
 

01

ПЛАН ГУМАНІТАРНОГО 
РЕАГУВАННЯ
УКРАЇНА

ЦИКЛ ГУМАНІТАРНИХ  
ПРОГРАМ 
2022
ВИДАНО У ЛЮТОМУ 2022 Р.



ПЛАН ГУМАНІТАРНОГО РЕАГУВАННЯ 2022 Р.

02

Резюме

План підготовлено УКГС від імені Гуманітарної команди 
країни та партнерів. В Плані гуманітарного реагування пред-
ставлено узгоджене стратегічне реагування гуманітарних 
організацій задля задоволення гострих потреб постраж-
далих унаслідок конфлікту людей. План підготовлено на 
основі та з метою реагування та потреби, зазначені в Огляді 
гуманітарних потреб.

СВІТЛИНА НА ОБКЛАДИНЦІ
Авдіївка, Донецька область, ПУТ, Україна. Семирічна Вікторія готується виходити до 
школи зі свого будинку біля «лінії розмежування». Фото: ЮНІСЕФ/Олексій Філіппов

Використані позначення та викладення матеріалу в плані жодним чином не відображають 
позицію Секретаріату Організації Об’єднаних Націй щодо правового статусу будь-якої 
країни, території, міста чи району, їхніх органів влади чи демаркації їхніх кордонів.

Ознайомтесь з 
останньою інформацією

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

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

Платформа Humanitarian InSight 
забезпечує надання доступу до 
основних гуманітарних даних сторонам, 
відповідальним за прийняття рішень. 
Тут представлено останню перевірену 
інформацію щодо потреб та заходів 
гуманітарного реагування, а також дані 
про фінансові внески.
https://hum-insight.info/plan/1081

Служба фінансового моніторингу 
(FTS) є основним джерелом даних, які 
постійно оновлюються, про гуманітарне 
фінансування. Вона відіграє значну роль 
у прийнятті стратегічних рішень завдяки 
висвітленню прогалин та пріоритетів, що 
сприяє ефективному та результативному 
наданню гуманітарної допомоги на основі 
гуманітарних принципів.
https://fts.unocha.org/appeals/1081/summary

http://www.unocha.org/ukraine
http://twitter.com/ocha_ukraine
http://www.unocha.org/afghanistan twitter.com/ochaafg 
https://www.humanitarianresponse.info/en/operations/ukraine
https://www.humanitarianresponse.info/en/operations/ukraine
https://hum-insight.info/plan/1081
https://fts.unocha.org/appeals/1081/summary
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АВДІЇВКА, ДОНЕЦЬКА ОБЛАСТЬ, ПУТ, УКРАЇНА
Вікторія з мамою йдуть до школи, що на «лінії розмежування».  
Фото: ЮНІСЕФ/Олексій Філіппов
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Передмова Координаторки з 
гуманітарних питань

Уже майже два роки люди в Україні та в усьому 
світі переживають небувалий період потрясінь 
та невизначеності, спричинених пандемією. Для 
мешканців Донецької та Луганської областей, 
які вже вісім років живуть в умовах збройного 
конфлікту, наслідки коронавірусної хвороби 
COVID-19 загострили пов'язані з конфліктом труд-
нощі, призвели до ще більшого порушення надання 
послуг та збільшили страждання.

До пандемії мільйони людей, попри складнощі та 
ризики, могли підтримувати родинні зв’язки та 
зв’язки між громадами. Але з початком COVID-19 
та пов’язаних обмежень вони позбавлені можли-
вості вільно перетинати 427-кілометрову «лінії 
розмежування», яка поділила Донецьку та Луган-
ську області на Сході України на підконтрольні та 
не підконтрольні уряду території (ПУТ і НПУТ). Як 
наслідок ізоляція людей посилилася. Вони раптово 
втратили доступ до основних послуг та засобів 
існування, що ще більше загострило потреби 
найбільш незахищених.

Крім того, упродовж останніх місяців ми із сумом 
спостерігали повернення до більш активних бойових 
дій. Тому я дуже сподіваюсь, що з початком нового 
року домовленості про посилення заходів щодо 
припинення вогню, досягнуті в липні 2020 року, 
забезпечать поліпшення ситуації, яке так потрібне 
мільйонам людей. Водночас ми зі страхом спосте-
рігаємо за зростанням геополітичної напруженості. 
Та сподіваємось, що воно не призведе до ескалації 
бойових дій та збільшення ризиків для цивільного 
населення і нових жертв конфлікту, унаслідок якого 
вже загинуло 3 100 цивільних громадян і ще понад 
7 000 отримали поранення. Значний вплив COVID-19, 
ймовірно, зберігатиметься й у 2022 році. Остання 
хвиля пандемії в жовтні-листопаді 2021 року пока-

зала, що вразливій та ослабленій системі охорони 
здоров’я в постраждалих унаслідок конфлікту 
районах складно справлятися з навантаженням, а 
у світі вже повідомляють про зростання випадків 
нового штаму вірусу. Через низькі рівні вакцинації 
COVID-19 продовжуватиме суттєво впливати на 
найбільших уразливих людей.

