.
Досі невідомо, коли наступить мир. Конфлікт набуває
затяжного характеру, а гуманітарні проблеми є щоденною
реальністю для тих, хто безпосередньо постраждав від
насильства, та для громад, що приймають внутрішньо
переміщених осіб (ВПО). Затяжний конфлікт на довгі
роки стає фінансовим тягарем для держави, яка не може
самостійно забезпечити соціальний захист населення,
збільшуючи невдоволення громад, постраждалих від
переміщення, та тих, хто живе на не підконтрольних Уряду
територіях (НПУТ).
Складна економічна ситуація погіршує становище людей,
які покинули зону активних бойових дій. Здатність
громадянського суспільства та громад прихистити та
підтримати постраждале населення виснажена після
років тривалого конфлікту. На додаток до гуманітарної
допомоги, яку потребують люди, ключовими проблемами є
працевлаштування, доступне житло та недискримінаційний
доступ до якісних соціальних послуг. Багато хто з ВПО
вирішив повернутися додому – до районів уздовж «лінії
розмежування» або на НПУТ, тому що не мають фінансової
можливості жити де-інде, окрім власного дому, незважаючи
на небезпеку та нужду. Ці люди хочуть самі забезпечувати
себе, замість того, щоб залежати від допомоги. Ми визнаємо,
що повинні задовольнити реальні гуманітарні потреби та
водночас прискорити процеси відновлення та розвитку.
У цьому контексті «лінія розмежування» стає де-факто
кордоном. Демонструючи реальну волю громадян своєї
країни, близько 700 тис людей щомісяця перетинають цей
«кордон», попри небезпеку та труднощі. Люди їдуть, щоб
отримати доступ до залишків своїх заощаджень, мізерних
пенсій та щоб побачити близьких. Роз’єднання громад, а
також потенційне руйнування економічних та соціальних

зв’язків матимуть довгострокові наслідки для регіону. На
НПУТ та у районах уздовж «лінії розмежування» потреби в
захисті та гуманітарній допомозі є особливо актуальними.
На території, що знаходиться дальше від зони бойових дій,
терміново необхідні заходи з відновлення та розвитку. Якщо
не зміцнити зусилля, існує ризик створення зони «соціальноекономічного відчуження».
Український Уряд зробив певні кроки, щоб взяти на себе
відповідальність як гаранта прав всіх громадян, незалежно
від того, де вони проживають. Створення Міністерства
з питань тимчасово окупованих територій та ВПО було
довгоочікуваним рішенням. Але для того, щоб Уряд міг
задовольнити спричинені кризою потреби, необхідна
політична воля, час та значні фінансові кошти.
Через всі зазначені вище причини Україна, як і раніше,
потребує допомоги. Незважаючи на наявні проблеми,
зокрема, з доступом, ми продовжуємо надавати допомогу
всім людям, які її потребують по всій «лінії розмежування».
Ми залежимо від щедрості наших донорів, щоб допомогти
2,6 мільйонів жителів України, яким планується надати
допомогу в рамках Плану гуманітарного реагування
(ПГР). Ці люди, як і раніше, потребують захисту, житлової
допомоги, водопостачання, санітарії та гігієни, охорони
здоров’я, продуктів харчування, засобів до існування,
соціально-психологічної підтримки та освіти.
Як і в минулому році, на думку гуманітарного
співтовариства, захист залишається головним питанням
ПГР на 2017 рік поряд із іншими життєво важливими
гуманітарними інтервенціями. Але ми зробили набагато
більше: ми визначили зв’язок між гуманітарним
реагуванням та заходами з відновлення і розвитку. Чітко та
на кілька кроків вперед ми сформулювали механізми зв’язку
термінових та довгострокових інтервенцій. Працюючи як
одна команда, ми забезпечуємо узгодженість та синергію цих
різних засобів вирішення відповідних проблем та потреб.
Цей підхід, а також сталий мир є шляхом подолання кризи.
Щоб досягти успіху та переконатись, що світ не забуде про
страждання людей в Україні, нам потрібні рішуча підтримка
і значне фінансування.
Саме тому ми, гуманітарне співтовариство та народ України,
розраховуємо на вашу підтримку.

Ніл Вокер
Координатор ООН з гуманітарних питань
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ПЛАН ГУМАНІТАРНОГО РЕАГУВАННЯ

СТИСЛИЙ ОГЛЯД
ОПЕРАТИВНА ПРИСУТНІСТЬ: КІЛЬКІСТЬ ПАРТНЕРІВ

СТРАТЕГІЧНА ЦІЛЬ 1

Відстоювання прав та реагування на потреби
у захисті постраждалого від конфлікту
населення відповідно до міжнародних норм
та стандартів.

215*
14

СТРАТЕГІЧНА ЦІЛЬ 2

Надання надзвичайної допомоги та
забезпечення недискримінаційного доступу
постраждалого населення до якісних
основних послуг.
СТРАТЕГІЧНА ЦІЛЬ 3

24
18

16
16 20

16

3,8млн
ЛЮДИ, ЯКИМ
ПЛАНУЄТЬСЯ НАДАТИ
ДОПОМОГУ

17

41
28

23

16
29

19
25

20

14

Посилення життєстійкості постраждалого від
конфлікту населення, запобігання подальшого
погіршення гуманітарної ситуації, а також
сприяння у відновленні та зміцненні соціальної
згуртованості.
ЛЮДИ, ЩО ПОТРЕБУЮТЬ
ДОПОМОГИ

19

89
74

53

17
21

109
49

ЛЮДИ, ЩО ПОТРЕБУЮТЬ ДОПОМОГИ, ЗА ТЕРИТОРІЯМИ
Території, підконтрольні
Уряду

1,2млн

Не підконтрольні Уряду
території (включаючи
«лінію розмежування»)

2,3млн

ВПО на підконтрольних
Уряду територіях

0,3млн**

2,6млн
ПОТРЕБА ДОЛ. США

214млн
КІЛЬКІСТЬ ЖЕРТВ

**Міністерство соціальної політики зареєструвало 1,7 млн ВПО. Всі вони потребують різного типу допомоги. З них від 0,8 млн до 1 млн
ВПО постійно проживають на ПУТ, у той час як інші часто перетинають «лінію розмежування» і, для цілей цього Огляду гуманітарних потреб, включені до населення, що проживає на НПУТ. Серед осіб, що проживають на ПУТ, 0,3 млн ВПО відносяться до найбільш уразливих
верств населення та потребують життєво необхідних гуманітарних інтервенцій..

9 700 загиблих
22 600 поранених

НАСЛІДКИ КОНФЛІКТУ

ПЕНСІОНЕРИ-ГОДУВАЛЬНИКИ

3,8 МЛН

Пенсії - головне

кількість
постраждалих

70%

літні люди, жінки та діти

700
000
щомісяця перетинають

джерело доходу

для

60%

населення

НПУТ

“лінію розмежування”

*215 – загальна кількість партнерів Кластерів по всій Україні у 2016 р. Це не загальна кількість партнерів по регіонам, так як деякі партнери можуть працювати у декількох регіонах. .
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ЧАСТИНА I: ОГЛЯД КРИЗИ
КЛЮЧОВІ МОМЕНТИ

ЗАХИСТ
ДОСТУП
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЖИТЛОМ, ВОДОЮ
ТА МЕДИЧНОЮ ДОПОМОГОЮ У
НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЯХ
ВТРАТА ДЖЕРЕЛ ДОХОДУ, ПОШУК
СТАЛОГО РІШЕННЯ

ОГЛЯД

КРИЗИ

Незважаючи на те, що збройний конфлікт на сході України залишається майже
непоміченим, він продовжує викликати гуманітарні потреби, забирати людські
життя та призводити до пошкодження об’єктів життєво важливої цивільної
інфраструктури. Криза, що триває більше двох років, послаблює здатність
людей справлятися з її наслідками. Тривале переміщення є проблемою, а
відсутність джерел доходу змушує деяких ВПО повертатися до небезпечних
районів. Ставлення Уряду до громадян, які проживають на НПУТ, залишається
суперечливим. Водночас де-факто влада на НПУТ продовжує створювати
перешкоди для гуманітарного доступу до людей, які потребують допомоги.
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За оцінками, з початку конфлікту у східній частині України
постраждали 3,8 млн людей, яким потрібна гуманітарна
допомоги, а їх захист залишається ключовою проблемою.
Більшість із постраждалих, 2,9 млн, що на 200 тис більше,
ніж у 2015 році, проживають на НПУТ. Потреба в
гуманітарній допомозі відчувається і на підконтрольних
Уряду територіях (ПУТ) Луганської та Донецької областей.
Багато людей залишили зону конфлікту, знайшовши
притулок у межах України та за кордоном. Уряд офіційно
зареєстрував близько 1,7 млн осіб, які набули статусу
внутрішньо переміщених осіб (ВПО).1 З них, за оцінками,
приблизно від 800 тис до 1 млн постійно проживають
на ПУТ і потребують довгострокових рішень, тоді як
інші, все ще зареєстровані як ВПО, часто перетинають
«лінію розмежування». За оцінками, у 2016 році 200 тис
осіб повернулися до місць проживання на НПУТ – в

основному, до тих районів, де протягом більш одного
року не проводилося жодних бойових дій. Один або
кілька членів сімей з більш одного з 10 домогосподарств,
які проживають на НПУТ, вимушені були повернутися
додому.2 Були зафіксовані випадки, коли люди змушені
були повернутися через те, що більше не могли оплачувати
житло і комунальні послуги у міських районах на ПУТ.

1. За даними Міністерства соціальної політики України від 10 жовтня
2016 р.

3. У період із січня по жовтень 2016 р. було зафіксовано 490 жертв
серед цивільного населення внаслідок конфлікту, серед них 78 загиблих.

ХРОНОЛОГІЯ ПОДІЙ

Безперервні бойові дії становлять загрозу для життя людей,
що проживають уздовж «лінії розмежування», та створюють
для них численні труднощі. За даними Моніторингової
місії ООН з прав людини в Україні, з початку конфлікту
майже 23 тис осіб отримали поранення та 9 700 людей
загинули (станом на 15 листопада 2016 р.). Більшість із
понад 2 тис загиблих3 серед цивільного населення були
2.

Мультисекторна оцінка потреб, 2016.

Лютий 2014

Квітень 2014

Серпень 2014

Президент Віктор
Янукович залишає
країну внаслідок масових
протестів у Києві

Озброєнні групи беруть під
контроль східні частини
Донбасу

Запуск Попереднього
плану реагування

Листопад 2013

Березень 2014

Червень 2014

Вересень 2014

Протести у Києві

Кримська криза

Домовленість про припинення
вогню, попри яке невибіркові
обстріли продовжуються,
що призводить до
непропорційних наслідків для
цивільного населення

Підписання Мінського
протоколу
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вбиті в результаті невибіркових обстрілів житлових
районів, постраждали від вибухонебезпечних залишків
війни (ВЗВ), саморобних вибухових пристроїв (СВП) та
наземних мін.4 В результаті обстрілів часто припиняється
постачання води та електроенергії. Крім того, комунальні
підприємства стикаються із зростаючими труднощами
під час проведення ремонту зношеної інфраструктури, що
постраждала від війни. Також не було знайдено рішення
щодо механізмів переказу грошових коштів для сплати
рахунків через «лінію розмежування». У 2016 році було
пошкоджено понад 1 тис житлових будинків.5
«Лінія розмежування» між ПУТ та НПУТ стала де-факто
кордоном. Свобода пересування обмежується, ізолюючи
постраждале населення на НПУТ. Більш ніж 700 тис людей
щомісяця подорожують через «лінію розмежування»,6
щоб підтримувати сімейні зв’язки, доглядати за власністю,
отримати доступ до ринків, установ охорони здоров’я
та одержати соціальні виплати на ПУТ. Обмеження
свободи пересування людей та товарів через лінію фронту
і комерційної торгівлі руйнують ринкові відносини і
призводять до зростання цін на споживчі товари на НПУТ.
Призупинення соціальних виплат ВПО є однією з
основних причин для занепокоєння у сфері захисту,
тому що пенсіонери є єдиними годувальниками для 38%
постраждалих від конфлікту сімей на ПУТ та 60% сімей –
на НПУТ.7 З лютого 2016 року Уряд припинив виплату
соціальної допомоги та пенсії для близько 600 тис ВПО
до підтвердження ними довідок ВПО, пояснюючи це
боротьбою з «шахрайством». Це рішення спричинило
збільшення штучного руху цивільних осіб через лінію
фронту та, у першу чергу, вплинуло на пенсіонерів, що
проживають на НПУТ, які, відповідно до законодавства
4. Дані Моніторингової місії ООН з прав людини в Україні: підтверджена кількість жертв у період з квітня 2014 р. по 15 листопада 2016 р. Це
консервативна оцінка; вважається, що фактична кількість жертв більша.
5. Кількість звернень, отриманих Кластером житла.
6. Середнє значення, розраховане на основі статистичних даних Державної прикордонної служби України за період з січня по жовтень 2016 р.
7. МВОУ, 2016 р.

України, змушені реєструватися як ВПО, щоб отримати
соціальну допомогу.
Економічний застій на Донбасі поглиблюється через
конфлікт, що триває більше двох років. Сім’ї вичерпали свої
заощадження та скоротили витрати на охорону здоров’я
і освіту, щоб купувати їжу. Близько 45% ВПО зазнають
труднощів у пошуку нової роботи8: у вересні 2016
року 38% ВПО були безробітними.9 Зниження доходів
співпадає зі зростанням цін на продукти та комунальні
послуги.10
Доступ людей до товарів та послуг також є ускладненим. У
той час як надання допомоги триває, доступ організацій до
тих, хто її потребує, як і раніше, обмежується небезпекою
та бюрократичними перешкодами. Де-факто влада
продовжує стримувати роботу багатьох гуманітарних
організації у районах, що знаходяться під її контролем.
Хоча український Уряд певною мірою полегшив попередні
процедурні перешкоди щодо доставки гуманітарної
допомоги, залишаються серйозні проблеми.
Уряд України ухвалив деякі невпевнені рішення, щоб взяти
на себе провідну роль у задоволенні потреб населення,
ззокрема було створено Міністерство з питань тимчасово
окупованих територій та ВПО, уповноважене на
вирішення питань з координації гуманітарної допомоги
та заходів з відновлення. Проте, бракує загальної позиції
Уряду щодо систематичного виконання своїх обов’язків як
гаранта прав всіх українців.

8.

МВОУ, 2016 р.

9.

Національна моніторингова система МОМ, вересень 2016 р.

10. У 2015 році Україна посідає друге місце в світі за рівнем інфляції на
продукти харчування. У зв’язку з погіршенням обмінної ставки (гривня
коштує приблизно в три рази менше, ніж на початку конфлікту) збільшенням плати за газ і електроенергію на 30%, ціни на продукти харчування
зросли на 40% (ACAPS, Аналіз мультісекторного ринкового середовища,
жовтень). Домашні господарства в зоні конфлікту постраждали найбільше, проте люди, що проживають на материковій частині України також
потерпають від інфляції та економічної кризи.

Лютий 2015

Вересень 2015

Лютий 2016

Вересень 2016

Підписання Других
Мінських домовленостей,
які передбачають сприяння
у наданні гуманітарної
допомоги. Запуск доповненого
Гуманітарного плану реагування

Відновлення режиму
припинення вогню та
початок навчального року

Заснування Міністерства
України з питань тимчасово
окупованих територій та
ВПО

Поновлення домовленості
про припинення вогню та
коротке затишшя

Січень 2015

Липень 2015

Лютий 2016

Жовтень 2016

Введення Урядом України
Тимчасового порядку, який
обмежив свободу переміщення,
перевезення комерційних
товарів і надання послуг на
НПУТ

Де-факто влада НПУТ
вимагає пройти «реєстрацію/
акредитацію». Надання
гуманітарної допомоги на
НПУТ призупиняється

Призупинення виплати
соціальної допомоги та
пенсії для 600 тис ВПО

Активізація бойових дій
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СТРАТЕГІЧНІ

ЦІЛІ

Огляд гуманітарних потреб (ОГП) знову підтвердив наявність гуманітарних
потреб, особливо у районах уздовж «лінії розмежування» та на НПУТ, а також
в окремих районах на сході України. Гуманітарна спільнота підтверджує
актуальність стратегічних цілей ПГР 2016 року для планування заходів на 2017
рік. Зокрема питання захисту, гуманітарного доступу, потреби в життєво
важливих інтервенціях залишаються пріоритетом разом із відновленням
джерел доходу, а також підтримкою довгострокових рішень.
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1

Відстоювання прав та
реагування на потреби
у захисті постраждалого від конфлікту населення відповідно до
міжнародних норм та
стандартів.

2

Надання надзвичайної
допомоги та забезпечення недискримінаційного доступу
постраждалого населення до якісних
основних послуг.

Потреби в захисті постраждалих
від конфлікту людей мають
першорядне значення і будуть
вирішуватися на основі заходів із
захисту, які забезпечать дотримання
сторонами конфлікту міжнародних
норм та стандартів. Такий підхід
передбачає послідовне та ефективне
інформування громадськості з питань
захисту та інших потреб із залученням
усіх сторін та зацікавлених суб’єктів по
обидва боки від «лінії розмежування»,
відповідно до норм міжнародного
гуманітарного права (МГП), принципу
незавдання шкоди та основних
гуманітарних принципів.

Постраждалі від конфлікту особи,
отримають термінову життєво
важливу допомогу: воду, продукти
харчування, непродовольчі
товари, медичну допомогу,
соціально-психологічну підтримку,
житлову та грошову допомогу
на недискримінаційних засадах.
Допомога у першу чергу направлена
на найбільш уразливі групи
населення. Пріоритетним завданням
залишатиметься доступ людей до
основних послуг, включаючи освіту,
пенсії та соціальну допомогу, а також
доступ гуманітарних організацій до
тих, хто потребує допомоги.

Це потребує додаткових зусиль щодо
захисту прав людини, включаючи
свободу пересування, з акцентом на
уразливі групи населення, зокрема
жінок, дітей, молоді, людей похилого
віку та хронічно хворих, а також
людей з інвалідністю.

Ґендерний та віковий аспекти,
включаючи збір і аналіз
деталізованих даних щодо статі та
віку, дадуть змогу конкретизувати
допомогу для тих, хто її найбільше
потребує.

Захист як концепція реалізується
через програмні заходи. Пріоритетом
є доступ до захисту та правової
допомоги, а також розробка заходів
гуманітарного розмінування.

3

Зміцнення життєстійкості постраждалого від
конфлікту населення,
запобігання подальшого погіршення гуманітарної ситуації, а також
сприяння у відновленні
та зміцненні соціальної
згуртованості.

Реалізація дій, спрямованих на
запобігання подальшого припинення
основних послуг, роботи міських
та сільських систем і важливої
інфраструктури, а також полегшення
людських страждань, з урахуванням
ґендерного аспекту.
Заходи об’єднають раннє
відновлення, зокрема, джерел доходу,
з наданням гуманітарної допомоги.
Основні завдання полягають у
сприянні ухваленню довгострокових
рішень, підвищенню життєстійкості
громад та надання послуг, а також
протидії виснаження механізмів
подолання кризи.
Враховуючи національний контекст,
гуманітарні організації зобов’язуються пов’язувати свою роботу із
зусиллями та діями в сфері відновлення та розвитку.
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СТРАТЕГІЯ

РЕАГУВАННЯ
Хоча основний пріоритет реагування встановлено щодо життєво важливої
гуманітарної допомоги у районах, де вона найбільш актуальна, ПГР 2017
також визнає зростання потреби в забезпеченні доходу, оскільки багато
людей вичерпали власні механізми подолання кризи. Впровадження у 2016
році заходів з раннього відновлення розширила можливості для реалізації
сталих рішень, надавши більше можливостей для співпраці і синергії між
гуманітарною допомогою та розвитком громад.
Пріоритетні зобов’язання

Всеосяжна, неупереджена та нейтральна взаємодія

Незважаючи на постійні гуманітарні потреби у східній
України, в 2016 році ПГР отримав менш ніж третину
необхідного фінансування, що є суттєвим скороченням
порівняно із минулим роком. Таке низьке фінансування
призвело до значних затримок, перебоїв і, що найгірше,
припинення деяких найважливіших видів допомоги, таких
як мобільні медичні бригади, у важкодоступних районах.

