УКРАЇНА

Огляд гуманітарної ситуації – жовтень 2020 р.

станом на 31 жовтня 2020 р.

Епідеміологічна ситуація в Україні продовжує погіршуватися. Кількість ПОСТРАЖДАЛІ СЕРЕД ЦИВІЛЬНОГО НАСЕЛЕННЯ
випадків коронавірусного захворювання подвоюється кожні п'ять
тижнів загалом по країні та кожні три тижні на сході України (з 4 600
випадків на кінець вересня до понад 14 000 наприкінці жовтня)1. У
постраждало
у жовтні
зв'язку із експонентним ростом захворювання Уряд України
продовжив адаптивний карантин і режим надзвичайної ситуації,
загинула
запроваджений у березні, до кінця року. У листопаді планується
запровадження додаткових обмежувальних заходів, оскільки
ІНЦИДЕНТИ З ОБ'ЄКТАМИ ІНФРАСТРУКТУРИ
очікується, що добова кількість випадків досягне відмітки 10 000.
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ОПЕРАТИВНІ ЗМІНИ

0

1

інцидентів з об'єктами
водопостачання
в жовтні

367

ПЛАН ГУМАНІТАРНОГО РЕАГУВАННЯ (ПГР) 2020 Р.:
ПОТРЕБИ ТА ФІНАНСУВАННЯ*

9

44%

поранено

205 млн

89 млн

НЕ ЗАДОВОЛЕНО
ПОТРЕБ (дол. США)

116 млн

для подолання
COVID-19

для подолання
COVID-19

47 млн

безпекових
інцидентів у жовтні*

для подолання
COVID-19

31 млн

Фінансування за кластерами
(% та у млн дол. США)

0

БІЛОРУСЬ

РОСІЙСЬКА ФЕДЕР АЦ ІЯ

ПОЛЬЩ А

ПРОФІНАНСОВАНО
(дол. США)

16 млн

44 млн додаткове фінансування проєктів поза ПГР у 2020 р.

Особливе занепокоєння викликає ситуація на підконтрольних
Уряду територіях (ПУТ) та на не підконтрольних Уряду територіях
Джерело: Міжнародна неурядова
(НПУТ) Луганської області. У жовтні на ПУТ завантаженість ліжок
організація з безпеки (INSO)
* У Донецькій і Луганській областях
Джерело: Кластер води,
для хворих на COVID-19 в опорних лікарнях перевищила 70 %. З
санітарії та гігієни
огляду на прискорення пандемії в області Уряд припинив роботу
єдиного контрольного пункту пропуску в Луганській області —
«Станиця Луганська» — з 15 жовтня до 15 листопада. На НПУТ
інцидентів з
приватних будинків
Луганської області як в міських, так і в сільських районах
навчальними
пошкоджено
закладами в жовтні
в жовтні
повідомлялося про дефіцит основних ліків, зокрема антибіотиків та
антивірусних препаратів.
Джерело: Освітній кластер
Джерело: Кластер житла
За даними нещодавнього дослідження ООН2, через пандемію
COVID-19 Україна може стикнутися із найгіршою рецесією за
КІЛЬКІСТЬ ТА РОЗТАШУВАННЯ БЕЗПЕКОВИХ ІНЦИДЕНТІВ
десятиріччя, внаслідок чого понад 9 мільйонів людей опиняться в
(ЖОВТЕНЬ 2020 Р.)
бідності. Як повідомляється, з початку пандемії понад 80 %
домогосподарств втратили доходи та у більш ніж 40 % сімей принаймні
Борова
Мілове
один член родини втратив роботу. Хоча наразі немає окремих даних
Старобільськ
Біловодськ
Ізюм
стосовно сходу України, ймовірно, соціально-економічні наслідки цього
спаду для постраждалого внаслідок конфлікту регіону будуть
Кремінна
руйнівними. На НПУТ наразі 58 % родин повідомили про використання
Лиман
Новоайдар
негативних механізмів пристосування для задоволення свої основних
Барвінкове
Близнюки
Слов'янськ
потреб, порівняно з 49 % на початку 2020 року. Також збільшується
частка домогосподарств, які мають заборгованість: 15 % у вересні
Олександрівка
Слов'яносербськ
проти 11 % до початку пандемії3.
Станиця Луганська
Попасна
Бахмут
Луганськ
Ощадбанк, державна установа, яка забезпечує адміністрування
Костянтинівка
Добропілля
Петропавлівка
соціальних виплат, продовжив дію банківських карт внутрішньо
Перевальськ
Лутугине
переміщених осіб (ВПО), термін яких скінчився, до 1 січня 2021
Сорокине
Покровськ
року. Через обмеження доступу пенсіонери з НПУТ не мають
Межова
можливості потрапити на ПУТ для того, щоби отримати
Ясинувата
Антрацит
перевипущені картки. Як повідомляється, банк перевипустив
Шахтарськ
Довжанськ
принаймні 200 000 банківських карт, які ще не були отримані
Мар'їнка
їхніми власниками, вірогідно, через карантинні обмеження щодо
Донецьк
Велика Новосілка
пересування через «лінію розмежування». До початку пандемії
Амвросіївка
Старобешеве
COVID-19 пенсіонери з НПУТ, які для отримання пенсії повинні були
ονπΰκπæγζßιÙιοζàΰé
зареєструватися в якості ВПО, кожні 60 днів мали подорожувати
Волноваха
на ПУТ для проходження верифікації. Цю вимогу було тимчасово
kÙ̶ð̶ý̯̮ëï̬ê̱ç̫ððýz̰ò̫ð̮ïð̫̰̬̯ñ̬ðú̯
зупинено на період дії адаптивного карантину в Україні та місяць
̶̛îúḭ̶́òúæ̬ëñ̬í̮çì̶̲ðôìé̬ðò̶ç
Бойківське
Розівка
Більмак
після його закінчення.
+