Попри всі ці виклики, варто відзначити зусилля 
уряду України зменшити потреби та забезпечити 
права постраждалого населення, зокрема схва-
лення нової стратегії інтеграції внутрішньо перемі-
щених осіб (ВПО) та плану заходів щодо її реалізації, 
збільшення механізмів задоволення житлових 
потреб ВПО, створення національного центру з 
питань протимінної діяльності, затвердження плану 
заходів щодо реалізації Декларації про безпеку 
шкіл тощо. Ми також відзначаємо поліпшення 
інфраструктури на контрольних пунктах в’їзду-ви-
їзду (КПВВ) та збільшення наявності та доступ-
ності послуг на КПВВ, запровадження механізму 
компенсації за зруйноване житло та покращення 
доступу до освітніх послуг для дітей із районів поза 
урядовим контролем.

З огляду на збільшення гостроти потреб людей 
через бойові дії, які тривають, COVID-19 та обме-
ження пересування, за нашими оцінками, у 2022 році 
2,9 мільйона людей потребуватимуть гуманітарної 
допомоги та захисту, більш ніж половина з яких — 
на не підконтрольних уряду територіях.

У 2022 році ООН і гуманітарним партнерам потрібно 
190 млн дол. США за Планом гуманітарного реагу-
вання (ПГР) для надання необхідної допомоги згідно 
з гуманітарними принципами 1,8 мільйона людей 
обабіч «лінії розмежування». Ця цифра показує 
реальні потреби, розраховані на основі ретельного 
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визначення основних першочергових потреб людей, 
що дозволить уникнути подальшого погіршення 
ситуації. Крім забезпечення невідкладних потреб, 
однією з цілей ПГР є сприяти передачі функцій 
гуманітарної допомоги від міжнародних організацій 
національним і місцевим надавачам підтримки на 
підконтрольній уряду території в тісній співпраці з 
урядом, організаціями громадянського суспільства 
та організаціями, які працюють у сфері розвитку.

Уже в дев’ятий раз ми звертаємось за фінансовою 
підтримкою для допомоги людям, які постраждали 
внаслідок конфлікту у Донецькій та Луганській 
областях на Сході України. Оскільки можливості 
забезпечення мирного врегулювання конфлікту 
найближчим часом залишаються невизначеними, 
громадянам України обабіч «лінії розмежування» 
наразі потрібна наша підтримка.

Чому я переконана, що нашу роботу потрібно 
продовжувати й навіть збільшити наступного року? 
По-перше, під час зустрічей з людьми у постраж-
далих унаслідок конфлікту районах, які я відвідала 
десять разів із початку пандемії COVID-19, слухаючи 
розповіді людей про їхні труднощі та страждання, я 
ще раз переконалась у важливості нашої роботи. Це 
наш обов’язок — продовжувати підтримку та зали-
шатися солідарними з цими людьми.

По-друге, достатнє фінансування дозволить гума-
нітарним організаціям рятувати життя, допома-

гати людям пережити та мінімізувати негативні 
наслідки збройного конфлікту, який триває, а також 
впливу COVID-19.

І, нарешті, у часи невизначеності, геополітичної 
напруженості та непередбачуваності COVID-19 
забезпечений необхідними ресурсами План реагу-
вання сприятиме збереженню потужних колек-
тивних спроможностей, що дозволить нам швидко 
реагувати на будь-яке можливе погіршення ситуації.

Я хочу подякувати нашим донорам за їхню постійну 
щедру підтримку та довіру. З поліпшенням доступу 
до районів поза урядовим контролем їхні внески 
дозволили нам надати допомогу понад 1,5 мільйона 
людей за перші 9 місяців 2021 року. Це найбільший 
рівень підтримки з 2017 року. Критично важливо 
зберегти це досягнення з огляду на збільшення 
гостроти гуманітарних потреб.

Ми покладаємось на продовження підтримки 
донорів та закликаємо всіх приєднатися до нас. Я 
також сподіваюсь, що всі залучені сторони дотри-
маються своїх зобов’язань стосовно виконання 
посилених заходів щодо припинення вогню. Люди 
заслуговують на те, щоби гідно жити у мирі та 
безпеці. Вони також заслуговують на можливість 
відбудувати життя, яке докорінно змінилось за 
останні вісім років.