Реалізація ПГР вимагає участі на стратегічному рівні,
всеосяжного, неупередженого й нейтрального спілкування
з усіма сторонами конфлікту по всій «лінії розмежування».
Хоча Міністерство з питань тимчасово окупованих територій
і ВПО є одним із ключових учасників гуманітарної взаємодії
на ПУТ, воно повинно бути спроможним і уповноваженим
виконувати покладені на нього важливі обов’язки.
Першорядне значення має взаємодія з органами влади на
центральному та місцевому рівнях.

Оскільки стратегічні цілі 2016 року залишаються незмінними
для 2017 року, Гуманітарна група країни у Україні (ГГК)
зробила важливі кроки щодо забезпечення простої,
прагматичної, цілеспрямованої, стратегії гуманітарного
реагування на 2017 рік, яка повністю орієнтована на
визначені пріоритети та містить реалістичні цілі. Головна
мета заходів, зазначених в Плані, полягає у забезпеченні
своєчасної, скоординованої життєво важливої гуманітарної
допомоги тим, хто її потребує, на основі встановлених
принципів, щоб запобігти загибелі людей та пом’якшити
вплив небезпечних для життя фізичних і психологічних
чинників, з якими стикаються постраждалі від конфлікту
люди. Основна увага приділяється районам уздовж «лінії
розмежування». Належна увага також приділяється зонам
з найбільш актуальними потребами за секторами. Крім
того, пріоритетними є гуманітарні заходи, спрямовані на
задоволення потреб людей, які проживають на НПУТ,
де конфлікт та політичні міркування перешкоджають
отриманню довгострокових інвестицій, позбавляючи
громади можливості задовольняти свої основні потреби.
В цьому році для гуманітарних програм важливого значення
набуває врахування сезонних чинників, оскільки Україна
потрапляє під потенційний вплив Ла-Нінья, що може
спричинити суворі холоди, які становлять смертельну загрозу
для населення. ПГР надає великого значення діяльності з
протидії несприятливим наслідкам сезонності для уразливих
груп населення і зменшує безпосередній вплив відповідних
чинників. Діяльність всіх кластерів повинна перш за все
задовольняти потреби найбільш уразливих верств населення.
Головним пріоритетом ПГР являється задоволення потреб
уразливих груп населення, зокрема людей похилого віку,
осіб з інвалідністю і особливими потребами, людей, які
страждають від неінфекційних захворювань, та дітей. Також
активно застосовуються ґендерні аспекти, враховується
різниця в потребах жінок, чоловіків, хлопчиків та дівчат.

ГГК визнає, що у контексті гуманітарної взаємодії
повноваження різних державних органів пересікаються та
є фрагментованими. На сьогодні Міністерство соціальної
політики України є ключовим органом з вирішення
питань, безпосередньо пов’язаних з ВПО, а повноваження
Міністерства з питань тимчасово окупованих територій і
ВПО ще не повністю перетворені у конкретні стратегічні цілі
і дії. Тому ГГК прагне підвищити свою участь в підтримці
Міністерства з питань тимчасово окупованих територій
і ВПО та всіх відповідних міністерств, щоб забезпечити
найбільший вплив у загальній гуманітарній діяльності.
Водночас, ГГК підкреслює провідну роль захисту в усіх
аспектах гуманітарного реагування. Вона подвоїть свої
зусилля щодо підтримки скасування чи внесення змін до
дискримінаційних нормативно-правових актів в інтересах
всіх постраждалих від конфлікту цивільних осіб.
Використання грошової допомоги, де це можливо
В Україні Уряд використовує грошові перекази для
програм соціального забезпечення. У 2016 році близько
26% запитів щодо фінансування у рамках ПГР були
КРИТЕРІІ ПРІОРИТИЗАЦІЇ

ЖИТТЄВО НЕОБХІДНА ОСНОВНА
ГУМАНІТАРНА ДОПОМОГА
ГЕОГРАФІЧНЕ ПОЛОЖЕННЯ
УРАЗЛИВІСТЬ
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орієнтовані на програми готівкових розрахунків як у формі
багатоцільових грошових переказів, так і цільових ваучерів
або готівкових коштів. Результати оцінок11 та поточних
програм переказу грошових коштів на ПУТ свідчать про
те, що середовище готове до таких заходів, оскільки ринки
значною мірою є доступними, функціонує розвинута
мережа фінансових установ, існують необхідні технології,
а постраждалі від конфлікту люди у більшості випадків
вважають отримання грошових коштів кращою формою
допомоги ніж товарів. Готівкові інтервенції триватимуть
і у 2017 році; сфера їх реалізації поширюватиметься у
районах, де це можливо, зокрема, на НПУТ. Проте для
виявлення наявних можливостей на НПУТ необхідне
більш глибоке техніко-економічне дослідження, оскільки
чинні урядові законодавчі акти не дозволяють здійснювати
банківські операції та переказ грошей між ПУТ та
НПУТ; також необхідно провести аналіз альтернативних
способів проведення готівкових інтервенцій. Робоча
група з питань готівкових розрахунків (РГР) збільшила
зусилля щодо узгодження обсягів переказів та критеріїв
визначення цільової групи, намагаючись звести до мінімуму
дублювання різних заходів, а також сприятиме розвитку
зв’язків з програмами державних мереж соціального
захисту. Керівний комітет з питань грошової допомоги під
головуванням Гуманітарного координатора продовжить
забезпечувати стратегічне керівництво РГР.
Взаємодія з організаціями з відновлення та розвитку
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За своєю природою гуманітарні цілі мають низку обмежень.
Це особливо стосується сектору забезпечення доходів, тому
що виснаження виробничих фондів та стратегій виживання
може привести населення, яке вже є уразливим, до потрясінь
на межі продовольчої незабезпеченості та економічного
колапсу.12 Вкрай важливо вкладати кошти у зміцнення
джерел доходів як рушійної сили для змін, зокрема, для
сільськогосподарського виробництва. Це, у свою чергу,
створить матеріальні засоби для підтримки зусиль із
зміцнення середніх та малих підприємств, які створюють
робочі місця, тим самим забезпечуючи джерела доходів для
населення. Забезпечення доступу до ринків за допомогою
багатоцільових готівкових інтервенцій та відновлення
систем фінансових послуг, а також відкриття кредитних
можливостей для підприємців сприятиме подальшому
стимулюванню місцевої економіки та перетворенню тих, хто
залежить від гуманітарної допомоги, на рушіїв економічних
змін.
Інституційні механізми деяких донорів демонструють
чіткий поділ у фінансуванні доставки гуманітарної допомоги
та розвитку, створюючи нерівномірність у фінансуванні
та непередбачувані перебої в наданні допомоги. Проте
операційний контекст в Україні з очевидністю засвідчує
інноваційний і перспективний підхід до забезпечення
взаємозв’язку між гуманітарною допомогою та діяльністю
11. Мультисекторний аналіз ринкового середовища України, міжвідомчий аналіз уразливості та моніторингу ситуації після розподілу допомоги
(ACAPS), 2016 р.
12. На ПУТ близько половини не переміщених і переміщених домогосподарств знаходяться на межі продовольчої небезпеки (IAVA, 2016 ).
На НПУТ, за повідомленнями, люди часто купують продукти в мазазинах в
кредит і погашають заборгованість з наступної пенсії/зарплати/соціальної
допомоги. Доступ до банківської системи і готівки на НПУТ утруднений,
тоді як ціни на товари збільшилися в 2-4 рази порівняно з періодом до
початку конфлікту (MSNA, 2016).

з відновлення та розвитку, що гарантує всеосяжний,
довгостроковий трансформаційний вплив.
Припущення у плануванні
Стратегія реагування заснована на низці передумов,
узгоджених ключовими гуманітарними структурами,
що діють в Україні. Свідоцтва, зібрані протягом 2016
року, свідчать про те, що затяжний конфлікт на сході
України буде розвиватися повільно, особливо в гарячих
точках уздовж «лінії розмежування». Політичне
вирішення конфлікту має першорядне значення, проте
воно ще не було знайдено, тому гуманітарні потреби
на сході, а також потреби з відновлення та розвитку
продовжуватимуть співіснувати.
На національному рівні, незважаючи на певний прогрес,
як і раніше, актуальними залишаються проблема
корупції та економічна нестабільність. Конфлікт
поглиблює системні прояви нестабільності. Процеси
децентралізації та реформи просуваються повільно.
Неузгодженість в законодавстві посилює дискримінацію
щодо маргінальних груп населення. Зберігається штучне
розділення уздовж «лінії розмежування», що, ймовірно,
буде й надалі посилюватися. Водночас з’являються
нові паралельні системи між ПУТ та НПУТ. На НПУТ
зберігаються обмеження щодо гуманітарних операцій,
а доступ залишається нестабільним, тому тиск на
кількох партнерів, які наразі можуть працювати у цих
районах, за прогнозами, зростатиме. Доступ до районів,
розташованих уздовж «лінії розмежування», залишиться
обмеженим.
Кризові ситуації по всьому світові та міжнародні події
впливають на конфлікт в Україні, відволікаючи увагу
міжнародної спільноти на інші надзвичайні ситуації.
Міжнародна підтримка є нестабільною та непослідовною.
Скорочується донорське фінансування гуманітарних
програм, а забезпечення коштами для потреб
відновлення та розвитку є недостатнім.
Сукупні наслідки конфлікту протягом довгого часу
руйнують виснажені стратегії подолання кризи
населенням, знижують загальний рівень життєстійкості
людей, збільшують соціальну напругу та можуть
спровокувати подальші вимушені повернення. Хоча
створення Міністерства України з питань тимчасово
окупованих територій та ВПО є позитивним зрушенням,
ще невідомо, чи може Уряд взяти на себе функції
з координації гуманітарної діяльності. Зважаючи
на те, що гуманітарні організації, швидше за все,
скорочуватимуть масштаби своєї діяльності, особливо на
ПУТ, першорядним завданням залишається співпраця з
Урядом, спрямована на підтримку його провідної ролі та
зміцнення його координаційного потенціалу.

ЧАСТИНА I: ОПЕРАЦІЙНІ МОЖЛИВОСТІ
КІЛЬКІСТЬ
ОРГАНІЗАЦІЙ

ТИП ОРГАНІЗАЦІЇ

ОПЕРАЦІЙНІ

МОЖЛИВОСТІ

Національні НУО

148

Міжнародні НУО

39

Міжнародні організації

12

Агентства ООН

8

Інші

8

Всього*

215

*Кількість організацій, що працюють на всій території України у 2016 році.

У 2016 році гуманітарні організації розширили свою присутність на місцях та в
Києві для реагування на нагальні потреби ВПО та постраждалих від конфлікту
громад. Наразі в Україні працюють 215 організацій, порівняно із 147 у 2015 році.
З липня 2015 року тільки деякі отримали дозвіл працювати на НПУТ з них.
Національні і міжнародні неурядові організації (НУО)
та агентства ООН співпрацювали з початку кризи, щоб
забезпечити життєво важливу допомогу і захист для
населення по всій території України, зосереджуючи свої
зусилля на двох найбільш постраждалих від конфлікту
областях – Донецькій і Луганській, які є пріоритетними
географічними напрямками для ПГР на 2017 рік.
НУО та громадські організації відіграють вирішальну
роль в здійсненні діяльності у прифронтових зонах і
залишатимуться головними оперативними партнерами
у 2017 році. Зокрема, через Український форум НУО
була залучена більша кількість організацій, які надалі
об’єднуватимуть свій досвід та знання для підвищення
ресурсів та платоспроможності гуманітарного
реагування.

Чинні урядові обмеження на пересування людей та
товарів через «лінію розмежування» ускладнюють доступ
населення до гуманітарної допомоги та основних послуг,
що також погіршує гуманітарну ситуацію на місцях. В
особливо складному становищі перебувають цивільні
особи, які проживають на НПУТ, де з липня 2015 року
більшість гуманітарних операцій були призупинені після
запровадженої де-факто владою в середині 2015 року
вимоги щодо «реєстрації». Наразі лише кілька міжнародних
організацій отримали «реєстрацію» на 2016 рік та офіційний
дозвіл від де-факто влади продовжувати свою діяльність
на НПУТ. Заходи з реагування на 2017 рік повинні
використовувати існуючі можливості та операційний
потенціал партнерів, зокрема, місцевих НУО.

БІЛОРУСЬ
Чернігівська

Волинська

Рівненська

14

ПОЛЬЩА

16

Сумська

19
Житомирська

17

РОСІЙСЬКА
ФЕДЕРАЦІЯ

19

Київ
41

Львівська

24
СЛОВАЧЧИНА

Хмельницька

20

16

Івано-Франківська

Закарпатська

УГОРЩИНА

Тернопільська

16

18

Київська

Чернівецька

28
Вінницька

Полтавська

89

20

23

Кіровоградська

14

17

29

Херсонська

21

215
СЕРБІЯ

ЧОРНЕ
МОРЕ

Автономна Республіка
Крим
Севастопольська

БОЛГАРІЯ

Донецька

109
Запорізька

РУМУНІЯ

КІЛЬКІСТЬ
ГУМАНІТАРНИХ
ПАРТНЕРІВ

74

53

Миколаївська
Одеська

Луганська

Дніпропетровська

16

МОЛДОВА

Харківська

25

Черкаська

49
АЗОВСЬКЕ
МОРЕ

Кількість
гуманітарних партнерів
Зосередження потреб
-

+

Інформація відсутня
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ГУМАНІТАРНИЙ

ДОСТУП

Існуючі бюрократичні перепони, логістичні проблеми та небезпека,
як і раніше, перешкоджають доступу постраждалих від конфлікту
цивільних осіб до життєво важливих товарів та послуг.

Після впровадження де-факто владою у липні 2015 року
додаткових бюрократичних вимог до діяльності гуманітарних
організацій, більшість агентств із надання допомоги були
змушені покинути НПУТ. Зараз лише декілька міжнародних
гуманітарних партнерів можуть безпосередньо надавати
допомогу, тоді як інші змушені знаходити інші можливості,
щоб доставити допомогу у віддалені населені пункти. Цього,
однак, вкрай недостатньо для того, щоб задовольнити
потреби людей, які там проживають. Досвід роботи у 2016
році показав, що де-факто влада може у будь-який момент
змінити встановлені правила.
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Як і раніше, діють встановлені Урядом обмеження і
бюрократичні перешкоди на пересування людей та товарів
через «лінію розмежування». Часта ротація співробітників
правоохоронних органів та військовослужбовців також
ускладнює ситуацію, незважаючи на постійне залучення
гуманітарних партнерів через структури військово-цивільної
координації. Перетин «лінії розмежування» можливий тільки
через п’ять офіційних пунктів пропуску, і лише два з них
можуть використовуватись гуманітарними організаціями.
Уряд висловив намір збільшити обсяг товарів, які фізичні
особи можуть перевозити через «лінію розмежування»13
(наразі обмеження встановлено у 50 кг), але цей намір ще
має бути реалізовано на практиці. Представлений на розгляд
Верховної Ради України новий законопроект «Про тимчасово
окуповані території» сприятиме ще більшій ізоляції людей,
що живуть на НПУТ. Довгоочікувані парламентські читання
щодо нового законопроекту «Про гуманітарну допомогу в
кризових ситуаціях», який, безсумнівно, може полегшити
надання допомоги та приведе законодавство України у
відповідність до міжнародних стандартів, ще тривають.
Першорядне значення має узгоджена та систематична
підтримка забезпечення сталого гуманітарного доступу для
постраждалого населення до товарів і послуг та доступу
гуманітарних організацій до осіб, що потребують допомоги,
а також повного дотримання міжнародних норм у сфері
гуманітарного права і принципів. Це передбачає свободу
пересування цивільних осіб між ПУТ та НПУТ, відновлення
руху комерційних товарів через лінію розмежування,
банківської діяльності, а також виплати соціальної допомоги.
Разом з підтримкою доступу також слід активізувати
зусилля зі створення простору для операційних партнерів,
13. З огляду на кількість перетинів можна припустити, що через відкриті
контрольно-пропускні пункти люди можуть перевозити у десять разів більше товарів першої необхідності, ніж усі гуманітарні організації разом.

включаючи місцеві НУО. Проте необхідні додаткові
зусилля, щоб гарантувати право на проведення гуманітарної
діяльності відповідно до міжнародних стандартів, оскільки
багато партнерів тільки розпочали заходи подібного
характеру та не знають принципів, які регламентують цю
діяльність.

Дворічна
Куп'янськ

ХАРКІВСЬКА

Білокуракине Новопсков Марківка
Сватове

Борова

Мілове
Старобільськ

Ізюм

Біловодськ

ЛУГАНСЬКА
Лиман

Кремінна

Рубіжне
Сєвєродонецьк Новоайдар
Лисичанськ

Слов'янськ
Краматорськ

Попасна

Дружківка

Бахмут
Костянтинівка

Кадіївка

Майорськ
(КПВВ)

ДОНЕЦЬКА

Мар'їнка
(КПВВ)

Луганськ

Станиця Луганська
(КПВВ)

Лутугине
Сорокине

Єнакієве
Хрустальний

Донецьк

Старобешеве

Довжанськ

Антрацит

Чистякове

Амвросіївка

БІЛОРУСЬ
ПОЛЬЩА

Новотроїцьке
(КПВВ)

Київ

РОСІЙСЬКА
ФЕДЕРАЦІЯ

СЛОВАЧЧИНА
УГОРЩИНА

Бойківське
Пищевик
(КПВВ)

Нікольське
Маріуполь

Станиця Луганська

Алчевськ

Перевальськ

Горлівка

Ясинувата
Макіївка
Харцизьк
Мар'їнка

Слов'яносербськ

Новоазовськ
АЗОВСЬКЕ
МОРЕ

АЗОВСЬКЕ
МОРЕ

РУМУНІЯ
СЕРБІЯ

Мангуш

МОЛДОВА

БОЛГАРІЯ

ЧОРНЕ МОРЕ

Умовні позначення
Контрольний пункт в’їзду/виїзду
Інциденти, пов’язані з доступом
«Лінія розмежування» (Червень 2016)
Критичні перешкоди для доступу
Серйозні перешкоди для доступу

ЧАСТИНА I: МОНІТОРИНГ РЕАГУВАННЯ

МОНІТОРИНГ

РЕАГУВАННЯ

Для забезпечення підзвітності перед усіма зацікавленими сторонами гуманітарні
партнери зобов’язуються покращити загальний моніторинг процесу надання
допомоги. Структура моніторингу реагування на 2017 рік встановлює методики
та процедури моніторингу стратегічних цілей і показників ПГР по Україні.
ГГК затвердила Систему моніторингу гуманітарного реагування у 2016 році, яка буде адаптована для відстеження
досягнень стратегічних цілей і заходів ПГР у 2017 році.
Змінена структура охоплюватиме період з січня по грудень 2017 року, визначаючи те, що буде контролюватися,
як і коли, а також обов’язки з моніторингу та аналізу. Визнаючи важливість усіх рівнів моніторингу та звітності,
Система вимірює реалізацію загального гуманітарного
реагування з акцентом на двох верхніх рівнях – тільки на
Стратегічних цілях та Цілях кластерів.
У співпраці з Міжкластерною координаційною групою
Управління ООН з координації гуманітарних справ планує розробити інтерактивну платформу для забезпечення моніторингу у режимі реального часу, забезпечуючи
своєчасне надання узгодженої інформації для прийняття
оперативних і стратегічних рішень. Також планується
розробити стандартні робочі процедури для вимірювання здійснених заходів та доставленої допомоги, а також
досягнутих результатів і якості допомоги. У тих районах,
доступ до яких ускладнений, рекомендується здійснювати віддалений моніторинг, використовуючи в якості
основних інструментів моніторингу звіти партнерів-виконавців щодо реалізації проекту та доступні комунікаційні технології.

