УКРАЇНА

Огляд гуманітарної ситуації – грудень 2020 р.
Унаслідок пандемії коронавірусної хвороби COVID-19 продовжують
посилюватися наслідки шестирічного збройного конфлікту на сході
України та погіршуються соціально-економічні умови. 24 грудня 2020
року загальна кількість підтверджених випадків захворювання в країні
перевищила 1 мільйон, а Уряд України заявив про наміри посилити
карантинні обмеження у період 8–24 січня. Доставлення життєво
необхідної допомоги для боротьби з COVID-19 на територіях поза
урядовим контролем (НПУТ) залишається складним попри деякі
покращення ситуації наприкінці грудня.

станом на 15 січня 2021 р.
ПЛАН ГУМАНІТАРНОГО РЕАГУВАННЯ (ПГР) 2020 Р.:
ПОТРЕБИ ТА ФІНАНСУВАННЯ*

ПОСТРАЖДАЛІ СЕРЕД ЦИВІЛЬНОГО НАСЕЛЕННЯ

2

0

людини
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РОСІЙСЬКА ФЕДЕР АЦ ІЯ

УГОР ЩИНА

МОЛД ОВ А

78,6 млн

для подолання
COVID-19

5,1 млн

Потреба
(млн дол. США)

Профінансовано
(млн дол. США)

Освіта

25%

8,4

2,1

Продовольча
безпека та засоби
до існування

39%

27,1

10,7

Охорона здоров’я

51%

38,9

19,8

Захист

40%

55,9

22,6

Житло та
непродовольчі
товари

24%

26,6

6,5

Вода, санітарія
та гігієна

30%

32,5

9,7

Загальні послуги
та підтримка

43%

6,3

2,7

Багатоцільова
грошова допомога

13%

9,0

1,1

Азовське м оре

РУМУ НІЯ

Дата створення: 15 січня 2021 р.

41,8 млн

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

СЛОВАЧЧИНА

СЕРБІЯ

для подолання
COVID-19

46,9 млн

БІЛОРУСЬ

ПОЛЬЩ А

126,1 млн

для подолання
COVID-19

НЕ ЗАДОВОЛЕНО
ПОТРЕБ (дол. США)

75,1 млн додаткове фінансування проєктів поза ПГР у 2020 р.

інцидент з об'єктами
безпековий
Як повідомляють, рівень розповсюдження COVID-19 в країні
водопостачання
інцидент у грудні*
уповільнився. Скорочення денної кількості підтверджених
в грудні
випадків COVID-19 збіглося зі зменшенням кількості проведених
Джерело: Міжнародна неурядова
організація з безпеки (INSO)
Джерело: Кластер води,
ПЛР-тестів у середньому з понад 40 000 тестів у листопаді до
санітарії та гігієни
* У Донецькій і Луганській областях
35 000 у грудні. Про зменшення проведених ПЛР-тестів також
повідомлялося на НПУТ. Відсоток позитивних тестів на COVID-19
на підконтрольній Уряду території (ПУТ) Донецької та Луганської
інцидентів з
приватних будинки
областей залишається високим — 98,3 % та 93 %1, відповідно,
навчальними
пошкоджено
проти 91,5 % в середньому по країні. Водночас рівень
закладами в грудні
в грудні
завантаженості ліжок зменшився на 20–30 % наприкінці грудня, у
Джерело: Освітній кластер
Джерело: Кластер житла
порівнянні з 22 % та 51 % на ПУТ Донецької та Луганської
областей, відповідно, на початку листопада.
КІЛЬКІСТЬ ТА РОЗТАШУВАННЯ БЕЗПЕКОВИХ ІНЦИДЕНТІВ
Дію банківських карт внутрішньо переміщених осіб (ВПО) було
(ГРУДЕНЬ 2020 Р.)
подовжено до 1 березня 2021 року, що дає більше часу пенсіонерам
із НПУТ отримати свої перевипущені банківські карти2. Це вже
Сватове
Борова
Мілове
четверте подовження дії карт з початку пандемії COVID-19: поки що
Старобільськ
Біловодськ
Ізюм
ВПО матимуть можливість користуватися старими картками, та
соціальні виплати будуть нараховуватися на їхні рахунки. З початку
Кремінна
часткового обмеження роботи КПВВ наприкінці березня 2020 року
Лиман
Новоайдар
пенсіонери з НПУТ, які зареєстровані в якості ВПО, здебільшого не
Барвінкове
Слов'янськ
Близнюки
мали можливості перетинати «лінію розмежування» для того, щоби
Слов'яносербськ
одержати картки та отримати пенсії на ПУТ.
Олександрівка
Станиця Луганська
Попасна
Було зроблено кілька кроків для забезпечення житлових потреб
Бахмут
Луганськ
постраждалих унаслідок конфлікту людей на ПУТ. У 2020 році на
Костянтинівка
Добропілля
Петропавлівка
Перевальськ
ПУТ Донецької області в рамках обласної державної програми було
Лутугине
відремонтовано 1 300 будинків, та ще 1 000 пошкоджених будинків
Сорокине
Покровськ
Межова
планується відбудувати у 2021 році. Крім того, у вересні 2020 року
Кабінетом Міністрів було ухвалено механізм фінансової компенсації
Ясинувата
Антрацит
Довжанськ
Шахтарськ
за пошкоджене внаслідок конфлікту житло, та перша частина
Донецьк
коштів у сумі 5,7 мільйона гривень була виділена для компенсації
Мар'їнка
19 мешканцям Донецької області. Хоча це є позитивним рішенням,
Велика Новосілка
за прийняття якого виступала гуманітарна спільнота, очікується, що
Амвросіївка
Старобешеве
ονπΰκπæγζßιÙιοζàΰé
коштів, запланованих у бюджеті на ці цілі, буде недостатньо для
покриття всіх потреб. Ще одним позитивним зрушенням є
Волноваха
спрощення порядку отримання тимчасового житла для ВПО у
kÙ̶ð̶ý̯̮ëï̬ê̱ç̫ððýz̰ò̫ð̮ïð̫̰̬̯ñ̬ðú̯
̶̛îúḭ̶́òúæ̬ëñ̬í̮çì̶̲ðôìé̬ðò̶ç
будь-яких населених пунктах, де є таке житло, а не лише в тих
Бойківське
Розівка
Більмак
населених пунктах, де вони були зареєстровані в базі даних ВПО
принаймні впродовж року.
Нікольське

0

ПРОФІНАНСОВАНО
(дол. США)

204,7 млн

ІНЦИДЕНТИ З ОБ'ЄКТАМИ ІНФРАСТРУКТУРИ

ОПЕРАТИВНІ ЗМІНИ

1. Відсоток підтверджених випадків серед підозр на захворювання станом на 31 грудня 2020 р.
2. Термії дії карток було продовжено «Ощадбанком», державним банком, який забезпечує
адміністрування соціальних виплат та пенсій ВПО.

НЕОБХІДНО
(дол. США)

Кластер не
зазначено

Чор не м оре

БОЛГАРІЯ

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

50,9
204,7

126,1

ВИДІЛЕННЯ КОШТІВ ІЗ СПІЛЬНОГО ФОНДУ ФІНАНСУВАННЯ У 2020 Р.
В травні та червні 2020 р. Гуманітарний фонд для України (UHF) виділив 3,75 млн
0 20 40 60 хворобою
80 100 на сході України для підтримки
дол. США для боротьби з коронавірусною
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 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 12 січня 2021 р. Деякі внески ще не зареєстровано. Донорів
та партнерів запрошують зареєструвати внески.

www.unocha.org