0

ОТРИМАНО

НЕОБХІДНО
(дол. США)

СЛОВАЧЧИНА
УГОР ЩИНА

Потреба
(млн дол. США)

Профінансовано
(млн дол. США)

Освіта

25%

8,3

2,1

Продовольча
безпека та засоби
до існування

21%

27,1

5,7

Охорона здоров’я

22%

38,9

8,4

Захист

26%

55,9

14,6

Житло та
непродовольчі
товари

17%

26,6

4,5

Вода, санітарія
та гігієна

19%

32,5

6,2

Загальні послуги
та підтримка

40%

6,3

2,5

Багатоцільова
грошова допомога

6%

9,0

0,5

МОЛД ОВ А

РУМУ НІЯ

СЕРБІЯ

1. За даними щоденних звітів про ситуацію з COVID-19 в Україні, які публікує Всесвітня організації охорони здоров’я
(ВООЗ) і Центр громадського здоров'я України, станом на 30 вересня та 31 жовтня, відповідно.
2. Комплексне міжвідомче оцінювання соціально-економічних наслідків COVID-19 під керівництвом ПРООН (вересень
2020 року).
3. Згідно з попередніми результатами Моніторингу гуманітарної ситуації на НПУТ, проведеного ініціативою REACH.

Дата створення: 10 листопада 2020 р.

Кластер не
зазначено

АЗОВСЬКЕ МОРЕ

ЧОРНЕ МОРЕ

БОЛГАРІЯ

Нікольське
Новоазовськ
Мангуш

Джерела: УКГС, УВКПЛ, ОГП 2020 р., ПГР 2020 р., INSO, Служба фінансового моніторингу, Кластери

АЗОВСЬКЕ МОРЕ
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Зворотний зв’язок: ochaukraine@un.org

ЗАГАЛОМ

44,5
205

89

ВИДІЛЕННЯ КОШТІВ ІЗ СПІЛЬНОГО ФОНДУ ФІНАНСУВАННЯ У 2020 Р.
В травні та червні 2020 р. Гуманітарний
0 20 40 фонд
60 для
80 100України (UHF) виділив 3,75 млн дол.
США для боротьби з коронавірусною хворобою на сході України для підтримки
засобами до існування людей похилого віку та інших уразливих груп населення,
підтримки пілотного проєкту з відстеження контактних осіб хворих на COVID-19 на
підконтрольній Уряду території та збільшення медичних послуг для подолання
COVID-19 на територіях поза урядовим контролем.
В червні 2020 р. UHF виділив 1 млн дол. США для сприяння гуманітарному доступу та
зміцнення можливостей партнерів на територіях поза урядовим контролем.
У вересні 2020 р. UHF розпочав нове стандартне виділення коштів на суму 6 млн дол.
США для забезпечення першочергових гуманітарних потреб на НПУТ в
зимові місяці та сприяння заходам сталого реагування на ПУТ.
Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) та Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ)
продовжують надавати допомогу для боротьби з COVID-19 на сході України у рамках
виділення коштів на суму 925 000 дол. США Центральним фондом реагування на
надзвичайні ситуації (СЕРФ) для подолання коронавірусної хвороби.
* За даними Служби фінансового моніторингу станом на 31 жовтня 2020 р. Деякі внески ще не зареєстровано.
Донорів та партнерів запрошують зареєструвати внески.

www.unocha.org