грес регулярно контролюватиметься через щомісячний
звіт про основні досягнення гуманітарного реагування,
Інформаційну дошку з гуманітарних питань, Огляд
3W та піврічний звіт ПГР. Кожен кластер визначив свої
цілі, операційні заходи та показники, розташування,
вихідні дані, а також цільові показники (див. Додаток
III). В цьому році показники грошової допомоги по всім
відповідним кластерам вперше систематично включено
разом з показниками багатоцільової грошової допомоги.
Кластери співпрацюватимуть зі своїми партнерами щодо
збору даних за цими показниками, щоб отримати чітке
уявлення про те, яка допомога надається, місця її надання, а також яких ще заходів необхідно вжити.
Звіти про виконання узгоджених показників діяльності публікуватимуться щомісяця, тоді як поглиблений
кластерний та міжкластерний аналіз потреб, проблем та
прогалин реагування буде публікуватись щоквартально
через Інформаційну дошку гуманітарних питань у стислій візуальній формі.

ПГР на 2017 рік для України визначив ряд чітких та
вимірюваних стратегічних показників результату. ПроХРОНОЛОГІЧНА ШКАЛА ГУМАНІТАРНОГО ПРОГРАМНОГО ЦИКЛУ

2017

2018

Гуманітарний бюлетень
Стислий огляд гуманітарної ситуації
Інформаційна дошка гуманітарних питань
Перегляд ПГР за півріччя
Огляд гуманітарних потреб
План гуманітарного реагування

СІЧ

ЛЮТ

БЕР

КВІ

ТРА

ЧЕР

ЛИП

СЕР

ВЕР ЖОВ

ЛИС

ГРУ

СІЧ
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ЧАСТИНА I: Стислий огляд потреб, цілей та вимог

СТИСЛИЙ ОГЛЯД

ПОТРЕБ, ЦІЛЕЙ
ТА ВИМОГ
ЛЮДИ, ЯКІ ПОТРЕБУЮТЬ
ДОПОМОГИ

ЛЮДИ, ЯКИМ ПЛАНУЄТЬСЯ
НАДАТИ ДОПОМОГУ

3,8млн

14

ПОТРЕБА (ДОЛ. США)

2,6млн

На додаток до допомоги, що надається Урядом, та діяльності,
що проводиться іншими учасниками, у 2017 році гуманітарні
партнери ГГК в Україні планують надати допомогу в рамках
ПГР для близько 2,6 млн осіб, які найбільше потребують
гуманітарної допомоги, згідно з визначеними пріоритетами
та за встановленими напрямками на загальну суму 214 млн
дол. США. Із загального об’єму необхідного фінансування
була визначена критично необхідна сума, що складає 127
млн дол. США, для здійснення таких заходів, для яких раннє
фінансування має вирішальне значення, − забезпечення
своєчасної доставки мультисекторної життєво важливої
допомоги для найбільш уразливих груп населення, а також
щоб забезпечити дотримання головних критеріїв, особливо

щодо підготовки до зими й інших сезонних заходів.
Реагування зосереджено на вирішенні невідкладних проблем
захисту, водночас пом’якшуючи кумулятивний негативний
вплив конфлікту на інші аспекти цивільного життя, особливо
у секторах, які потребують термінового втручання, таких
як житлова допомога, охорона здоров’я, водопостачання,
санітарія та гігієна.
Операційний контекст в Україні надає унікальні можливості
пов’язати гуманітарні заходи, передбачені ПГР, із проектами
відновлення та розвитку, щоб забезпечити плавний перехід
та тривалий результат, зокрема, щодо відновлення джерел
доходів та сталих рішень.

Розбивка людей, яким планується
надати допомогу

Загалом
Люди, які
потребують
допомоги

214 млн

Люди, яким
планується
надати
допомогу

Люди на
ПУТ

Люди на
НПУТ

За статтю та віком

ВПО

Необхідно

% Жінок

% Дітей,
дорослих,
літніх людей*

Критична
сума

Разом

Вода, санітарія та гігієна

3,7 млн

2,5 млн

0,8 млн

1,5 млн

0,2 млн

54%

26 | 46 | 28%

19,6 млн

26,2 млн

Захист

2,9 млн

2,1 млн

0,4 млн

1,4 млн

0,3 млн

53%

36 | 42 | 22% 37,0 млн

42,6 млн

Охорона здоров’я та
продовольство

2,2 млн

1,1 млн

0,5 млн

0,5 млн

0,1 млн

74%

22 | 60 | 18% 14,2 млн

23,3 млн

Продовольство та
забезпечення
доходів

1,1 млн

0,7 млн

0,2 млн

0,4 млн

70 тис

58%

23 | 57 | 20% 11,0 млн

65,2 млн

Житло

0,6 млн

0,3 млн

90 тис

0,2 млн

20 тис

54%

27 | 46| 26%

32,0 млн

33,8 млн

Освіта

0,6 млн

0,1 млн

80 тис

60 тис

10 тис

54%

92 |8 | 0%

6,0 млн

7,6 млн

-

-

-

-

-

1,5 млн

1,5 млн

-

-

-

-

-

5,8 млн

5,8 млн

-

30 тис

-

-

-

-

8,0 млн

$127 млн

$214 млн

Логістіка
Коордінація
Багатоцільова
грошова
допомога1

Загалом

3,8 млн**

2,6 млн** 0,8 млн**

1,5 млн**

0,3 млн**

54%

29 | 44|27%

* Діти (до 18), дорослі (18-59 років), літні люди (від 59)
** Підсумкова цифра не є підсумковою цифрою колонки, так як деякі люди можуть відноситися до декількох різних кластерів
1. Багатоцільова грошова допомога не є окремим Кластером, проте є формою допомоги. Умови діяльності, що проводиться на місцях, є перехідними та регулярно переглядатимуться,
відповідно керуючись подальшими вказівками, прийнятими під час дискусій, що проводяться на міжнародному рівні Міжвідомчим постійним комітетом. Керівники ключових
Кластерів та агентств, що є членами Керівного комітету з питань багатоцільовий грошової допомоги на чолі з Гуманітарним координатором, що самостійно прийматиме рішення,
відповідатиме за розподіл коштів по проектам та проводитиме загальний моніторинг з технічною допомогою Координаційної робочої групи з питань грошової допомоги,
що працює в Києві та на місцях.

ЧАСТИНА I: ВЗАЄМОДІЯ ОКРЕМИХ ВИДІВ ГУМАНІТАРНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

ВЗАЄМОДІЯ ОКРЕМИХ ВИДІВ

ГУМАНІТАРНОЇ
ДІЯЛЬНОСТІ

Конфлікт на сході України висвітлює та загострює системні і структурні
недоліки, які, в свою чергу, впливають на гуманітарну ситуацію. Ситуація в
країні створює засади для одночасних та сталих гуманітарних дій, втілення
заходів з відновлення і розвитку на ПУТ і НПУТ, хоча й різними шляхами. Це
країна, щодо якої взяті у 2016 році Всесвітнім гуманітарним самітом (ВГС)
зобов’язання впровадити «новий спосіб роботи» із задоволення гуманітарних
потреб, а й з часом їх скорочення, мають реальні шанси втілитись в життя.
В рамках ПГР 2016 року гуманітарні партнери вже закликали
до впровадження заходів з відновлення для тих, хто цього потребує, щоб уникнути залежності населення від гуманітарної
допомоги. На жаль, станом на кінець цього року ситуація не
зазнала суттєвих покращень, спостерігалися повторні небезпечні прояви, бо люди вже вичерпали всі механізми подолання кризи. Хоча заходи з відновлення наразі впроваджуються,
потрібен час, щоб постраждале населення відчуло суттєві
зміни. Партнери у сфері розвитку тільки зараз розпочали
планування відповідної діяльності на сході, і наразі пропонується підвищити їх стійкість до ризиків і розпочати або посилити відповідні заходи у Донецькій та Луганській областях.
Через політичні міркування багато партнерів не проводять
діяльність на не підконтрольних Уряду територіях.
Оскільки ГГК продовжуватиме діяти на основі достовірної
інформації, цільових показників та чітко визначених пріоритетів для реагування на потреби в країні, що мають безумовно гуманітарний характер, з метою уникнення прогалин і
забезпечення плавного переходу при згортанні гуманітарної
допомоги, необхідно забезпечити синергію діяльності гуманітарних партнерів та організацій з відновлення/розвитку. У
зв’язку з цим, а також для проактивної підтримки взаємодії
між гуманітарною спільнотою та організаціями з розвитку, ГГК вжила заходів для виявлення проблем та сфер, де
необхідне втручання поза межами гуманітарних питань, але
вирішенню яких ГГК може посприяти, особливо з урахуванням широкомасштабної діяльності гуманітарних організацій
на місцях, а також тих знань та контактів, що були зібрані за
час спілкування з постраждалими від конфлікту громадами.
Хоча система координації гуманітарної діяльності була активізована наприкінці 2014 року, платформа для координації
зусиль з відновлення та розвитку на сході з’явилась лише
зараз. Зустрічі з питань загальної координації гуманітарної
діяльності, особливо на місцях, очолюються спільно з представниками місцевої влади. Проте в цих ситуаціях партнери
часто підіймають питання, які виходять далеко за рамки
гуманітарного мандату, але які потребують вирішення. Ана-

логічним чином конкретні дискусії і дослідження в рамках
Кластерів виявили низку питань, що більше стосуються
відновлення та розвитку, які за відсутності рішення матимуть
серйозний вплив на постраждале від конфлікту населення,
яке вже знаходиться у дуже тяжкому становищі, зокрема,
громади, на які негативно впливає тривале переміщення.
Спроможність Уряду координувати діяльність все ще перебуває в зародковому стані, і це стосується всього спектру
діяльності. Проте створення Міністерства з питань тимчасового окупованих територій та ВПО, уповноваженого
вирішувати питання гуманітарної допомоги і координації
заходів відновлення, а також прагнення розробити так звану
«Державну цільову програму» на основі Оцінки заходів
відновлення і розбудови миру (квітень 2014 року), є позитивним зрушенням, як і нещодавно створений та очолюваний
Урядом Багатосторонній цільовий фонд, що включає координаційну платформу на центральному та місцевому рівнях.
Крім того, дискусії щодо розробки Рамкової програми ООН
з надання допомоги в цілях розвитку 2018-2023 (ЮНДАФ)
створюють можливість для взаємодії, особливо враховуючи
те, що ЮНДАФ матиме компонент з відновлення та розвитку
у східній України.
Консультації з більш ніж 150 представниками гуманітарних
установ та органів влади у Києві та на місцях дали змогу проаналізувати основні, вже існуючі системні проблеми формування потреб, а також те, яким чином вони поглиблюються
кризою, зокрема:
•

Необхідність політичної волі для врегулювання ситуації,
що передбачає застосування всеосяжної політики, яка б
враховувала інтереси всіх постраждалих від конфлікту
українців, незалежно від того, проживають вони на ПУТ
чи НПУТ. Це допоможе відновити єдність громад через
«лінію розмежування» та сприятиме соціальній інтеграції.

•

Необхідність прискорити реалізацію реформ, навіть
з урахуванням того, що конфлікт затягує процес. Ці
реформи мають вирішальне значення для того, щоб дер-
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жава в повному обсязі взяла на себе роль гаранта прав
всіх своїх громадян.
•

Законодавство щодо захисту цивільних осіб (у тому
числі, у сфері житла та майнових прав; оформлення
цивільно-правових документів, зокрема, для дітей; юридичних прав і прав власності тощо) та надання послуг в
сфері захисту (наприклад, система направлень), ухвалене
для мирного часу, необхідно терміново адаптувати до
ситуації конфлікту.

•

Законодавчі акти і технічні документи для забезпечення модернізації житлової інфраструктури, включаючи
соціальне житло та соціальні установи (дитячі будинки,
хоспіси тощо), мають першорядне значення, особливо
для громад, що зазнали негативного впливу переміщення. Слід встановити чіткі правила і механізми компенсації за шкоду, заподіяну приватному житлу.

•
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Системні недоліки, що існували раніше, зокрема, зношення інфраструктури, низька якість надання послуг,
поглиблюються через конфлікт. Це, в свою чергу, посилює страждання людей. Додаткові труднощі пов’язані
з пошкодженням застарілих об’єктів інфраструктури,
такими як водопровід, газові труби, дороги або школи
і лікарні. Відсутність спеціалістів у деяких сферах до
конфлікту (наприклад, постачальників послуг з соціально-психологічної підтримки, фахівців із захисту дітей
тощо) створює додаткові труднощі. Існує потреба в
надійних та економічно ефективних урядових системах
надання послуг для визначення пріоритетних напрямків
для стратегічних інвестицій в інфраструктуру і персонал.

Фото: Норвезька рада з питань біженців

•

Складна економічна ситуація погіршується через
конфлікт та переміщення населення. Люди не можуть забезпечити достатній рівень доходу. Це додатково руйнує
механізми подолання кризи та підриває життєздатність
багатьох українців. Вкрай необхідними є економічні
інвестиції, зокрема в постраждалих від конфлікту районах уздовж «лінії розмежування», з переважною увагою
до створення нових робочих місць для уразливих груп
населення. Гуманітарна підтримка засобів до існування
повинна бути направлена безпосередньо на ті галузі та
сектори, для яких можна визначити та підтримувати
пріоритети довгострокового економічного розвитку.

Для вирішення таких проблем важливе значення має створення спільної платформи з планування гуманітарної допомоги і розвитку, а також визначення операційної структури,
яка включатиме довгострокову перспективу в гуманітарній
діяльності та питання уразливості і ризику в діяльності з
розвитку.
ГГК закликає до гнучкого підходу до фінансування гуманітарної діяльності та створення структури взаємної підзвітності,
оскільки підтримка у взаємодії з Урядом змін політики щодо
питань переміщення та відновлення фізичних, соціальних і
економічних зв’язків уздовж «лінії розмежування» лежить в
основі гуманітарних стратегій, стратегій відновлення і розвитку за умови активної участі та партнерства для виявлення
місцевих рішень.

ЧАСТИНА I: ВЗАЄМОДІЯ ОКРЕМИХ ВИДІВ ГУМАНІТАРНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

ЧАСТИНА ІІ: ОПЕРАЦІЙНІ
ПЛАНИ РЕАГУВАННЯ
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Продовольcтво та забезпечення доходів����
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Житло та непродовольча допомога�������������
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Гуманітарна координація���������������������������������
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ЧАСТИНА II: ОСВІТА

ОСВІТА

ЛЮДИ, ЩО ПОТРЕБУЮТЬ
ДОПОМОГИ

0,6млн
ЛЮДИ, ЯКИМ ПЛАНУЄТЬСЯ
НАДАТИ ДОПОМОГУ

0,1млн
ПОТРЕБА (ДОЛ. США)

7,6млн
ПАРТНЕРИ

21
ЦІЛЬ №1:

18

1

Покращення доступу до
якісних освітніх послуг та
навчального середовища в
освітніх закладах
НАЛЕЖИТЬ ДО СЦ2

СЦ3

ЦІЛЬ №2:

2

Допомога у викладанні
та навчанні учнів та
студентів, які
потребують допомоги, а
також уразливих груп

НАЛЕЖИТЬ ДО СЦ2

СЦ3

ЦІЛЬ №3:

3

Допомога батькам,
вчителям та іншому
персоналу сфери освіти

НАЛЕЖИТЬ ДО СЦ2

СЦ3

Партнери Кластера освіти планують
провести необхідні заходи для дітей, молоді,
педагогів та батьків, щоб задовольнити
гуманітарні потреби і потреби у
ранньому відновленні, визначені в Огляді
гуманітарних потреб (ОГП). Діти та
молодь матимуть доступ до безпечного,
сприятливого для дітей, захищеного
навчального середовища, обладнаного
належним чином та забезпеченого
викладачами, які спроможні надавати якісну
освіту та протистояти безпосередньому
кумулятивному впливу конфлікту. Безпечні,
захищені навчальні заклади як ядро
місцевих громад сприятимуть зціленню та
психологічній сталості населення і закладуть
підґрунтя для повного відновлення. З метою
зміцнення безпеки навчальних закладів
та створення безпечнішого навчального
середовища для дітей Кластер освіти тісно
співпрацюватиме з Кластером захисту
для подальшого проведення заходів
інформування з питань мінних ризиків та
інших програм, особливо у районах уздовж
«лінії розмежування».

підготовку з концепції безпеки шкіл,
життєвих навичок, а також цілої низки
методів навчання, спрямованих на
подолання наслідків конфлікту. Такі
проекти, побудовані з урахуванням наслідків
конфлікту та спрямованих на розбудову
миру, також сприятимуть зміцненню
соціальної згуртованості.
Уразливі сім’ї, які не можуть виділити кошти
на освіту, отримають комплект навчальних
матеріалів. До таких категорій належать ті,
що живуть уздовж «лінії розмежування»,
неповнолітні без супроводу дорослих, діти
з неповних сімей або очолюваних жінками
домогосподарств та учні з інвалідністю.
Партнери проведуть ремонт або
відновлення щонайменше 55 пошкоджених
об’єктів освітньої інфраструктури, а
також реагуватимуть на нові обстріли
будь-якої школи або пошкодження
внаслідок конфлікту. Партнери також
забезпечуватимуть додаткові навчальні
місця та доступ до освіти, особливо для
найбільш уразливих груп населення,
зокрема ВПО, дітей з інвалідністю та дітей
дошкільного віку.

Конфлікт завдав сильного удару по системі
освіти, негативно впливаючи на учнів,
викладачів, адміністративний персонал
та інфраструктуру навчальних закладів,
сотні з яких зазнали пошкоджень. Учні
та викладачі, як і раніше, продовжують
відчувати безпосередній вплив конфлікту.
Лише у 2016 році Кластер освіти
зареєстрував 24 обстріли шкіл. Партнери
Кластера у співпраці з підкластером
захисту дітей реагуватимуть на існуючі
та довгострокові наслідки травм, стресу
і погіршення якості навчання в школах в
результаті конфлікту. Програми дадуть змогу
покращити якість навчання та забезпечать
підтримку викладачів і учнів у подоланні
наслідків травм, стресу та насильства через
вкрай необхідні соціально-психологічні
послуги та інші види діяльності, включаючи
освіту в умовах конфлікту, позашкільні
заняття, а також опанування життєвих
навичок. Вчителі та інші працівники освіти
отримають підтримку та спеціалізовану

Кластер освіти сприятиме розвитку
можливості місцевих органів влади в
координації, реагуванні та готовності
через програми розвитку потенціалу,
адвокації та в розробці політики безпеки
шкіл через нарощування потенціалу,
підтримки та розробки політики безпеки
шкіл. Кластер працюватиме з партнерами,
Міністерством освіти і науки України
та місцевими органами влади з метою
забезпечення повного визнання атестатів
та дипломів всіх учнів та студентів, які
стикаються з труднощами офіційного
визнання результатів навчання. Партнери та
Кластер продовжуватимуть підтримувати
політику та сприяти зусиллям, спрямованим
на підписання та впровадження Урядом
«Декларації про безпеку шкіл», яка містить
політичні зобов’язання сприяти захисту
навчальних закладів під час збройного
конфлікту.

