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ЛЮДИ, ЯКІ ПОТРЕБУЮТЬ ДОПОМОГИ ТА ЯКИМ ПЛАНУЄТЬСЯ НАДАТИ ДОПОМОГУ

ЦІЛЬОВІ ПОКАЗНИКИ ТА ПОТРЕБИ

ЛЮДИ, ЯКИМ ПЛАНУЄТЬСЯ
НАДАТИ ДОПОМОГУ

2,6млн

ЛЮДИ, ЯКІ ПОТРЕБУЮТЬ
ГУМАНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ

3,8млн

НЕ ПІДКОНТРОЛЬНІ
УРЯДУ ТЕРИТОРІЇ

ПІДКОНТРОЛЬНІ
УРЯДУ ТЕРИТОРІЇ 

0,8МЛН

1,5МЛН

МЛН0,3

45млн

НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИНезважаючи на те, що збройний конфлікт на сході України 
залишається майже непоміченим, він продовжує викликати 
гуманітарні потреби, забирати людські життя та загострювати 
вже існуючі системні проблеми (від зношеної інфраструктури до 
законодавчих недоліків), що, в свою чергу, поглиблює 
страждання цивільного населення. За оцінками, 4,4 млн осіб 
постраждали внаслідок конфлікту, 3,8 млн потребують 
гуманітарної допомоги, що на 700 тис більше, ніж було 
передбачено у 2016 році. План гуманітарного реагування (ПГР) 
на 2017 рік визначає 2,6 млн людей як найбільш уразливих, 
зосередивши увагу на вирішенні проблем захисту, зниженні 
сукупного впливу конфлікту на життя мирних громадян, зокрема, 
у таких важливих секторах, як житло, охорона здоров'я та 
водопостачання, а також відновлення критичних джерел доходу, 
що вимагає негайних дій для мінімізації впливу тривалого 
конфлікту на механізми виживання населення. З точки зору 
регіонів, особлива увага приділяється районам, розташованим 
уздовж «лінії розмежування», де проходять активні бойові дії, 
зонам, у яких зосереджені життєво важливі потреби за 
конкретними секторами, а також районам на не підконтрольних 
Уряду територіях, які постраждали від соціально-економічного 
відчуження. Доступ постраждалого населення до життєво 
необхідних товарів та послуг, а також гуманітарних організацій 
до людей, які потребують допомоги, як і раніше, ускладнений 
через постійну небезпеку, бюрократичні перепони та 
матеріально-технічні труднощі. Для вирішення цих проблем 
необхідні узгоджені та систематичні правозахисні зусилля 
Гуманітарної групи країни (ГГК) з метою забезпечення сталого 
гуманітарного доступу. Сума необхідної допомоги для ПГР 2017 
становить 214 млн дол. США, з яких 127 млн дол. США є 
критично важливим порогом фінансування, що має вирішальне 
значення для гуманітарних операцій, потребуючих раннього 
фінансування для своєчасного забезпечення життєво необхідної 
допомоги у підготовці до зими 2017 року. Операційний контекст 
в Україні є унікальною можливістю пов'язати гуманітарну 
діяльність, описану у ПГР, з ініціативами щодо відновлення та 
розвитку, щоб забезпечити плавний перехід до наступної фази 
реагування та довготривалий результат, зокрема, у відновленні 
джерел доходів населення, що є ще однією важливою 
категорією потреб та необхідних сталих рішень.
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7,6млн

1,5млн

5,8млн

8,0млн

$127млн $214млн2,6млн

Вода, санітарія та гігієна

Захист

Житло

Критична Всього

Всього

ЛЮДИ, ЯКИМ
ПЛАНУЄТЬСЯ

НАДАТИ
ДОПОМОГУ

ПОТРЕБАКЛАСТЕР

ВПО НА ПІДКОНТРОЛЬНИХ
УРЯДУ ТЕРИТОРІЯХ

*Міністерством соціальної політики зареєстровано загалом по всій країні 1,7 млн ВПО. Всі вони потребують різних видів допомоги. Близько 800 тис до 1 млн 
ВПО постійно проживають на ПУТ, у той час як інші часто перетинають «лінію розмежування», тому для цілей ОГП вони включені до населення, що 
проживають на НПУТ. Серед осіб, що проживають на ПУТ, 300 тис ВПО відносяться до найбільш уразливих верств населення та потребують життєво 
необхідних гуманітарних інтервенцій.

*

Охорона здоров'я та 
продовольство
Продовольство та 
забезпечення доходів

Освіта

Логістика

Координація
Багатоцільова
грошова допомога

Відстоювання прав та реагування на 
потреби у захисті постраждалого від
конфлікту населення відповідно до 
міжнародних норм та стандартів.
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Надання надзвичайної допомоги та
забезпечення недискримінаційного
доступу постраждалого населення
до якісних основних послуг.
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Посилення життєстійкості постраждалого
від конфлікту населення, запобігання
подальшого погіршення гуманітарної
ситуації, а також сприяння у відновленні
та зміцненні соціальної згуртованості.
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Інциденти, пов’язані з доступом

«Лінія розмежування» (Червень 2016)
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