РОЗБИВКА ЛЮДЕЙ, ЩО ПОТРЕБУЮТЬ ДОПОМОГИ ТА ЯКИМ ПЛАНУЄТЬСЯ НАДАТИ
ДОПОМОГУ, ЗА СТАТУСОМ, СТАТТЮ ТА ВІКОМ
ЗА СТАТУСОМ

ЗА СТАТТЮ ТА ВІКОМ

Проживають

Проживають

на ПУТ

на НПУТ

ВПО

% жінок

% дітей,
дорослих,
людей похилого
віку*

КОНТАКТНА ОСОБА

Маріанна Шмукі
Кластер освіти
Координатор
Кластера освіти
educationcluster.
ukraine@gmail.com

ЛЮДИ, ЩО
ПОТРЕБУЮТЬ
ДОПОМОГИ
ЛЮДИ, ЯКИМ
ПЛАНУЄТЬСЯ НАДАТИ
ДОПОМОГУ
0

НЕОБХІДНЕ
ФІНАНСУВАННЯ

$7,6 МЛН

0,3 МЛН

0,3 МЛН

20 ТИС

54%

89 | 11| 0%

80 ТИС

60 ТИС

10 ТИС

54%

92 | 8 | 0%

1

Критичне

2

3

$6,0 МЛН

4

5

6

7

Інше

$1,6 МЛН

8

*Діти (до 18), дорослі (18-59),
літні люди (від 59)

ЧАСТИНА II: ПРОДОВОЛЬСТВО ТА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДОХОДІВ

ЛЮДИ, ЩО ПОТРЕБУЮТЬ
ДОПОМОГИ

ПРОДОВОЛЬСТВО ТА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДОХОДІВ

1,1млн
ЛЮДИ, ЯКИМ ПЛАНУЄТЬСЯ
НАДАТИ ДОПОМОГУ

0,7млн
ПОТРЕБА (ДОЛ. США)

65,2млн
ПАРТНЕРИ

53
ЦІЛЬ №1:

1

Забезпечити
безперешкодний доступ до
продуктів харчування для
найбільш уразливих категорій
населення, постраждалих
внаслідок конфлікту

НАЛЕЖИТЬ ДО СЦ2

ЦІЛЬ №2:

2

Продовольча допомога/
забезпечення доходів
для постраждалих
людей та підтримка
виробництва продуктів
харчування для досягнення
сталих результатів
НАЛЕЖИТЬ ДО СЦ2

СЦ3

ЦІЛЬ №3:

3

Підтримка зайнятості та
доходів постраждалого
внаслідок конфлікту
населення для забезпечення
сталих джерел доходу

НАЛЕЖИТЬ ДО СЦ2

СЦ3

КОНТАКТНІ ОСОБИ
Джанкарло Стоппоні
Заступник директора
ПРООН в Україні

Партнери Кластера намагатимуться
застосовувати максимально гнучкі механізми
реагування. Використання готівкових коштів
та ваучерів зросло у рази, доповнюючи
допомогу, що надається у натуральній формі,
оскільки отримувачі коштів вважають такий
спосіб розрахунків найкращим, він видається
надійним з фінансової точки зору та дає змогу
отримати доступ до ринків. Для впровадження
сільськогосподарських інтервенцій
застосовуються інноваційні форми поставки,
такі як надання посівних матеріалів основних
сільськогосподарських культур та кормів для
тварин з метою підтримки виробничих фондів
тваринництва, щоб задовольнити попит
домогосподарств на продукти харчування і
запобігти погіршенню продовольчої безпеки
у майбутньому. Заходи можуть також
включати допомогу у відновленні критично
важливої інфраструктури для повернення до
сільськогосподарської виробничої діяльності.

Пріоритетним напрямком заходів є надання
допомоги тим позбавленим продовольчої
безпеки людям, які живуть на ПУТ, НПУТ та
уздовж «лінії розмежування», незалежно від їх
географічного розташування, але з наголосом
на критерії уразливості. Щоб стати одержувачем
допомоги, треба відповідати мінімальній
вимозі − мати дохід нижче мінімальної середньої
заробітної плати. Зокрема, більшість уразливого
населення становлять жінки похилого віку через
конкретні ризики за статтю та віком.

Пріоритетної значущості набувають перехідні
заходи та заходи з раннього відновлення через
програми відновлення джерел забезпечення
доходів. Заплановані заходи спрямовані
на підвищення життєстійкості людей,
особливо ВПО та приймаючих громад, щоб
полегшити інтеграцію, відновити засоби
до існування і соціальну згуртованість, а
також працевлаштувати принаймні одного
члена сім’ї з нововиявлених уразливих груп
(домогосподарства, очолювані безробітною
особою працездатного віку) з метою забезпечення
продовольчої безпеки та основних економічних
потреб таких сімей. Відбір отримувачів допомоги,
критерії визначення цільових груп та підхід
для проведення діяльності буде регулярно
оновлюватись, щоб врахувати нововиявлені
уразливі категорії населення та спрямовувати
партнерів Кластера у наданні допомоги найбільш
уразливим верствам населення.

Стратегія Кластера заснована на трьох елементах:
забезпечення термінової продовольчої
допомоги для найбільш уразливих верств
населення, щоб задовольнити щоденні потреби
у продовольстві та уникнути негативних
практик виживання; забезпечення допомоги
фермерським домогосподарствам, щоб
задовольнити їх потреби у продовольстві через
власне виробництво та реалізацію надлишків
для отримання доходів; сприяння зайнятості
та отриманню доходів для постраждалого від
конфлікту населення з метою забезпечення
надзвичайної підтримки в засобах до існування.
Стратегія передбачає створення придатних
умов для відновлення джерел доходів, сприяє
соціальній згуртованості та кращій інтеграції

Партнери Кластера продовжуватимуть
взаємодіяти з різними секторами з метою
покращення координації між секторами щодо
стратегічних та операційних аспектів.

РОЗБИВКА ЛЮДЕЙ, ЩО ПОТРЕБУЮТЬ ДОПОМОГИ ТА ЯКИМ ПЛАНУЄТЬСЯ НАДАТИ
ДОПОМОГУ, ЗА СТАТУСОМ, СТАТТЮ ТА ВІКОМ
ЗА СТАТУСОМ

giancarlo.stopponi@
wfp.org
Янтомас Хімстра
Директор ПРООН в
Україні

переміщеного населення у приймаючих громадах.

Загалом партнери Кластера продовольства та
забезпечення доходів надали цільову допомогу
600 тис осіб, що страждають від дефіциту
продовольства та 500 тис осіб, що потребують
допомоги у забезпеченні доходів. Серед людей,
що страждають від дефіциту продовольства, 160
тис отримають загальну продовольчу допомогу,
що покращить їх доступ до продуктів харчування
з урахуванням критеріїв уразливості, пріоритетів
визначених Кластером, доступу, сезонності та
принципу незавдання шкоди. В рамках програм
сільськогосподарської допомоги високої
пріоритетності розробляються цільові коротко- і
середньострокові заходи з відновлення для 100
тис домогосподарств. Така підтримка передбачає
надання насіння, добриву та кормів для тварин,
щоб відновити виробничі активи і поповнити
сімейний бюджет. Близько 90 тис не забезпечених
продовольством та економічно уразливих
домогосподарств будуть залучені до прибуткової
діяльності, що забезпечить їх дохід.

ЗА СТАТТЮ ТА ВІКОМ

Проживають

Проживають

на ПУТ

на НПУТ

% жінок

ВПО

% дітей,
дорослих,
людей похилого
віку*

janthomas.hiemstra@
undp.org

ЛЮДИ, ЩО
ПОТРЕБУЮТЬ
ДОПОМОГИ

0,4 МЛН

0,6 МЛН

0,1МЛН

58%

23 | 57 | 20%

Фаррух Тоіров
Програмний
координатор

ЛЮДИ, ЯКИМ
ПЛАНУЄТЬСЯ НАДАТИ
ДОПОМОГУ

0,2 МЛН

0,4 МЛН

70 ТИС

58%

23 | 57 | 20%

farrukh.toirov@fao.org

НЕОБХІДНЕ
ФІНАНСУВАННЯ

Критичне

$65,2 МЛН $11,0 МЛН

Інше

$54,2 МЛН

*Діти (до 18), дорослі (18-59),
літні люди (від 59)
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ЧАСТИНА II: ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я ТА ХАРЧУВАННЯ

ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я ТА ХАРЧУВАННЯ

ЛЮДИ, ЩО ПОТРЕБУЮТЬ
ДОПОМОГИ

2,2млн
ЛЮДИ, ЯКИМ ПЛАНУЄТЬСЯ
НАДАТИ ДОПОМОГУ

1,1млн
ПОТРЕБА (ДОЛ. США)

23,3млн
ПАРТНЕРИ

37
ЦІЛЬ №1:

20

1

Усунення основних
недоліків у наданні
основних та життєво
важливих медичних послуг
високої якості постраждалому
від конфлікту населенню

НАЛЕЖИТЬ ДО СЦ1

ЦІЛЬ №2:

СЦ2

СЦ3

2

Зміцнення ключових
програм по контролю за
захворюваннями та
реагування у сфері охорони
здоров’я щодо пріоритетних
ризиків

НАЛЕЖИТЬ ДО СЦ1

ЦІЛЬ №3:

СЦ2

СЦ3

3

Підтримка стабільної
медичної допомоги та
зміцнення життєстійкості
постраждалого від конфлікту
населення

НАЛЕЖИТЬ ДО СЦ2

Оскільки очікується подальше збільшення
потреб у сфері охорони здоров’я, необхідно
розширити діяльність Кластера для усунення
основних недоліків у наданні медичних послуг
постраждалому від конфлікту населенню, зокрема, забезпечити екстрений доступ до основних і
життєво необхідних медичних послуг; зміцнити
лабораторні та діагностичні потужності, технічне
керівництво та управління інформацією з метою
здійснення моніторингу і усунення пріоритетних
ризиків для громадської системи охорони здоров’я; забезпечити стабільне надання медичної
допомоги шляхом відновлення медичних послуг
та підтримки інституціональних можливостей і
заходів реагування. Загальною метою Кластера є
зниження захворюваності і смертності, пов’язаних з конфліктом, яких можна запобігти.
Реагування кластера буде спрямоване на найбільш уразливі верстви населення на постраждалих від конфлікту територіях: люди у важкодоступних районах по всій «лінії розмежування» та
на НПУТ. Основні послуги з медико-санітарної
допомоги високої якості не завжди доступні у цих
районах. Реагування буде спрямоване на надання
прямих медичних послуг, включаючи діагностику, супровід пацієнтів та направлення хворих на
консультацію, розподіл медикаментів та ваучерів
на отримання ліків у тих районах, де медикаменти доступні. В районах, де існують певні можливості, але внаслідок кризи не вистачає достатньої
кількості запасів, Кластер забезпечить поставку
необхідних медикаментів та витратних матеріалів з урахуванням потреб, включаючи життєво
необхідну підтримку хронічних захворювань.
Профілактика та лікування цих захворювань
на НПУТ суттєво погіршилися, безпосередньо
загрожуючи життю 50 тис людей хворих на діабет
та 94 тис людей з онкологічними захворюваннями, для яких заходи реагування Кластера стануть
справжнім порятунком.

Сергій Коряк
Координатор
Кластера охорони
здоров’я та
харчування
koryaks@who.int

Кластер підтримуватиме ключові програми
контролю захворювань на НПУТ, зокрема з
раннього виявлення туберкульозу (ТБ), ВІЛу та
захворювань, що передаються статевим шляхом (ЗПСШ) через надання діагностичних та
лікувальних засобів. На НПУТ та для ВПО на
ПУТ, особливо уздовж «лінії розмежування», на
станціях переливання крові будуть проводитись
діагностичні експрес-тести на ЗПСШ, а також
виїзні обстеження пацієнтів з ТБ та підтримка
людей з онкологічними захворюваннями.
Затяжний характер кризи вимагає від Кластера
забезпечення надійного зв’язку доставки життєво необхідної допомоги з поточними програмами
з відновлення та розвитку. З цією метою партнери Кластера допомагатимуть розвинути наявний
потенціал відповідно до пріоритетів, визначених у перехідному плані Кластера. Це включає
зміцнення Мережі раннього попередження та
реагування (МРПР) для своєчасного виявлення,
повідомлення та реагування з метою запобігання спалахів захворювань на НПУТ; надання
технічної експертизи керівникам сфери охорони
здоров’я щодо лікування ТБ та ВІЛ, збору даних і
надання послуг.

Для вирішення проблеми нестачі професійних
кадрів Кластер забезпечить підготовку медичних
фахівців та допоміжного персоналу лікувальних
закладів з питань охорони здоров’я (наприклад,
основи надання першої допомоги; догляд за
травмами, посттравматичними стресовими
розладами, ЗПСШ для постачальників послуг
первинного рівня, ПЗСПП; профілактика та
На постраждалих від конфлікту територіях
реабілітація інвалідності; основи харчування,
швидко зростає кількість випадків, у яких повключаючи грудне вигодовування; управління
трібні послуги з охорони психічного здоров’я та
випадками масових жертв тощо); а також підвисоціально-психологічна підтримка (ПЗСПП). Це
щення інформованості/просвіти населення щодо
спонукає партнерів зосередити увагу на безпопрофілактики/догляду при наданні первинної
середньому наданні соціально-психологічної
медичної допомоги. Для забезпечення безпепідтримки та допомоги з охорони психічного здорервності надання життєво необхідних медичров’я на рівні установ. Заходи здійснюватимуться
них послуг у постраждалих районах пріоритет
в рамках наявних медичних установ та виїзних
матимуть ремонт або заміна критично важливого
служб з належним направленням пацієнтів в мемедичного обладнання.
РОЗБИВКА ЛЮДЕЙ, ЩО ПОТРЕБУЮТЬ ДОПОМОГИ ТА ЯКИМ ПЛАНУЄТЬСЯ НАДАТИ
ДОПОМОГУ, ЗА СТАТУСОМ, СТАТТЮ ТА ВІКОМ

СЦ3

КОНТАКТНА ОСОБА

режі ПЗСПП. Партнери надаватимуть індивідуальні медичні послуги жертвам гендерно-обумовленого насильства (ГОН), включаючи допомогу
у випадках зґвалтування, а також вдосконалять
систему направлень. Ці заходи здійснюватимуться у тісній співпраці з Кластерами захисту і освіти
з метою забезпечення взаємодоповнюваності дій.

ЗА СТАТУСОМ

ЗА СТАТТЮ ТА ВІКОМ

Проживають

Проживають

на ПУТ

на НПУТ

% жінок

ВПО

% дітей,
дорослих,
людей похилого
віку*

ЛЮДИ, ЩО
ПОТРЕБУЮТЬ
ДОПОМОГИ

1,0 МЛН

1,1 МЛН

0,1МЛН

74%

22| 60 |18%

ЛЮДИ, ЯКИМ
ПЛАНУЄТЬСЯ НАДАТИ
ДОПОМОГУ

0,5 МЛН

0,5 МЛН

0,1МЛН

74%

22| 60 |18%

НЕОБХІДНЕ
ФІНАНСУВАННЯ

$23,3МЛН

Критичне

$14,2 МЛН

Інше

$9,1МЛН

*Діти (до 18), дорослі (18-59),
літні люди (від 59)

ЧАСТИНА II: ЛОГІСТИКА

ЛОГІСТИКА

ПОТРЕБА (ДОЛ. США)

1,5млн
ЦІЛЬ №1:

1
2
3

Загальні логістичні
послуги
НАЛЕЖИТЬ ДО СЦ2

ЦІЛЬ №2:
Управління інформацією
НАЛЕЖИТЬ ДО СЦ2

ЦІЛЬ №3:
Координація
НАЛЕЖИТЬ ДО СЦ2

СЦ3

КОНТАКТНА ОСОБА

Патрік Бодрі
Координатор
Кластеру логістики
patrick.baudry@wfp.org

Кластер логістики продовжить надавати гуманітарному співтовариству загальні послуги з
логістики та координації з метою сприяння доставки гуманітарної допомоги постраждалим
людям. Через чинні обмеження на перевезення
комерційних товарів через «лінію розмежування» доставка гуманітарних вантажів на
НПУТ, як і раніше, буде надзвичайно складною. Послуги з транспортування та зберігання
надаватимуться для забезпечення доступу на
НПУТ, в той час, як підтримка логістичних
операцій на ПУТ не планується. Послуги Кластера логістики не замінять, а доповнять логістичні потужності партнерів шляхом надання
загальних послуг.
Кластер логістики продовжить надавати
допомогу організаціям щодо їх реєстрації у
Міністерстві соціальної політики України в
якості отримувачів гуманітарної допомоги та
в отриманні рішень щодо надання вантажу
гуманітарного статусу. Кластер буде транспортувати або полегшувати перевезення допомоги
з ПУТ на НПУТ шляхом отримання від влади
необхідного дозволу на перетин конвоєм «лінії
розмежування». Для спрощення процедур та
додержання офіційних вимог, що встановлені до гуманітарної вантажного транспорту,
Кластер логістики у співпраці з Управлінням
ООН з координації гуманітарних справ (УКГС
ООН) й надалі виступатиме від імені всіх

гуманітарних організацій.
На сьогодні Кластер має складські приміщення
у Дніпрі (до 10 тис кв. м), призначені для збору
вантажу до його відправлення через «лінію
розмежування». На прохання партнерів Кластер може забезпечити тимчасове зберігання
вантажу по обидва боки від «лінії розмежування», для цього можуть бути виділені додаткові
склади у Донецьку та Луганську.
Оскільки гуманітарний доступ залишається
однією з основних проблем, Гуманітарна група
країни (ГГК) рекомендувала, щоб Кластер
логістики продовжував надавати підтримку
гуманітарним конвоям у 2017 році, поступово згортаючи діяльність до кінця року за
умови, що ситуація істотно не погіршиться. До
жовтня 2017 року деякі заходи і активи Кластера будуть передані агентствам-партнерам.
Кластер забезпечить надання інформації про
постачальників логістичних послуг гуманітарним організаціям та проводитиме тренінги з
підвищення їх потужності щодо доставки допомоги. З жовтня партнери розпочнуть перевезення вантажів через «лінію розмежування»
незалежно від Кластера логістики, і допомога з
супроводу конвоїв триватиме до кінця року.
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ЧАСТИНА II: ЗАХИСТ

ЗАХИСТ

ЛЮДИ, ЩО ПОТРЕБУЮТЬ
ДОПОМОГИ

2,9млн
ЛЮДИ, ЯКИМ ПЛАНУЄТЬСЯ
НАДАТИ ДОПОМОГУ

2,1млн
ПОТРЕБА (ДОЛ. США)

42,6млн
ПАРТНЕРИ

116
22

ЦІЛЬ №1:

1

Посилення заходів щодо
захисту постраждалого
населення, включаючи
запобігання порушень прав
людини

НАЛЕЖИТЬ ДО СЦ1

ЦІЛЬ №2:

2

Надання постраждалим
людям
недискримінаційного
доступу до основних послуг і
забезпечення їх прав,
звертаючи особливу увагу
на найбільш уразливі
верстви населення
НАЛЕЖИТЬ ДО СЦ2

ЦІЛЬ №3:

3

Підвищення соціальної
згуртованості та
життєстійкості
постраждалого від конфлікту
населення; підтримка
постраждалих людей у
пошуку сталих рішень

Кластер захисту (у тому числі підкластери
захисту дітей, ґендерно-обумовленого насильства (ГОН) та протимінної діяльності) буде
приділяти основну увагу найбільш уразливим
групам населення, а також підтримці місцевих
партнерів. Партнери Кластера захисту будуть
здійснювати моніторинг щодо захисту та
дотримання прав людини; відстоювати недискримінаційний доступ до послуг; допомагати в
оформленні необхідної документації; надавати
консультації з питань прав на житло, землю та
власність, а також сприяти зміцненню системи
направлень та механізму захисту на рівні громад. Організації-партнери також зосередять
зусилля на покращенні доступу постраждалого населення до правосуддя та забезпеченні
недискримінаційного доступу до соціальної
допомоги та пенсії. Призупинення виплат соціальної допомоги, включаючи пенсії, для ВПО
стало новим приводом для занепокоєння у
сфері захисту у 2016 році, тому це питання залишиться в центрі уваги Кластера у 2017 році.

небезпекою, а також з наявністю вибухонебезпечних залишків війни (ВЗВ) та озброєння.
Відсутність доступу до основних послуг також
є проблемою, особливо для найбільш уразливих груп населення. На ПУТ реагування Кластера захисту, як і раніше, буде спрямоване на
задоволення потреб у захисті найуразливіших
ВПО та приймаючих громад.

Оскільки конфлікт триває вже третій рік,
відсутність можливості для інтеграції багатьох
ВПО продовжує викликати серйозну стурбованість. Кластер захисту сприятиме вирішенню цього питання, акцентуючи увагу на сталих
рішеннях та розвитку потенціалу місцевих
організацій.

Зважаючи на те, що, як і раніше, фіксуються
нещасні випадки, спричинені ВЗВ, терміново
необхідні узгоджені заходи з протимінної
діяльності: видалення мін та ВЗВ, інформування про мінні ризики, допомога постраждалим
особам, знищення збройних запасів. Привернення підвищеної уваги та зусиль влади до вирішення проблем, пов’язаних з протимінною
діяльністю, матиме першочергове значення.

Повідомлення про вимушені повернення на
НПУТ деяких ВПО, які не змогли оплачувати
витрати на життя на ПУТ, викликало надзвичайно велике занепокоєння до кінця 2016 року.
Кластер захисту буде намагатися вирішити цю
проблему, зосередивши зусилля на полегшенні
доступу до соціальних послуг та правосуддя, а
також за рахунок посилення місцевої інтеграції та тривалих рішеннях.
На НПУТ відсутні гарантії захисту прав людини, а заходи із захисту дуже обмежені. Проте
партнери із захисту розробили альтернативні
стратегії для здійснення діяльності та НПУТ,
також забезпечуючи захист і врахування ґендерних аспектів в усіх програмах, незалежно
від того, чи здійснюються вони безпосередньо
на місцях чи дистанційно.
Цивільні особи, які проживають поблизу «лінії
розмежування», стикаються з серйозними
проблемами захисту, пов’язаними з постійною

Анна Річ
Координатор
Кластера захисту
rich@unhcr.org

Проблеми, пов’язані з ГОН, будуть вирішуватися через посилення координації, систему направлень на місцевому рівні, а також шляхом
забезпечення недискримінаційного доступу
до відповідної інформації та якісних послуг.
Поширюватиметься надання соціально-психологічної та юридичної допомоги через мобільні
бригади та онлайн консультації, що дасть змогу допомогти жінкам та дівчатам-підліткам у
віддалених районах та у районах поблизу «лінії
розмежування». Буде зміцнюватись спроможність місцевих громад у наданні притулку та
створені безпечного простору для жертв ГОН
у спеціально призначених для цього місцях.
У планах гуманітарних організацій на заміну
негативних практик виживання закладено
надання допомоги через забезпечення доходів
уразливих жінок та чоловіків та представлення
альтернативних стратегій виживання.

РОЗБИВКА ЛЮДЕЙ, ЩО ПОТРЕБУЮТЬ ДОПОМОГИ ТА ЯКИМ ПЛАНУЄТЬСЯ НАДАТИ
ДОПОМОГУ, ЗА СТАТУСОМ, СТАТТЮ ТА ВІКОМ
ЗА СТАТУСОМ

НАЛЕЖИТЬ ДО СЦ3

КОНТАКТНА ОСОБА

Конфлікт має руйнівний вплив на соціально-психологічний стан людей , зокрема, дітей.
Реагування у сфері захисту буде спрямоване на
відновлення захищеного середовища для дітей,
а також посилення життєстійкості шляхом
надання соціально-психологічної підтримки
дітям та їх опікунам, включаючи створення
сприятливого для дітей простору, а також
через підвищення обізнаності. Заходи будуть
сприяти зміцненню соціальної згуртованості
між ВПО та приймаючими громадами, а також
інтеграції переміщених дітей. Система направлень і супроводу стане складовою моніторингу.

ЗА СТАТТЮ ТА ВІКОМ

Проживають

Проживають

на ПУТ

на НПУТ

ВПО

% жінок

% дітей,
дорослих,
людей похилого
віку*

ЛЮДИ, ЩО
ПОТРЕБУЮТЬ
ДОПОМОГИ

0,4 МЛН

2,2 МЛН

0,3 МЛН

53%

36 | 45 | 19%

ЛЮДИ, ЯКИМ
ПЛАНУЄТЬСЯ НАДАТИ
ДОПОМОГУ

0,4 МЛН

1,4 МЛН

0,3 МЛН

53%

36| 42 | 22%

НЕОБХІДНЕ
ФІНАНСУВАННЯ

$42,6 МЛН

Критичне

$37,0 МЛН

Інше

$5,6 МЛН

*Діти (до 18), дорослі (18-59),
літні люди (від 59)

ЧАСТИНА II: ЖИТЛО ТА НЕПРОДОВОЛЬЧА ДОПОМОГА
ЛЮДИ, ЩО ПОТРЕБУЮТЬ
ДОПОМОГИ

0,6млн
ЛЮДИ, ЯКИМ ПЛАНУЄТЬСЯ
НАДАТИ ДОПОМОГУ

0,3млн
ПОТРЕБА (ДОЛ. США)

33,8млн
ПАРТНЕРИ
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ЦІЛЬ №1:

1

Задоволення ключових
потреб у житлі та
непродовольчих товарах
найбільш уразливих ВПО та
постраждалого населення через
грошову/іншу допомогу, а
також в надзвичайних ситуаціях
НАЛЕЖИТЬ ДО СЦ2

ЦІЛЬ №2:

2

Участь у розробці
належних перехідних
рішень (в грошовій чи
натуральній формі) для
задоволення потреб у житлі та
непродовольчих товарах згідно
мінімальних міжнародних та
національних стандартів
НАЛЕЖИТЬ ДО СЦ2

СЦ3

ЦІЛЬ №3:

3

Забезпечення/
удосконалення сталих
житлових рішень для
найбільш уразливих категорій
постраждалого від конфлікту
населення
НАЛЕЖИТЬ ДО СЦ3

ЦІЛЬ №4:

4

Реагування Кластера
підсилюється через
децентралізовану
координацію

ЖИТЛО ТА НЕПРОДОВОЛЬЧА ДОПОМОГА

У 2017 році діяльність партнерів Кластера житла
буде зосереджена на досягненні стратегічних
цілей 1 та 3 ПГР за допомогою реалізації відповідних заходів, збору та аналізу інформації, що дасть
можливість проводити правозахисну діяльність
на основі фактичних даних. Партнери Кластера
продовжать надавати термінову допомогу новим
ВПО і населенню у зонах ризику та шукати
перехідні рішення для уразливих груп населення,
які не можуть себе забезпечити або самостійно
відремонтувати пошкоджено житло. Крім того,
партнери будуть підтримувати розробку довготривалих рішень у житловій сфері для тих людей,
які прагнуть повернутися додому або інтегруватися до нового місця проживання. Кластер також
буде опікуватися питаннями узгодження технічної інформації щодо пошкоджень та ремонтних
робіт на об’єктах основної інфраструктури.
Близько 35% населення, якому планується надати
допомогу, отримає її в рамках термінових інтервенцій або заходів з підготовки до зими, майже
9% отримають допомогу через заходи тимчасової
допомоги і 1% – через реалізацію довготривалих
житлових рішень. Зважаючи на обмеження доступу, аналогічно до 2016 року, близько 40% коштів
на надання термінової допомоги буде спрямовано
на НПУТ та 60% − на ПУТ. Перехідні або сталі
заходи будуть пріоритетними на ПУТ і будуть
проподитись у співпраці з приватним сектором,
що доповнить зусилля Уряду з ремонту державної
інфраструктури.
Найбільш актуальні проблеми та потреби у сфері
житлового забезпечення пов’язані із екстремальними зимовими умовами. Надаватиметься фінансова допомога або підтримка у натуральній формі
через надання палива та зимового одягу, залежно
від доступу людей до ринків. Необхідно створити
запас на випадок непередбачуваних ситуацій, щоб
забезпечити термінове реагування у разі раптового погіршення ситуації. Партнери Кластера житла
планують проведення нагальних аварійних ремонтів в ізольованих районах, де тривають активні
бойові дії.14 Незважаючи на те, що 93% пошкодже14. Включає Авдіївку, Чермалик, Гранітне, Красногорівку, Мар’їнку, Волноваху, Торецьк, Широкине, Водяне,
Зайцеве, Станицю Луганську та Щастя на ПУТ та околиці
Донецька (Київський, Петровський район, Макіївка,
Мар’їнка, Первомайськ), Горлівку, Ясинувату, Докучаєвськ та Стаханов на НПУТ. Моніторинг пошкоджень на
НПУТ включає оцінки на основі доступних звітів.

Ігор Шантефо
Координатор
кластера Житла
та непродовольчої
допомоги
chantefo@unhcr.org

На національному та регіональному рівнях
триватиме надання координаційної підтримки
шляхом проведення спеціальних нарад, надання
послуг з управління інформацією та поширення
інформаційних продуктів, стратегічного
керівництва і технічної підтримки. Також
продовжиться взаємодія в рамках більш широкої
платформи зацікавлених сторін, спрямована на
вирішення питань соціального житла.

15. Мінімальний термін підтримки 6 місяців, рекомендований термін – 12 місяців.

РОЗБИВКА ЛЮДЕЙ, ЩО ПОТРЕБУЮТЬ ДОПОМОГИ ТА ЯКИМ ПЛАНУЄТЬСЯ НАДАТИ
ДОПОМОГУ, ЗА СТАТУСОМ, СТАТТЮ ТА ВІКОМ
ЗА СТАТУСОМ

НАЛЕЖИТЬ ДО СЦ2

КОНТАКТНА ОСОБА

них будинків перебувають у приватній власності,
як і раніше, важливо проводити ремонт легких і
середніх пошкоджень приватних будинків на ПУТ,
залучаючи приватний сектор, оскільки їх власники
не отримують жодної підтримки з боку Уряду. На
НПУТ терміново необхідні структурні ремонтні
роботи для надзвичайно уразливих категорій
населення (наприклад, людей похилого віку, осіб
з інвалідністю тощо), які проживають у будинках,
розташованих у сильно пошкоджених поселеннях, щоб підготувати будинки зими. Капітальний
ремонт та реконструкція проводитимуться тільки
для осіб з інвалідністю, людей похилого віку, жінок
та найбільш економічно й фізично уразливих категорій населення. Незначні ремонтні роботи будуть
проведені щодо сполучень основних інженерних
мереж, відновлюючи необхідні послуги на рівні
домогосподарств. Якщо зберігатиметься ризик закриття 15 колективних центрів, партнери повинні
забезпечити субсидії на оренду для запобігання
вимушеного переміщення ВПО з колективних
центрів. Такі заходи потребують тісної співпраці та
взаємодії з місцевими органами влади. На додаток
існує необхідність взаємодоповнюваності між
гуманітарними заходами та заходами з відновлення та розвитку з метою забезпечення довгострокового вирішення житлових питань для ВПО,
найбільш уразливих категорій населення, зокрема,
для забезпечення доступу до належних та гідних
житлових умов та уникнення повернення, що
загрожує життю людей.15

Проживають

на ПУТ

на НПУТ

ЛЮДИ, ЩО
ПОТРЕБУЮТЬ
ДОПОМОГИ
ЛЮДИ, ЯКИМ
ПЛАНУЄТЬСЯ НАДАТИ
ДОПОМОГУ
НЕОБХІДНЕ
ФІНАНСУВАННЯ

ЗА СТАТТЮ ТА ВІКОМ

Проживають

$33,8 МЛН

ВПО

% жінок

% дітей,
дорослих,
людей похилого
віку*

0,2 МЛН

0,4 МЛН

50 ТИС

54%

27 | 45 | 23%

90 ТИС

0,2 МЛН

20 ТИС

54%

27 | 45 | 23%

Критичне

$32,0 МЛН

Інше

$1,8МЛН

*Діти (до 18), дорослі (18-59),
літні люди (від 59)
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ЧАСТИНА II: ВОДА, САНІТАРІЯ ТА ГІГІЄНА

ВОДА, САНІТАРІЯ ТА ГІГІЄНА

ЛЮДИ, ЩО ПОТРЕБУЮТЬ
ДОПОМОГИ

3,7млн
ЛЮДИ, ЯКИМ ПЛАНУЄТЬСЯ
НАДАТИ ДОПОМОГУ

2,5млн
ПОТРЕБА (ДОЛ. США)

26,2млн
ПАРТНЕРИ
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ЦІЛЬ №1:

24

1

Забезпечення негайного
сталого доступу
постраждалих від
конфлікту людей до належної
якості води та мінімальних
санітарних послуг

НАЛЕЖИТЬ ДО СЦ2

СЦ3

ЦІЛЬ №2:

2

Надання ключових
послуг з
водозабезпечення,
санітарії та гігієни, а також
інформації з профілактики
захворювань, що
передаються через воду

НАЛЕЖИТЬ ДО СЦ2

СЦ3

Реагування Кластера води, санітарії та
гігієни буде спрямоване на 2,5 млн осіб,
яким надаватиметься допомога, що
поєднає швидке реагування на гострі
спричинені конфліктом потреби з
врахуванням складної ситуації, зокрема
з вирішення системних проблем, які
посилилися внаслідок кризи, поставивши
близько 3,7 млн людей, що живуть по
обидва боки від «лінії розмежування»
(серед них 200 тис ВПО), під загрозу
припинення водопостачання та спалаху
захворювань, що передаються через воду.
Криза у водопостачанні та дотриманні
санітарних норм стабільно зростає у
зв’язку з відсутністю протягом довгого
періоду часу технічного обслуговування
централізованих систем водопостачання
та каналізації. Комунальні підприємства
стикаються із труднощами в отриманні
фінансування для постійного проведення
ремонтів, оскільки люди через втрату
доходу та зростання цін на продукти
харчування і товари перестали сплачувати
комунальні послуги з водопостачання.
Відсутність доступу та активні бойові дії
не дають змоги ефективно працювати на
основних трубопроводах, які пролягають
через лінію фронту. В результаті
централізовані системи водопостачання
наразі зазнають все більше пошкоджень
та знаходяться у гіршому стані, ніж до
кризи. Тим часом, водоканали також
стикаються з проблемою отримання
оплати від корпоративних клієнтів, що
викликано юридичними труднощами у
здійсненні платежів між НПУТ та ПУТ.
Ризик спалаху холери в Україні, низький
рівень вакцинації та неможливість
перевірити, чи проводиться тестування
якості води на НПУТ, ставлять під
загрозу життя людей, які проживають
на цих територіях, уздовж «лінії
розмежування», а також громад на ПУТ,
що обслуговуються одними і тими ж
водопровідними системами. Реагування
Кластера у 2017 році гнучко вирішуватиме
проблему забезпечення якості та об’єму

води, здійснюючи ремонт пошкоджених в
результаті військових дій труб та очисних
споруд; якщо реагування не відбудеться,
це призведе до значних нових переміщень
населення і може спровокувати спалахи
захворювань, що передаються через
воду. Партнери Кластера робитимуть все
можливе для сприяння розвитку зв’язків
між постачальниками надзвичайної
допомоги та суб’єктами розвитку, діалогу
з донорами, визначать пріоритети серед
життєво необхідних заходів та налагодять
контакти з найбільш уразливими групами
населення.
Діти у дитячих будинках, школах та
дитячих садках; літні жінки і чоловіки,
зокрема, особи з особливими потребами,
які проживають в будинках для
людей похилого віку, а також люди
з обмеженими функціональними
можливостями становлять пріоритет
надання послуг водопостачання та
каналізації на інституціональному рівні.
Надаючи предмети гігієни та доставляючи
воду вантажівками, партнери Кластера
зможуть задовольнити найнагальніші
потреби в послугах. Програми Кластера
передбачають проведення стратегічних
ремонтних робіт, які допоможуть
зміцнити централізовані системи. За
можливістю, будуть застосовані підходи
з використанням грошової допомоги
або ваучерів, визнаючи необхідність
свободи людей самостійно вирішувати,
які саме предмети гігієни їм потрібні.
Важливим компонентом у 2017 році стане
планування непередбачених ситуацій,
щоб забезпечити готовність реагування
на додаткові потреби, спричинені
несподіваними подіями, зокрема,
спалахами захворювань, пошкодженням
централізованих мереж постачання
теплої води через сильні морози у
зимовий період, загострення бойових дій,
несподівані переміщення населення або
екологічні катастрофи, які можуть бути
результатом промислового занепаду.

РОЗБИВКА ЛЮДЕЙ, ЩО ПОТРЕБУЮТЬ ДОПОМОГИ ТА ЯКИМ ПЛАНУЄТЬСЯ НАДАТИ
ДОПОМОГУ, ЗА СТАТУСОМ, СТАТТЮ ТА ВІКОМ
ЗА СТАТУСОМ
Проживають

на ПУТ
КОНТАКТНА ОСОБА

Марк Батл
Координатор
Кластера Води,
санітарії та гігієни
washcluster.ukraine@
gmail.com

ЗА СТАТТЮ ТА ВІКОМ
Проживають

на НПУТ

ВПО

% жінок

% дітей,
дорослих,
людей похилого
віку*

ЛЮДИ, ЩО
ПОТРЕБУЮТЬ
ДОПОМОГИ

1,2 МЛН

2,3 МЛН

0,2 МЛН

54%

25 | 48 | 27%

ЛЮДИ, ЯКИМ
ПЛАНУЄТЬСЯ НАДАТИ
ДОПОМОГУ

0,8 МЛН

1,5 МЛН

0,2 МЛН

54%

26| 46 | 28%

НЕОБХІДНЕ
ФІНАНСУВАННЯ

$26,2 МЛН

Критичне

$19,6 МЛН

Інше

$6,6 МЛН

*Діти (до 18), дорослі (18-59),
літні люди (від 59)

ЧАСТИНА II: ГУМАНІТАРНА КООРДИНАЦІЯ

ГУМАНІТАРНА КООРДИНАЦІЯ

ПОТРЕБА (ДОЛ. США)

5,8млн
ПАРТНЕРИ
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ЦІЛЬ №1:

1

Координаційні механізми
адаптовані до контексту та
підтримують ефективну,
узгоджену та засновану на
принципах доставку
гуманітарної допомоги

НАЛЕЖИТЬ ДО СЦ1

СЦ2

СЦ3

ЦІЛЬ №2:

2

Гуманітарна діяльність
визначається спільним
стратегічним
плануванням,
вдосконаленим управлінням
інформацією та реагуванням
на основі пріоритетних
потреб, зокрема, щодо
готовності і життєстійкості

НАЛЕЖИТЬ ДО СЦ1

СЦ2

СЦ3

ЦІЛЬ №3:

3

Забезпечення
передбачуваного,
своєчасного і
стабільного фінансування
гуманітарної діяльності на
основі пріоритетних потреб

НАЛЕЖИТЬ ДО СЦ1

СЦ2

СЦ3

КОНТАКТНА ОСОБА

Іване Бочорішвілі
Заступник
Голови УКГС/
Міжкластерний
координатор УКГС
ООН
bochorishvili@un.org

Партнери системи ООН, національні та
міжнародні НУО та інші міжнародні та
регіональні організації, а також органи
влади, держави-члени і приватний сектор
здійснюють активне реагування на
гуманітарні потреби. Необхідність об’єднати
зусилля з гуманітарного реагування із
заходами з відновлення і розвитку викликає
особливі проблеми, які відображені в
принципах Всесвітнього гуманітарного
саміту, де представлена Україна.
Кризова ситуація в Україні створює
можливості для простого, гнучкого
налаштування координації, яка гарантує,
що голос найбільш уразливих груп
населення буде почутий на першому плані
гуманітарного дискурсу та врахований
у правозахисній діяльності. Партнери
активізують зусилля із взаємодії
з громадянським суспільством та
органами влади з метою забезпечення
сталості заходів у рамках та поза межами
ПГР. Необхідні додаткові зусилля для
забезпечення дотримання принципів
гуманітарної діяльності. Слід подвоїти
зусилля щодо міжвідомчої діяльності,
спрямованої на забезпечення
передбачуваного, своєчасного та сталого
гуманітарного фінансування ПГР, а також
дослідити альтернативні механізми,
особливо для фінансування діяльності
місцевих партнерів.
Гуманітарні партнери отримуватимуть
допомогу від додаткових постачальників
координаційних послуг, а саме: УКГС
ООН, Форуму НДО, Міжнародної НУО
з питань безпеки INSО та Ініціативи
REACH. Правозахисна діяльність на основі
фактичних даних, зокрема, щодо доступу,
буде більш систематичною та ефективною
у країні та за її межами.
INSO у співпраці з УКГС ООН
допомагатиме партнерам виконувати
свої обов’язки шляхом гарантування
безпеки та надання інформації з питань
гуманітарного доступу, системи завчасного
попередження про загрози, проведення
досліджень, допомоги з антикризового
управління та нарощування потенціалу з
метою підвищення ситуаційної обізнаності,
а також вдосконалення ефективності
операційних та програмних рішень.
Заохочуватиметься більш всеосяжна
координаційна структура на
національному та регіональному рівнях
з урахуванням контексту. Це дасть змогу
вдосконалити загальне розуміння ситуації
та ефективність реагування.
За підтримки Гуманітарного координатора
та ГГК, УКГС залишиться каталізатором,
забезпечуючи заснований на принципах
підхід до гуманітарної діяльності
через взаємодію з широким колом

учасників. Надалі буде зміцнюватися
взаємодоповнюваність та координація
між проектами, очолюваними ГГК та
Форумом НДО. Платформа Форуму НДО
України підтримуватиме узгоджені заходи
різноманітних НУО. Спираючись на
досвід 2016 року, більш систематичного
характеру набуде взаємодія з донорами та
країнами-членами ООН.
Першочерговим завданням буде
удосконалення управління інформацією.
Партнери, у тому числі УКГС ООН
та REACH, разом з Кластерами, а
також гуманітарні організації будуть
покращувати системи та обмін
інформацією з метою усунення
недоліків. УКГС ООН зосередиться на
міжгалузевому аналізі потреб, де Кластери
забезпечать спеціалізований професійний
досвід. Використовуючи досвід 2016 року,
Проект з Міжвідомчої оцінки уразливості
(МВОУ) та REACH, у тісній співпраці
з УКГС ООН та під керівництвом ГГК,
продовжить надавати технічну підтримку
для оцінки міжвідомчої взаємодії. REACH
також збільшить свою присутність на
місцях з метою розширення можливостей
партнерів щодо збору, аналізу та
візуалізації даних, щоб покращити
загальне реагування.
УКГС ООН у співпраці з місцевими
органами влади продовжить сприяти
розвитку регулярної координації
та механізмів цивільно-військової
координації у Донецьку, Луганську,
Маріуполі, Сєвєродонецьку та
Краматорську/Слов’янську. Форум НДО
продовжить проведення координаційних
нарад НУО у Києві та регіонах,
підтримку контакту з НУО-донорами,
а також вдосконалення операційного
співробітництва. INSO проводитиме
регулярні координаційні наради з питань
безпеки виключно для НУО з метою
підвищення їх ситуаційної обізнаності
та безпеки. Необхідно дослідити
альтернативні модальності координації
з більшою орієнтацією на відновленні у
Дніпрі, Харкові та Запоріжжі з огляду на
затяжний характер потреб постраждалих
від конфлікту людей, які проживають у цих
областях і для яких перехід до відновлення
і більш довгострокових рішень має стати
першочерговим завданням. Планується
подвоїти зусилля інших партнерів, які
розглядають можливість довгострокових
заходів, із запровадження там координації,
тоді як гуманітарні організації
зосередяться на районах, які викликають
серйозну занепокоєність, а також на
НПУТ, де потреби мають гуманітарний
характер та переважають проблеми
небезпеки.
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ЧАСТИНА I: ВЗАЄМОДІЯ ОКРЕМИХ ВИДІВ ГУМАНІТАРНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

ПОРАДНИК ЩОДО
ФІНАНСУВАННЯ ПГР
ЯК ЗРОБИТИ ФІНАНСОВИЙ
ВНЕСОК У ПЛАН ГУМАНІТАРНОГО
РЕАГУВАННЯ

HRP

Для ознайомлення з Оглядом гуманітарних потреб
України, Планом гуманітарного реагування та
Моніторинговим звітом, а також для того, щоб
зробити пожертвування безпосередньо на адресу
організацій, які беруть участь у ПГР, відвідайте
сторінку в Інтернеті:

www.humanitarianresponse.info/
operations/ukraine

ЯК ЗРОБИТИ ВНЕСОК
ЧЕРЕЗ ЦЕНТРАЛЬНИЙ ФОНД
РЕАГУВАННЯ НА НАДЗВИЧАЙНІ
СИТУАЦІЇ (СЕРФ)
СЕРФ забезпечує швидке первинне фінансування
життєво важливих операцій у разі виникнення
надзвичайних ситуацій та операцій з недостатнім
фінансуванням, а також забезпечує кошти для
основних гуманітарної діяльності під час затяжних
кризових ситуацій. СЕРФ, під керівництвом
УКГС ООН, отримує внески від різних донорів,
головним чином урядових, а також від приватних
компаній, фондів, благодійних організацій та
фізичних осіб. Усі ці кошти формують загальний
фонд. Щоб дізнатися більше про СЕРФ та про
здійснення внесків, відвідайте сторінку в Інтернеті:

www.unocha.org/cerf/our-donors/
how-donate
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НАДЗВИЧАЙНА ДОПОМОГА У НАТУРАЛЬНІЙ ФОРМІ
Організація Об’єднаних Націй закликає донорів надавати допомогу, в першу чергу, у формі
фінансових внесків, тому що грошові кошти сприяють максимально швидкому та гнучкому
реагуванню, а також забезпечують доставку саме тієї допомоги, яка необхідна постраждалим. Якщо ви
можете зробити внесок тільки у натуральній формі для допомоги під час надзвичайної ситуації, звертайтеся за
електронною адресою:

logik@un.org

РЕЄСТРАЦІЯ ТА ВИЗНАННЯ ВАШИХ ВКЛАДІВ
УКГС ООН здійснює контроль за Службою фінансового моніторингу (СФМ), яка реєструє всі
гуманітарні внески (у фінансовій та у натуральній формі, багатосторонні та двосторонні) для
реагування на надзвичайні ситуації. Метою реєстрації внесків є висловити подяку донорам та
забезпечити наочність їх допомоги, а також відобразити загальний об’єм коштів та виявити
прогалини у фінансуванні гуманітарних планів реагування. Не забувайте інформувати СФМ
про ваші внески за електронною адресою fts@un.org або заповнивши спеціальну форму на сайті:
http://fts.unocha.org

ЧАСТИНА I: ВЗАЄМОДІЯ ОКРЕМИХ ВИДІВ ГУМАНІТАРНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

ЧАСТИНА ІІІ:
ДОДАТКИ

ЧАСТИНА ІІІ: ДОДАТКИ
Цілі, заходи, індикатори та цільові показники ��������������������������������

28

Організації-учасниці та необхідний об’єм фінансування�����������������

42

Планові цифри: особи, які потребують допомоги та особи, яким
планується надати допомогу ����������������������������������������������������������������

44

Що буде, якщо реагування не відбудеться? ������������������������������������

46
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ЧАСТИНА III - ДОДАТКИ: ГУМАНІТАРНА КООРДИНАЦІЯ

ЦІЛІ, ЗАХОДИ, ІНДИКАТОРИ ТА ЦІЛЬОВІ ПОКАЗНИКИ
СТРАТЕГІЧНІ ЦІЛІ, ЗАХОДИ, ІНДИКАТОРИ ТА ЦІЛЬОВІ ПОКАЗНИКИ
Стратегічна ціль 1 (СЦ 1): Відстоювання прав та реагування на потреби у захисті постраждалого від
конфлікту населення відповідно до міжнародних норм та стандартів.
ІНДИКАТОР

Рівень доступу до людей, які потребують
допомоги

ПОТРЕБУЮТЬ
ДОПОМОГИ

ВИХІДНІ ДАНІ

ЦІЛЬОВИЙ ПОКАЗНИК

3,8 млн

н/д

2,6 млн

Стратегічна ціль 2 (СЦ 2): Надання надзвичайної допомоги та забезпечення недискримінаційного
доступу постраждалого населення до якісних основних послуг.
ІНДИКАТОР

Кількість людей, які мають доступ до основних
життєво важливих послуг
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ПОТРЕБУЮТЬ
ДОПОМОГИ

ВИХІДНІ ДАНІ

ЦІЛЬОВИЙ ПОКАЗНИК

3,8 млн

н/д

2,6 млн

Стратегічна ціль 3 (СЦ 3): Зміцнення життєстійкості постраждалого від конфлікту населення,
запобігання подальшому погіршенню гуманітарної ситуації, а також сприяння у відновленні та
зміцненні соціальної згуртованості.
ІНДИКАТОР

Зменшення кількості людей, які потребують
гуманітарної допомоги

ПОТРЕБУЮТЬ
ДОПОМОГИ

ВИХІДНІ ДАНІ

ЦІЛЬОВИЙ ПОКАЗНИК

3,8 млн

н/д

2,6 млн

КЛАСТЕР ОСВІТИ: ЦІЛІ, ЗАХОДИ, ІНДИКАТОРИ ТА ЦІЛЬОВІ ПОКАЗНИКИ
Належить до СЦ 2
СЦ 3

Ціль Кластера 1: Покращення доступу до якісних освітніх послуг та
навчального середовища в освітніх закладах
ЗАХОДИ

Аварійний ремонт,
відновлення та
капітальний ремонт
пошкоджених
навчальних закладів

Забезпечення
додаткового
навчального простору
для уразливих груп
населення, які
потребують допомоги

РЕГІОН

ІНДИКАТОР

ПОТРЕБУЮТЬ
ДОПОМОГИ

ВИХІДНІ
ДАНІ

ЦІЛЬОВИЙ
ПОКАЗНИК

172

0

75

Кількість дівчаток та
хлопчиків, які отримають
допомогу через ремонт
навчальних закладів

29 000

0

9 000

Луганська та
Кількість дівчаток та
Донецька обл (ПУТ хлопчиків, які отримають
та НПУТ)
допомогу через
створення додаткового
навчального простору у
закладах освіти

6 000

0

5 300

Луганська та
Кількість
Донецька обл (ПУТ відремонтованих,
та НПУТ)
відновлених навчальних
закладів

ЧАСТИНА III - ДОДАТКИ: ГУМАНІТАРНА КООРДИНАЦІЯ

ЦІЛІ, ЗАХОДИ, ІНДИКАТОРИ ТА ЦІЛЬОВІ ПОКАЗНИКИ
ЗАХОДИ

Термінове постачання
обладнання для
навчальних закладів

РЕГІОН

ІНДИКАТОР

Луганська та
Кількість дівчаток та
Донецька обл (ПУТ хлопчиків, які отримають
та НПУТ)
допомогу через
забезпечення навчальних
закладів обладнанням

ПОТРЕБУЮТЬ
ДОПОМОГИ

ВИХІДНІ
ДАНІ

ЦІЛЬОВИЙ
ПОКАЗНИК

20 800

0

18 500

Ціль Кластера 2: Допомога у викладанні та навчанні учнів та студентів, які
потребують допомоги, а також уразливих груп 			
ЗАХОДИ

РЕГІОН

Надання навчальних
комплектів, наборів
раннього розвитку дітей
(НРРД) та рекреаційних
матеріалів, а також
розподіл грошових
коштів або ваучерів для
придбання навчальних
комплектів, наборів
раннього розвитку
дітей та рекреаційних
матеріалів

Луганська та
Донецька обл (ПУТ
та НПУТ)

ІНДИКАТОР

Кількість дівчаток
та хлопчиків, які
отримають допомогу
через забезпечення
навчальними
комплектами, НРРД
та рекреаційними
матеріалами

ПОТРЕБУЮТЬ
ДОПОМОГИ

ВИХІДНІ
ДАНІ

ЦІЛЬОВИЙ
ПОКАЗНИК

175 000

0

40 000
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Кількість дівчаток та
хлопчиків, які отримають
допомогу через надання
грошових коштів або
ваучерів для придбання
навчальних посібників,
навчальних комплектів,
НРРД та рекреаційних
матеріалів

Організація навчання
життєвим навичкам
та неформальних
навчальних заходів
з захисту (зокрема,
інформування про мінні
ризики) за допомогою
проведення додаткових
занять, організації
літніх таборів та інших
можливостей для
навчання

Належить до СЦ 2
СЦ 3

Луганська та
Донецька обл (ПУТ
та НПУТ)

Кількість дівчаток та
хлопчиків, які отримали
допомогу в результаті
організації навчання
життєвим навичкам та
неформальних навчальних
заходів з захисту (зокрема
інформування про мінні
ризики)

н/д

0

0

576 000

0

111 000

ЧАСТИНА III - ДОДАТКИ: ГУМАНІТАРНА КООРДИНАЦІЯ

ЦІЛІ, ЗАХОДИ, ІНДИКАТОРИ ТА ЦІЛЬОВІ ПОКАЗНИКИ
Ціль Кластера 3: Допомога батькам, вчителям та іншим працівникам сфери освіти
ЗАХОДИ

Розвиток вчителів
за визначеними
пріоритетними
темами (наприклад,
перша психологічна
допомога, управління
стресовими ситуаціями/
самодопомога,
соціально-психологічна
допомога, інклюзивна
освіта, системи
направлень)

30

РЕГІОН

Луганська та
Донецька обл (ПУТ
та НПУТ)

ІНДИКАТОР

Належить до СЦ 2
СЦ 3

ПОТРЕБУЮТЬ
ДОПОМОГИ

ВИХІДНІ
ДАНІ

ЦІЛЬОВИЙ
ПОКАЗНИК

Кількість вчителів, що
стануть учасниками
програм розвитку

38 000

0

4 000

Кількість дівчаток та
хлопчиків, які отримають
допомогу через програми
розвитку вчителів

315 000

0

91 500

КЛАСТЕР ПРОДОВОЛЬСТВА ТА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДОХОДІВ: ЦІЛІ, ЗАХОДИ, ІНДИКАТОРИ ТА ЦІЛЬОВІ
ПОКАЗНИКИ
Ціль Кластера 1: Забезпечити безперешкодний доступ до продуктів харчування для найбільш
уразливих категорій населення, постраждалих внаслідок конфлікту
Належить до СЦ 2
ЗАХОДИ

РЕГІОН

ІНДИКАТОР

ПОТРЕБУЮТЬ
ДОПОМОГИ

ВИХІДНІ
ДАНІ

ЦІЛЬОВИЙ
ПОКАЗНИК

Надання грошових
Луганська та
коштів/розподіл ваучерів Донецька обл
(ПУТ та НПУТ)

Кількість осіб, які
отримають грошові
кошти/ваучери,
що покращить їх
безпосередній доступ до
продуктів харчування

140 000

11%*

128 000

Надання продуктів
харчування

Кількість осіб, які
отримали продукти
харчування, що
покращило їх
безпосередній доступ до
продовольства

46 000

11%*

32 000

Луганська та
Донецька обл
(ПУТ та НПУТ)

Ціль Кластера 2: Продовольча допомога/забезпечення доходів для постраждалих
людей та підтримка виробництва продуктів харчування для досягнення сталих результатів Належить до СЦ 2
ЗАХОДИ

Надання
сільськогосподарської
допомоги

РЕГІОН

Луганська та
Донецька обл
(ПУТ та НПУТ)

* Середня та критична потреби у продовольстві.

ІНДИКАТОР

Кількість
домогосподарств,
які отримають
сільськогосподарську
допомогу

СЦ 3

ПОТРЕБУЮТЬ
ДОПОМОГИ

ВИХІДНІ
ДАНІ

ЦІЛЬОВИЙ
ПОКАЗНИК

100 000 ДГ

11%*

100 000 ДГ

ЧАСТИНА III - ДОДАТКИ: ГУМАНІТАРНА КООРДИНАЦІЯ

ЦІЛІ, ЗАХОДИ, ІНДИКАТОРИ ТА ЦІЛЬОВІ ПОКАЗНИКИ
Ціль кластера 3: Підтримка зайнятості та доходів постраждалого внаслідок
конфлікту населення для забезпечення сталих джерел доходу
ЗАХОДИ

РЕГІОН

Відновлення /
Луганська та
будівництво активів/
Донецька обл
створення робочих місць (ПУТ та НПУТ)

ІНДИКАТОР

Кількість людей, які
приймали участь у
відновленні/будівництві
активів або пройшли
перепідготовку

Належить до СЦ 2
СЦ 3

ПОТРЕБУЮТЬ
ДОПОМОГИ

ВИХІДНІ
ДАНІ

ЦІЛЬОВИЙ
ПОКАЗНИК

227 000 ДГ

11%*

38 000 ДГ

КЛАСТЕР ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я ТА ХАРЧУВАННЯ: ЦІЛІ, ЗАХОДИ, ІНДИКАТОРИ ТА ЦІЛЬОВІ ПОКАЗНИКИ
Ціль Кластера 1: Усунення основних недоліків у наданні основних та життєво
важливих медичних послуг високої якості постраждалому від конфлікту населенню
ЗАХОДИ

Забезпечення
необхідної первинної
медико-санітарної
допомоги належної
якості, включаючи
допомогу при хронічних
захворюваннях, охорону
репродуктивного
здоров’я, лікування
травм та реабілітацію,
а також соціальнопсихологічну допомогу
людям, які її потребують

РЕГІОН

ІНДИКАТОР

Належить до СЦ1
СЦ2
СЦ3

ПОТРЕБУЮТЬ
ДОПОМОГИ

ВИХІДНІ
ДАНІ

ЦІЛЬОВИЙ
ПОКАЗНИК

н/д

434 000

Луганська та
Донецька обл
(ПУТ та НПУТ),
а також райони
уздовж «лінії
розмежування»

Кількість населення, яке
отримало безпосередню
допомогу у сфері
охорони здоров’я

2 196 000

Луганська та
Донецька обл
(ПУТ та НПУТ),
а також райони
уздовж «лінії
розмежування»

Кількість населення,
що потребує допомогу
та буде забезпечено
послугами первинної
та життєво необхідної
медико-санітарної
допомоги через термінові
поставки необхідних
матеріалів до медичних
закладів та надання
грошової допомоги/
ваучерів

2 196 000
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н/д

641 000

Ціль Кластера 2: Зміцнення ключових програм по контролю за
Належить до СЦ1
захворюваннями та реагування у сфері охорони здоров’я щодо пріоритетних ризиків
СЦ2
СЦ3
ЗАХОДИ

Забезпечення доступу
до профілактики
інфекційних захворювань
та догляду для населення,
що потребує допомоги.

РЕГІОН

Луганська та
Донецька обл
(ПУТ і НПУТ), а
також райони
уздовж «лінії
розмежування»

ІНДИКАТОР

ПОТРЕБУЮТЬ
ДОПОМОГИ

ВИХІДНІ
ДАНІ

ЦІЛЬОВИЙ
ПОКАЗНИК

Кількість людей, які
отримають допомогу
через забезпечення
доступу до профілактики
інфекційних захворювань
та догляду

593 000

50%

415 000

ЧАСТИНА III - ДОДАТКИ: ГУМАНІТАРНА КООРДИНАЦІЯ

ЦІЛІ, ЗАХОДИ, ІНДИКАТОРИ ТА ЦІЛЬОВІ ПОКАЗНИКИ
Ціль Кластера 3: Підтримка стабільної медичної допомоги та зміцнення
життєстійкості постраждалого від конфлікту населення
ЗАХОДИ

РЕГІОН

Належить до СЦ 2
СЦ 3

ІНДИКАТОР

ПОТРЕБУЮТЬ
ДОПОМОГИ

ВИХІДНІ
ДАНІ

ЦІЛЬОВИЙ
ПОКАЗНИК

Відновлення
призупинених послуг
з охорони здоров’я та
інфраструктири, які
постраждали від кризи,
відповідно до реформ
системи охорони
здоров’я

Луганська та
Донецька обл
(ПУТ та НПУТ),
а також райони
уздовж «лінії
розмежування»

Кількість медичних
установ, які буде
відновлено та посилено,
через заходи з
підвищення кваліфікації
для медичних працівників
та надання необхідних
матеріалів

150

30

120

Підтримка обізнаності,
соціальної мобілізації,
освіти та підтримка
загального благополуччя,
заходів в галузі охорони
здоров’я та харчування

Луганська та
Донецька обл
(ПУТ та НПУТ),
а також райони
уздовж «лінії
розмежування»

% людей, які потребують
допомоги, що будуть
охоплені правозахисною
діяльністю та діяльністю
з покращення їх
благополуччя, стану
здоров’я та харчування

2 196 000

25%

1 075 000

32
КЛАСТЕР ЛОГІСТИКИ: ЦІЛІ, ЗАХОДИ, ІНДИКАТОРИ ТА ЦІЛЬОВІ ПОКАЗНИКИ
Ціль Кластера 1: Загальні логістичні послуги
ЗАХОДИ

Кластер логістики
сприяє здійсненню
поставок допомоги, що
безоплатно надається
гуманітарними
організаціями у
Донецькій та Луганській
областях.

РЕГІОН

Належить до СЦ 2
ІНДИКАТОР

ПОТРЕБУЮТЬ
ДОПОМОГИ

ВИХІДНІ
ДАНІ

ЦІЛЬОВИЙ
ПОКАЗНИК

Дніпро (складські
приміщення),
приміщення на
НПУТ (Донецька
та Луганська обл)
надаються за
необхідністю

Доступні складські
приміщення

н/д

н/д

3 склади

З ПУТ на НПУТ

Загальна вага (т) та об’єм
(куб. м) вантажу, що буде
перевезений завдяки
допомозі Кластера

н/д

4 000 T

7 000 T

З ПУТ на НПУТ

Кількість конвоїв, що буде
здійснено за сприяння
Кластера

н/д

15 конвоїв

30 конвоїв

ЧАСТИНА III - ДОДАТКИ: ГУМАНІТАРНА КООРДИНАЦІЯ

ЦІЛІ, ЗАХОДИ, ІНДИКАТОРИ ТА ЦІЛЬОВІ ПОКАЗНИКИ
Ціль Кластера 2: Управління інформацією
ЗАХОДИ

РЕГІОН

Належить до СЦ 2
ІНДИКАТОР

ПОТРЕБУЮТЬ
ДОПОМОГИ

ВИХІДНІ
ДАНІ

ЦІЛЬОВИЙ
ПОКАЗНИК

30 оглядів

Relates to SO2

Київ
Інформаційні продукти,
включаючи інформацію
ГІС, протоколи,
процедури, огляди,
вузькоспеціалізована
інформація щодо ситуації
та інша відповідна
логістична інформація,
зокрема, процедури і
правила транспортування
гуманітарних вантажів,
публікуються в Інтернеті за
адресою www.logcluster.
org/ops/ukr15a

Оновлення інформації
онлайн (за винятком
протоколів зустрічей)

н/д

н/д

Київ

Звіт з оцінки Кластера
логістики

н/д

н/д

1 оцінка

Київ

Огляд діяльності Кластера
логістики (за участю
партнерів)

н/д

н/д

2 дослідження
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Належить до СЦ 2
СЦ 3

Ціль Кластера 3: Координація
ЗАХОДИ

РЕГІОН

Надання координаційних Київ
послуг у сфері логістики
для забезпечення
своєчасної доставки
життєво важливого
вантажу для
постраждалого
населення. В Києві
щомісяця відбуваються
регулярні координаційні
наради з партнерами

ІНДИКАТОР

Проведення
координаційних нарад
для партнерів

ПОТРЕБУЮТЬ
ДОПОМОГИ

н/д

ВИХІДНІ
ДАНІ

6 нарад

ЦІЛЬОВИЙ
ПОКАЗНИК

12 нарад

КЛАСТЕР ЗАХИСТУ: ЦІЛІ, ЗАХОДИ, ІНДИКАТОРИ ТА ЦІЛЬОВІ ПОКАЗНИКИ
Ціль Кластера 1: Посилення заходів щодо захисту постраждалого населення,
включаючи запобігання порушень прав людини
Належить до СЦ1
ЗАХОДИ

РЕГІОН

ІНДИКАТОР

Моніторинг дотримання
прав людини та захисту

Загальнонаціональний

Кількість візитів з
моніторингу дотримання
прав людини та захисту

Надання правової
допомоги/консультацій

Загальнонаціональний

Кількість осіб, що
отримають правову
допомогу/консультацію

ПОТРЕБУЮТЬ
ДОПОМОГИ

ВИХІДНІ
ДАНІ

ЦІЛЬОВИЙ
ПОКАЗНИК

н/д

0

5 500

470 000

0

84 500

ЧАСТИНА III - ДОДАТКИ: ГУМАНІТАРНА КООРДИНАЦІЯ

ЦІЛІ, ЗАХОДИ, ІНДИКАТОРИ ТА ЦІЛЬОВІ ПОКАЗНИКИ
ЗАХОДИ

РЕГІОН

Підвищення обізнаності
та поширення інформації

Луганська та
Донецька обл
(ПУТ та НПУТ),
а також райони
уздовж «лінії
розмежування»

ІНДИКАТОР

Кількість осіб, які
отримають інформацію
про ГОН, мінні ризики,
житлові, земельні права
та право власності,
документацію,
реєстрацію, соціальну,
юридичну допомогу та
соціальні виплати

ПОТРЕБУЮТЬ
ДОПОМОГИ

ВИХІДНІ
ДАНІ

ЦІЛЬОВИЙ
ПОКАЗНИК

2 900 000

0

1 738 000

Ціль кластера 2: Надання постраждалим людям недискримінаційного доступу
до основних послуг і забезпечення їх прав, звертаючи особливу увагу на
Належить до СЦ 2
найбільш уразливі верстви населення
ЗАХОДИ
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Забезпечення якісних
основних послуг
(зокрема, з соціальнопсихологічної підтримки,
ГОН, СДП, допомога
протимінної діяльності
тощо), а також
індивідуальної допомоги
(включаючи грошові
виплати)

РЕГІОН

Загальнонаціональний

ІНДИКАТОР

ПОТРЕБУЮТЬ
ДОПОМОГИ

ВИХІДНІ
ДАНІ

ЦІЛЬОВИЙ
ПОКАЗНИК

Кількість жінок, чоловіків,
хлопчиків та дівчаток,
які отримають доступ до
основних послуг належної
якості (включаючи,
зокрема, соціальнопсихологічну підтримку,
ГОН, СДП, допомогу з
протимінної діяльності), а
також до індивідуальної
допомоги (включаючи
грошові виплати)

1 190 000

0

310 500

Ціль Кластера 3: Підвищення соціальної згуртованості та життєстійкості постраждалого
Належить до СЦ 3
від конфлікту населення; підтримка постраждалих людей у пошуку сталих рішень
ЗАХОДИ

Підтримка
довгострокових рішень

РЕГІОН

Загальнонаціональний

ІНДИКАТОР

Кількість жінок,
чоловіків, хлопчиків та
дівчаток, які отримають
допомогу через проекти
з розбудови миру або
соціальної згуртованості,
а також заходів захисту
на основі громад

ПОТРЕБУЮТЬ
ДОПОМОГИ

ВИХІДНІ
ДАНІ

ЦІЛЬОВИЙ
ПОКАЗНИК

780 000

40 000

43 850

КЛАСТЕР ЖИТЛА ТА НЕПРОДОВОЛЬЧОЇ ДОПОМОГИ: ЦІЛІ, ЗАХОДИ, ІНДИКАТОРИ ТА ЦІЛЬОВІ
ПОКАЗНИКИ
Ціль Кластера 1: Задоволення ключових потреб у житлі та непродовольчих
товарах найбільш уразливих ВПО та постраждалого населення через грошову/іншу
Належить до СЦ 2
допомогу, а також в надзвичайних ситуаціях
ЗАХОДИ

РЕГІОН

ІНДИКАТОР

ПОТРЕБУЮТЬ
ДОПОМОГИ

241 ,000 осіб

ВИХІДНІ
ДАНІ

ЦІЛЬОВИЙ
ПОКАЗНИК

ЧАСТИНА III - ДОДАТКИ: ГУМАНІТАРНА КООРДИНАЦІЯ

ЦІЛІ, ЗАХОДИ, ІНДИКАТОРИ ТА ЦІЛЬОВІ ПОКАЗНИКИ
ЗАХОДИ

РЕГІОН

ІНДИКАТОР

ПОТРЕБУЮТЬ
ДОПОМОГИ

ВИХІДНІ
ДАНІ

ЦІЛЬОВИЙ
ПОКАЗНИК

600 ДГ

Задоволення гострих
потреб у житлі

Територія
уздовж «лінії
розмежування»,
де останнім
часом
відбувалися
обстріли

Кількість
домогосподарств, які
отримають термінову
житлову допомогу

0

Забезпечення твердим
паливом та обігрівачами

В основному,
Донецька та
Луганська
обл, а також
постраждалі
села уздовж
«лінії
розмежування»

Кількість
домогосподарств, які
отримають тверде паливо
на зиму;
Кількість
домогосподарств, які
отримають обігрівачі

0

42 231 ДГ

Надання непродовольчої
допомоги

Акцент на п’яти Кількість осіб, які
східних областях отримають одяг;
України
Кількість осіб, які
отримають комплекти
постільної білизни;
Кількість
домогосподарств,
які отримають
непродовольчу допомоги
загального характеру

0

91 650 осіб

Усі області, за
винятком НПУТ

0

Надання готівкової
допомоги для підготовки
до зими
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Кількість осіб, які
отримають грошову
допомогу для підготовки
до зими;
Кількість
домогосподарств, які
отримають грошову
допомогу для підготовки
до зими

Ціль Кластера 2: Участь у розробці належних перехідних рішень (в грошовій
чи натуральній формі) для задоволення потреб у житлі та непродовольчих
товарах згідно мінімальних міжнародних та національних стандартів
ЗАХОДИ

РЕГІОН

ІНДИКАТОР

Relates to SO2
SO3

ПОТРЕБУЮТЬ
ДОПОМОГИ

3 350 ДГ

Належить до СЦ 2
СЦ 3
ВИХІДНІ
ДАНІ

ЦІЛЬОВИЙ
ПОКАЗНИК

0

7 150 ДГ

90 000 ДГ

Проведення легкого та
середнього ремонту

Донецька обл;
ПУТ Луганської
обл (в дуже
обмеженому
об’ємі); НПУТ
та переважно
райони
уздовж «лінії
розмежування»

Кількість
домогосподарств, які
отримають допомогу для
проведення легкого та
середнього ремонту;
Кількість
відремонтованих
житлових приміщень
(технічна допомога)

ЧАСТИНА III - ДОДАТКИ: ГУМАНІТАРНА КООРДИНАЦІЯ

ЦІЛІ, ЗАХОДИ, ІНДИКАТОРИ ТА ЦІЛЬОВІ ПОКАЗНИКИ
ЗАХОДИ

36

РЕГІОН

ІНДИКАТОР

ПОТРЕБУЮТЬ
ДОПОМОГИ

ВИХІДНІ
ДАНІ

ЦІЛЬОВИЙ
ПОКАЗНИК

Підготовка колективних
центрів до зими

Акцент на п’яти Кількість осіб, які
східних областях проживають у
України
неспеціалізованих
колективних центрах та
отримають допомогу у
підготовці до зими;
Кількість осіб, які живуть
у неналежних умовах
у спеціалізованих
колективних центрах та
отримають підтримку

0

3 800 ДГ

Грошова допомога
для оренди житла або
інші грошові кошти для
задоволення житлових
потреб

Усі області, за
винятком НПУТ

0

7 550 ДГ

Кількість
домогосподарств, які
отримають грошову
допомогу на оренду
житла

Ціль Кластера 3: Забезпечення/удосконалення сталих житлових рішень для
найбільш уразливих категорій постраждалого від конфлікту населення
ЗАХОДИ

РЕГІОН

ІНДИКАТОР

ПОТРЕБУЮТЬ
ДОПОМОГИ

Належить до СЦ 3
ВИХІДНІ
ДАНІ

ЦІЛЬОВИЙ
ПОКАЗНИК

45 000 осіб

Капітальні ремонти
(«важкі ремонти»)

Пошкоджені села у
районах, де раніше
проходила «лінія
розмежування»

Кількість
домогосподарств, які
отримають допомогу з
капітального ремонту;
Кількість
відремонтованого житла
(технічна допомога)

0

2 245 ДГ

Постійне житло
(включаючи
реконструкцію)

Пошкоджені села у
районах, де раніше
проходила «лінія
розмежування»

Кількість
домогосподарств, які
отримають допомогу з
відбудови/отримають
постійне житло;
Кількість відбудованих
житлових приміщень
(технічна допомога)

0

425 ДГ

Капітальні ремонти
комунікаційних
мереж та комунальної
інфраструктури

Пошкоджені села у
районах, де раніше
проходила «лінія
розмежування»

Кількість
домогосподарств у
громадах, які отримають
допомогу з ремонту
комунікаційних
мереж та комунальної
інфраструктури

0

800 ДГ

ЧАСТИНА III - ДОДАТКИ: ГУМАНІТАРНА КООРДИНАЦІЯ

ЦІЛІ, ЗАХОДИ, ІНДИКАТОРИ ТА ЦІЛЬОВІ ПОКАЗНИКИ
Ціль Кластера 4: Реагування Кластера підсилюється через децентралізовану
координацію
ЗАХОДИ

РЕГІОН

ІНДИКАТОР

Належить до СЦ 2

ПОТРЕБУЮТЬ
ДОПОМОГИ

ВИХІДНІ
ДАНІ

ЦІЛЬОВИЙ
ПОКАЗНИК

Регулярне проведення
національних та
регіональних нарад
Кластера

Київ – на
національному
рівні, регіональні
центри

Кількість нарад,
проведених у кожному
координаційному центрі

н/д

0

36 нарад

Регулярне
розповсюдження
інформаційних
матеріалів Кластера

Загальнонаціональний

Кількість виданих
Інформаційних оглядів
Кількість розроблених
карт

н/д

0

20
документів

Регулярне дослідження
потреб, координація
оцінки потреб,
створення Реєстру
оцінки потреб та його
регулярне оновлення

Загальнонаціональний

Кількість скоординованих
/спільних оцінок потреб
Оновлення Реєстру
оцінки потреб щомісяція

н/д

0

3 заходи

Загальнонаціональний

Кількість осіб, охоплених
всіма видами оцінок

н/д

0

141 000 осіб

Координація на
національному
та регіональному
рівні

- Координатор Кластера
- Підтримка управління
інформацією
- Персонал для
регіональної координації

н/д

0

2,4 функціональних
команди

Забезпечення
спеціально призначених
працівників

КЛАСТЕР ВОДИ, САНІТАРІЇ ТА ГІГІЄНИ: ЦІЛІ, ЗАХОДИ, ІНДИКАТОРИ ТА ЦІЛЬОВІ ПОКАЗНИКИ
Ціль Кластера 1: Забезпечення негайного сталого доступу постраждалих від
конфлікту людей до належної якості води та мінімальних санітарних послуг
ЗАХОДИ

РЕГІОН

ІНДИКАТОР

Належить до СЦ 2
СЦ 3

ПОТРЕБУЮТЬ
ДОПОМОГИ

ВИХІДНІ
ДАНІ

ЦІЛЬОВИЙ
ПОКАЗНИК

Забезпечення основних,
вдосконалених з огляду
на об’єм та якість послуг
з водопостачання для
людей, постраждалих в
результаті конфлікту.

Луганська та
Донецька обл
(ПУТ та НПУТ),
а також райони
уздовж «лінії
розмежування»

Кількість людей, яким
буде забезпечено доступ
до достатньої кількості
води (за можливості, з
розбивкою за статтю та
віком)

3 700 000

0

2 200 000

Забезпечення основних,
вдосконалених з огляду
на об’єм та якість послуг
з водопостачання для
людей, постраждалих в
результаті конфлікту

Луганська та
Донецька обл
(ПУТ та НПУТ),
а також райони
уздовж «лінії
розмежування»

Кількість людей, яким
буде забезпечено
доступ до води належної
якості (за можливості, з
розбивкою за статтю та
віком)

3 700 000

0

2 500 000

Покращення санітарних
умов через ремонт
каналізаційних мереж,
а також робота на
рівні установ або на
контрольно-пропускних
пунктах

Луганська та
Донецька обл
(ПУТ та НПУТ),
а також райони
уздовж «лінії
розмежування»

Кількість людей,
забезпечених
покращеним доступом
до належних санітарних
умов (за можливості, з
розбивкою за статтю та
віком)

2 000 000

0

320 000

37

ЧАСТИНА III - ДОДАТКИ: ГУМАНІТАРНА КООРДИНАЦІЯ

ЦІЛІ, ЗАХОДИ, ІНДИКАТОРИ ТА ЦІЛЬОВІ ПОКАЗНИКИ
Ціль Кластера 2: Надання ключових послуг з водозабезпечення, санітарії та гігієни, Належить до СЦ 2
СЦ 3
а також інформації з профілактики захворювань, що передаються через воду
ЗАХОДИ

38

РЕГІОН

ІНДИКАТОР

ПОТРЕБУЮТЬ
ДОПОМОГИ

ВИХІДНІ
ДАНІ

ЦІЛЬОВИЙ
ПОКАЗНИК

Забезпечення санітарногігієнічними засобами
та/або інформацією,
яка знижує частоту
захворювань, що
передаються через воду

Луганська та
Донецька обл
(ПУТ а НПУТ), а
також райони
уздовж «лінії
розмежування»

Кількість людей,
забезпечених
найважливішими
засобами з
водопостачання, санітарії
та гігієни (за можливістю,
з розбивкою за статтю та
віком)

2 000 000

0

450 000

Забезпечення
гігієнічними засобами
та підтримкою у сфері
водопостачання, санітарії
та гігієни за допомогою
ваучерів або грошової
допомоги для необхідних
санітарно-гігієнічних
заходів

Луганська та
Донецька обл
(ПУТ та НПУТ),
а також райони
уздовж «лінії
розмежування»

Кількість людей, які
отримають допомогу
через надання грошової
допомоги або ваучерів
для заходів у сфері
водопостачання, санітарії
та гігієни

2 000 000

0

70 000

КООРДИНАЦІЯ: ЦІЛІ, ЗАХОДИ, ІНДИКАТОРИ ТА ЦІЛЬОВІ ПОКАЗНИКИ
Належить до СЦ1
ЦІЛЬ 1: Координаційні механізми адаптовані до контексту та підтримують
ефективну, узгоджену та засновану на принципах доставку гуманітарної допомоги
СЦ2
СЦ3
ЗАХОДИ

РЕГІОН

ІНДИКАТОР

ПОТРЕБУЮТЬ
ДОПОМОГИ

ВИХІДНІ
ДАНІ

ЦІЛЬОВИЙ
ПОКАЗНИК

щомісяця

н/д

щомісяця

Двічі на рік/
щороку

н/д

Двічі на рік/
щороку

Моніторинг та аналіз
подій, що впливають на
гуманітарне реагування,
в тому числі звітність,
правозахисна діяльність,
аналіз потреб/прогалин.

Київ,
Краматорськ/
Слов’янськ,
Сєвєродонецьк,
Маріуполь,
Донецьк та
Луганськ

Координація ГГК,
міжкластерних груп
(МКГ), загальна
координація та
координація на
місцях, цивільновійськова координація,
координація НУО та
донорів забезпечується
через регулярну
роз’яснювальну роботу та
аналіз документів.

ГГК здійснює регулярний
огляд механізмів
координації у співпраці
з МКГ, кластерами,
та, за можливості, з
підтримкою Штабквартири ООН

Київ,
Краматорськ/
Слов’янськ,
Сєвєродонецьк,
Маріуполь,
Донецьк та
Луганськ

Регулярний контроль
перехідних планів для
Кластерів

ЧАСТИНА III - ДОДАТКИ: ГУМАНІТАРНА КООРДИНАЦІЯ

ЦІЛІ, ЗАХОДИ, ІНДИКАТОРИ ТА ЦІЛЬОВІ ПОКАЗНИКИ
ЦІЛЬ 2: Гуманітарна діяльність визначається спільним стратегічним плануванням, вдосконаленим
управлінням інформацією та реагуванням на основі пріоритетних потреб,
Належить до СЦ1
зокрема, щодо готовності і життєстійкості
СЦ2
СЦ3
ЗАХОДИ

РЕГІОН

ІНДИКАТОР

ПОТРЕБУЮТЬ
ДОПОМОГИ

ВИХІДНІ
ДАНІ

ЦІЛЬОВИЙ
ПОКАЗНИК

Щомісяця/
щоквартально

Щомісяця

Щомісяця/
щоквартально

Підготовка та своєчасне
публікування якісної
інформаційної продукції
(наприклад, 3W,
гуманітарні бюлетені,
короткі огляди, дошки
гуманітарних питань,
карти доступу, інцидентів
тощо) на основі наявної
інформації

Київ,
Краматорськ/
Слов’янськ,
Сєвєродонецьк,
Маріуполь,
Донецьк та
Луганськ

Огляд ситуації та
аналітичні звіти
регулярно надаються
та поширюються серед
гуманітарних партнерів

Сприяння проведенню
спільних та
скоординованих оцінок
та звітів щодо досягнутих
результатів

Київ,
Краматорськ/
Слов’янськ,
Сєвєродонецьк,
Маріуполь,
Донецьк та
Луганськ

Спільна оцінка, регулярні
місії з моніторингу та
оцінки

н/д

н/д

н/д

Обробка та
аналіз результатів
мультисекторних,
кластерних та інших
оцінок потреб
для стратегічного
планування,
правозахисної діяльності
та інші координаційні
продукти, а також
управління процесом
розробки ОГП та ПГР

Київ,
Краматорськ/
Слов’янськ,
Сєвєродонецьк,
Маріуполь,
Донецьк та
Луганськ

ОГП, ПГР та їх перегляд,
перегляд плану підготовки
до надзвичайних ситуацій
на основі аналізу
інформації та наявних
оцінок

н/д

н/д

Принаймні,
раз на рік

Організація зустрічі для
розробки Міжвідомчого
плану готовності
до надзвичайних
ситуацій та підготовка
оновлених планів
разом з зацікавленими
сторонами для
затвердження ГГК

Київ,
Краматорськ/
Слов’янськ,
Сєвєродонецьк,
Маріуполь,
Донецьк та
Луганськ

Регулярний перегляд та
впровадження процесів
планування щодо
готовності населення до
надзвичайних ситуацій та
його життєстійкості

щороку

щороку

щороку
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ЦІЛІ, ЗАХОДИ, ІНДИКАТОРИ ТА ЦІЛЬОВІ ПОКАЗНИКИ
Належить до СЦ1
СЦ2
СЦ3

ЦІЛЬ 3: Забезпечення передбачуваного, своєчасного і стабільного
фінансування гуманітарної діяльності на основі пріоритетних потреб
ЗАХОДИ
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РЕГІОН

ІНДИКАТОР

ПОТРЕБУЮТЬ
ДОПОМОГИ

ВИХІДНІ
ДАНІ

ЦІЛЬОВИЙ
ПОКАЗНИК

Мобілізація достатніх
ресурсів для
гуманітарної діяльності

На глобальному
рівні

Забезпечення
регулярного моніторингу
фінансування ПГР для ГГК
та інших зацікавлених
сторін

щомісяця

н/д

щомісяця

Сприяння, надання
рекомендацій щодо
подання документів до
СЕРФ та їх консолідація
та звітність під егідою ГК

По всій країні

Підготовка та надсилання
запитів у СЕРФ

н/д

н/д

н/д

Проведення регулярних
нарад, польових місій з
основними донорами
для підтримки та
мобілізації ресурсів

По всій країні

Регулярні координаційні
наради з донорами;
Сприяння проведенню
польових місій сприяли

Кожні два
місяці та за
необхідністю

н/д

Кожні два
місяці та за
необхідністю

БАГАТОЦІЛЬОВА ГРОШОВА ДОПОМОГА (БЦГД): ЦІЛІ, ЗАХОДИ, ІНДИКАТОРИ ТА ЦІЛЬОВІ ПОКАЗНИКИ
Ціль 1: Збільшення купівельної спроможності населення, якому планується
надати допомоги, для задоволення їх безпосередніх основних потреб
ЗАХОДИ

Забезпечення
своєчасних переказів
БЦГД

Вивчення та
використання скарг і
механізмів зворотного
зв’язку/ гарячої лінії

РЕГІОН

ІНДИКАТОР

Належить до СЦ 2
СЦ 3

ПОТРЕБУЮТЬ
ДОПОМОГИ

ВИХІДНІ
ДАНІ

ЦІЛЬОВИЙ
ПОКАЗНИК

Кількість осіб, які
отримають допомогу

н/д

н/д

32 700

Кількість наданих
грошових коштів, за
сумою та місяцем

н/д

н/д

32 700

Кількість та сума
сплачених грантів

н/д

н/д

32 700

Кількість осіб, які
повідомили про труднощі
з доступом до грошової
допомоги

н/д

н/д

2 000

ЧАСТИНА III - ДОДАТКИ: ГУМАНІТАРНА КООРДИНАЦІЯ

ЦІЛІ, ЗАХОДИ, ІНДИКАТОРИ ТА ЦІЛЬОВІ ПОКАЗНИКИ
Ціль 2: Скорочення випадків використання негативних механізмів виживання, Належить до СЦ1
СЦ2
СЦ3
що застосовуються особливо уразливими групами населення
ЗАХОДИ

Проведення первинного
аналізу та відстеження
змін для визначення
зниження показників
індексу застосування
негативних стратегій
виживання (НСВ)

РЕГІОН

ІНДИКАТОР

ПОТРЕБУЮТЬ
ДОПОМОГИ

ВИХІДНІ
ДАНІ

ЦІЛЬОВИЙ
ПОКАЗНИК

Кількість осіб, середнє
значення індексу НСВ
яких не збільшується
протягом терміну
реалізації програми

н\д

н\д

23 000

Кількість осіб з середнім
показником зміни
коефіцієнту витратизаборгованість

н\д

н\д

23 000

Кількість осіб з середнім
показником зміни
коефіцієнту дохід-витрати

н\д

н\д

23 000
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ОРГАНІЗАЦІЇ-УЧАСНИЦІ ТА ПОТРЕБИ У ФІНАНСУВАННІ
ОРГАНІЗАЦІЇ
«Дії проти голоду», Франція

3 375 591

Міжнародна благодійна організація «ЕКТ Альянс»/ Угорська
Екуменічна служба

3 632 500

Адвентистське Агентство допомоги та розвитку в Україні

5 208 000

Агентство з розвитку і технічного співробітництва

1 961 400

Всеукраїнський благодійний фонд «Право на захист»

1 919 584

«Архе Нова Е.В.» – Ініціатива організації «Людина в біді»

542 690

Благодійна організація «Всеукраїнський благодійний фонд «Горєніє»

562 000

Благодійна організація «Благодійний фонд «Схід – SOS»

72 060

Благодійна організація «Храм»

193 743

Благодійний фонд «Дитячий сміх»

208 540

Данська Рада у справах біженців

5 184 000

Фонд «Діяконі Катастрофенхільфе»

1 640 000

Міжнародний благодійний фонд «ДОРКАС ЕЙД ІНТЕРНЕШЕНЕЛ»
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ПОТРЕБИ, ДОЛ. США

157 117

Продовольча та сільськогосподарська організація ООН

6 600 000

Благодійна організація «Благодійний фонд «ХАЛО Траст»

1 014 599

Міжнародна організація «Хендікап інтернешнл»

1 450 000

«ХелпЕйдж Інтернешнл», Велика Британія

2 094 030

Міжнародний благодійний фонд «Жовто-Блакитні Крила»
Міжнародний медичний корпус
Міжнародна НУО з питань безпеки (INSO)
Міжнародна організація з міграції
Харківське відділення Всеукраїнського фонду «Допомога жертвам
насилля»
Фото: УВКБ ООН

410 225
1 944 113
681 445
17 387 100
40 000
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ОРГАНІЗАЦІЇ-УЧАСНИЦІ ТА ПОТРЕБИ У ФІНАНСУВАННІ
ОРГАНІЗАЦІЇ

ПОТРЕБИ, ДОЛ. США

«Мальтійський інтернаціонал»

1 094 000

НУО «Лікарі світу», Франція

1 770 364

Норвезька Рада з питань біженців

4 787 000

Управління ООН з координації гуманітарних справ

3 583 936

Управління Верховного комісара ООН з прав людини

1 722 680

«Людина в біді» (PIN)
«Польська Гуманітарна Акція в Україні»
Громадська гуманітарна організація «Прем’єр Уржанс - Ед Медікаль
Інтернасьйональ»
Міжнародна неурядова організація «Врятуймо дітей»

18 286 989
897 191
4 315 100
11 880 442

Центр допомоги «Спасемо Україну»

127 183

«СОС Дитячі містечка»

433 100

Міжнародна федерація «Планета людей», м. Лозанна (Швейцарія)

471 205

Міжнародна НУО «Трикутник гуманітарного покоління»

3,041 304

Форум НДО України

657 000

Товариство Червоного Хреста України

297 824

Дитячий фонд ООН
Програма розвитку ООН
Управління Верховного комісара ООН у справах біженців
Фонд народонаселення ООН
Всесвітня продовольча програма
Всесвітня організація охорони здоров’я
«Християнська асоціація молодих людей»
Запорiзький благодійний фонд «Єдність» за майбутнє»

25 700 000
2 500 000
30 512 573
3 250 794
37 216 740
5 000 000
85 000
149 050
Фото: Андрій Дрозд
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ПЛАНОВІ ПОКАЗНИКИ: ЛЮДИ, ЯКІ ПОТРЕБУЮТЬ ДОПОМОГИ

ПІДКОНТРОЛЬНІ УРЯДУ ТЕРИТОРІЇ

1,2млн

ДІТИ
(<18)

0,3млн

Жінки

ДОРОСЛІ
(18-59)

0,5млн

Чоловіки

ЛІТНІ ЛЮДИ
(>59)

0,4млн

48%

52%

65%

52%

48%

35%

НЕ ПІДКОНТРОЛЬНІ УРЯДУ ТЕРИТОРІЇ
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2,3млн

ДІТИ
(<18)

0,7млн

48%
52%

ДОРОСЛІ
(18-59)

1,0млн

ЛІТНІ ЛЮДИ
(>59)

0,6млн

49%

66%

51%

34%

ВПО НА ПІДКОНТРОЛЬНИХ УРЯДУ ТЕРИТОРІЯХ

0,3млн*

ДІТИ
(<18)

40 тис

49%
51%

ДОРОСЛІ
(18-59)

0,2млн

60%
40%

ЛІТНІ ЛЮДИ
(>59)

80 тис

64%
36%

* Міністерство соціальної політики зареєструвало 1,7 млн ВПО. Всі вони потребують різного типу допомоги. З них від 0,8 млн до 1 млн ВПО постійно проживають на ПУТ, у той час як інші
часто перетинають «лінію розмежування» і, для цілей цього Огляду гуманітарних потреб, включені до населення, що проживає на НПУТ. Серед осіб, що проживають на ПУТ, 0,3 млн ВПО
відносяться до найбільш уразливих верств населення та потребують життєво необхідних гуманітарних інтервенцій.
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ПЛАНОВІ ПОКАЗНИКИ: ЛЮДИ, ЯКИМ ПЛАНУЄТЬСЯ НАДАТИ ДОПОМОГУ

ПІДКОНТРОЛЬНІ УРЯДУ ТЕРИТОРІЇ

0.8M

ДІТИ
(<18)

0,2млн

Жінки

ДОРОСЛІ
(18-59)

0.4млн

Чоловіки

ЛІТНІ ЛЮДИ
(>59)

0,2млн

48%

52%

65%

52%

48%

35%

НЕ ПІДКОНТРОЛЬНІ УРЯДУ ТЕРИТОРІЇ

1,5млн

ДІТИ
(<18)

0,5млн

48%
52%

ДОРОСЛІ
(18-59)

0,6млн

ЛІТНІ ЛЮДИ
(>59)

0,4млн

49%

66%

51%

34%

ВПО НА ПІДКОНТРОЛЬНИХ УРЯДУ ТЕРИТОРІЯХ

0,3млн*

ДІТИ
(<18)

40 тис

49%
51%

ДОРОСЛІ
(18-59)

0.2M

60%
40%

ЛІТНІ ЛЮДИ
(>59)

80 тис

64%
36%

* Міністерство соціальної політики зареєструвало 1,7 млн ВПО. Всі вони потребують різного типу допомоги. З них від 0,8 млн до 1 млн ВПО постійно проживають на ПУТ, у той час як інші
часто перетинають «лінію розмежування» і, для цілей цього Огляду гуманітарних потреб, включені до населення, що проживає на НПУТ. Серед осіб, що проживають на ПУТ, 0,3 млн ВПО
відносяться до найбільш уразливих верств населення та потребують життєво необхідних гуманітарних інтервенцій.
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ЗАНЕПАД ОСВІТИ СТВОРЮЄ
ЗАГРОЗУ ПОЯВИ «ВТРАЧЕНОГО
ПОКОЛІННЯ»
- Тисячі постраждалих від конфлікту дітей по
обидва боки від «лінії розмежування» не матимуть
доступу до безпечного, захищеного навчального
середовища з належною якістю освіти та
відповідними навчальними матеріалами.
- Сотні тисяч дітей шкільного віку
продовжуватимуть страждати від стресу та травм,
спричинених конфліктом, а результати їх навчання
знизяться.
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- Принаймні 55 тис школярів та молоді не
отримають офіційного визнання своїх знань для
завершення навчання, що стане перепоною у
продовженні їх освіти.

НАДБАННЯ ОСТАННІХ РОКІВ
ЩОДО СКОРОЧЕННЯ НЕСТАЧІ
ПРОДОВОЛЬСТВА БУДЕ
ВТРАЧЕНО
- Близько 160 тис осіб не отримають загальну
продовольчу допомогу.
- Близько 100 тис домогосподарств не отримають
насіння, добрив та кормів для тварин, щоб
відновити виробничі активи та доповнити свій
раціон харчування.
- Близько 90 тис домогосподарств, що страждають
від нестачі продовольства, не отримають допомоги
із забезпечення засобів до існування.

ЧЕРЕЗ ВІДСУТНІСТЬ НАЛЕЖНОЇ
МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ,
МЕДИКАМЕНТІВ ТА НАГЛЯДУ
ІСНУЄ РИЗИК СПАЛАХУ
НЕБЕЗПЕЧНИХ ІНФЕКЦІЙНИХ
ЗАХВОРЮВАНЬ

ЦИВІЛЬНІ ЗАЛИШАТИМУТЬСЯ
БЕЗ ЗАХИСТУ ТА СТАНУТЬ
ОБ’ЄКТАМИ СОЦІАЛЬНОГО
ВІДЧУЖЕННЯ, ДИСКРИМІНАЦІЙНОГО
ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ТА
ПОРУШЕННЯ ПРАВ ЛЮДИНИ

- Ризик підвищення смертності/
захворювань, що можна було попередити, для
близько 2,2 млн людей, які проживають поблизу
«лінії розмежування», у сільській місцевості та на
НПУТ, більшість із них у віці старші за 60 років
через обмежений доступ до медичних послуг.

- Одній з кожних трьох осіб загрожуватиме ризик
смерті або поранення в результаті підриву на мінах
та вибуху інших боєприпасів, що не розірвалися.

- Через низький рівень вакцинації кожна
четверта дитина з п’яти в Україні залишатиметься
під загрозою захворювання, які можна було
попередити, такими як поліомієліт та кір.
- 8 тис ВІЛ-інфікованих пацієнтів на НПУТ
загрожуватиме переривання лікування.

- Велика кількість ВПО продовжуватимуть
страждати від дискримінаційного рішення Уряду,
що пов’язує виплату соціальної допомоги та пенсії
зі статусом ВПО.
- На ПУТ одна дитина з кожних чотирьох,
що страждає на посттравматичний стрес, не
матиме доступу до вкрай необхідної соціальнопсихологічної підтримки.
- Постачальники послуг не зможуть належним
чином реагувати на випадки ГОН, зокрема,
побутового, та інших видів насильства.
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ЩО БУДЕ,
ЯКЩО РЕАГУВАННЯ НЕ ВІДБУДЕТЬСЯ?
ЛЮДИ РИЗИКУЮТЬ НЕ
ОТРИМАТИ ТЕРМІНОВО
НЕОБХІДНОЇ ЖИТЛОВОЇ
ДОПОМОГИ ТА ПІДТРИМКИ З ПІДГОТОВКИ
ДО ЗИМИ

СКОРОЧЕННЯ
ВОДОПОСТАЧАННЯ ТА
НИЗЬКА ЯКІСТЬ ВОДИ МОЖУТЬ
СПРИЧИНИТИ СПАЛАХИ ЗАХВОРЮВАНЬ І
ПЕРЕМІЩЕННЯ НАСЕЛЕННЯ

- За оцінками, відсутність ремонту пошкоджених
22 тис приватних будинків збільшить загрозу
для найбільш уразливих груп населення в умовах
суворої зими, та підвищиться ризик переміщення.

- Близько 3,7 млн осіб, серед них близько 900 тис
дітей, опиняться під загрозою через залежність від
централізованого постачання води або опалення.
Густонаселені райони можуть залишитися без
водо- та теплопостачання через відсутність
допомоги, пошкоджене житло, відключення
електроенергії та перебої з її постачанням.

- Люди, що живуть в 15 колективних центрах (52
з них були вимушені закритися у 2016 році) на
ПУТ, під загрозою виселення, більшість з них – це
жінки та діти, які не отримають допомоги, особливо
протягом зимового періоду.
- Деякі ВПО на НПУТ, хоча їх кількість залишається
невідомою, були виключені де-факто владою
з програми надання субсидій, та не зможуть
оплачувати житло та комунальні послуги
взимку, зважаючи на обмежені можливості
працевлаштування, вичерпання заощаджень та
руйнування механізмів виживання.

- Жінки, люди похилого віку та діти, які
проживають поблизу «лінії розмежування»,
не отримають засобів гігієни або їх грошового
еквіваленту.
- Проблеми з якістю води та її об’ємом, а також
ситуація з гігієною у постраждалих від конфлікту
районах збільшать ризик появи захворювань, що
передаються через воду, а велика кількість людей,
які не мають води належної якості або залишилися
без опалення взимку, можливо, змушені будуть
терміново міняти місце свого проживання.
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Огляд був розроблений Гуманітарною групою країни та її партнерами.
Цей огляд відображає загальне розуміння Гуманітарної групи країни щодо кризи, враховуючи найбільш гострі
гуманітарні потреби та оцінку кількості людей, яким потрібна допомога. Огляд є консолідованою фактологічною
базою, яка використовується при спільному стратегічному плануванні реагування.
Використані позначення та викладення матеріалу в цьому жодним чином не відображають позицію Секретаріату
Організації Об’єднаних Націй щодо правового статусу будь-якої країни, території, міста чи району, або їх влади чи
визначення їх кордонів

www.unocha.org
www.reliefweb.int
www.humanitarianresponse.info/en/operations/ukraine