Оснат Лубрані

Координаторка з гуманітарних питань в Україні
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Огляд плану гуманітарного 
реагування

ЛЮДИ,	ЯКІ	ПОТРЕБУЮТЬ	
ДОПОМОГИ

ЛЮДИ,	ЯКИМ	ПЛАНУЄТЬСЯ	
НАДАТИ	ДОПОМОГУ

НЕОБХІДНЕ	ФІНАНСУВАННЯ	  
(ДОЛ.	США)

ОПЕРАЦІЙНІ	  
ПАРТНЕРИ

2,9млн 1,8млн $190млн 119

МАРІУПОЛЬ, ДОНЕЦЬКА ОБЛАСТЬ, ПУТ, УКРАЇНА
Гуманітарна працівниця дізнається у жінки про її потреби. 
Фото: DRC/Пете Мюллер

Майже вісім років активних бойових дій спричи-
няють серйозні наслідки для мільйонів людей у 
постраждалих унаслідок конфлікту Донецькій та 
Луганській областях Східної України. За оцінками, 
2,9 млн людей, близько 55 % з яких проживають на 
не підконтрольній уряду території (НПУТ)1, потребу-
ватимуть гуманітарної допомоги у 2022 році.

1 Відповідно до національного законодавства України, ці території визначені як тимчасово окуповані території Донецької та Луган-
ської областей.

Гострота потреб на підконтрольній уряду тери-
торії (ПУТ) нижча, особливо в районах, що знахо-
дяться далі від «лінії розмежування», і це призвело 
до зменшення кількості людей, які потребують 
гуманітарної допомоги на ПУТ. Це частково пов’я-
зано з підтримкою, яка надається урядом України, 
громадянським суспільством та організаціями, які
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працюють у сфері розвитку. Найбільш гострі гума-
нітарні потреби на ПУТ залишаються в районах 
поблизу «лінії розмежування», де продовжуються 
бойові дії. Люди похилого віку, люди з інвалідністю, 
очолювані жінками домогосподарства й діти, які 
живуть в ізольованих громадах, особливо вразливі 
через обмежену мобільність, небезпеку обстрілів і 
замінування територій та економічні складнощі.

На НПУТ гуманітарні потреби залишаються 
значними й продовжують загострюватися. На 
мешканців НПУТ найбільше вплинули непропор-
ційні обмеження щодо пересування через «лінію 
розмежування», пов’язані з COVID-19, які переважно 
встановлені й застосовуються на НПУТ. Через це 
збільшилась кількість мешканців НПУТ, які пере-
суваються до ПУТ через Російську Федерацію. 
Зниження життєстійкості найбільш вразливих кате-
горій людей по обидва боки «лінії розмежування» 
призводить до збільшення їхньої залежності від 
гуманітарної допомоги.

У 2022 році гуманітарні організації планують 
надати допомогу 1,8 млн людей, зокрема 144 000 
внутрішньо переміщених осіб (ВПО) на ПУТ, для 
чого потрібно 190 млн дол. США. Мета допомогти 
1,8 млн людей у постраждалих унаслідок конфлікту 
районах є подібною до завдання 2021 року й відо-
бражає можливості гуманітарного реагування, роль 
держави у здійсненні заходів реагування, а також 
обмеження доступу та ситуацію з COVID-19. Гума-
нітарне реагування буде охоплювати 6 секторів: 
освіта, продовольча безпека та засоби до існування, 
охорона здоров’я, захист, житло/непродовольчі 
товари й водопостачання, санітарія та гігієна (ВСГ).

Більшість з 1,8 млн осіб, яким планується надати 
гуманітарну допомогу, мешкають у двох постраж-
далих унаслідок конфлікту областях — Луганській 
та Донецькій.

• 750  000 людей, яким планується надати допо-
могу, проживають на НПУТ, що становить 43 % 
від запланованої кількості.

• 981  000 людей, яким планується забезпечити 
підтримку, проживають на ПУТ Донецької та 
Луганської областей, що становить 56  % від 

запланованої кількості. Важливо зауважити, що 
запланована кількість людей, яким планується 
надати допомогу на ПУТ (981  000), включає 
120  000 ВПО, що мешкають переважно на ПУТ 
двох областей.

• 24 000 ВПО, яким планується надати підтримку, 
мешкають в інших областях України, що стано-
вить близько 1 % від запланованої кількості.

Серед найбільш уразливих верств населення — 
люди похилого віку, які складають 32  % людей, 
яким планується надати допомогу у 2022 році, та 
14 % — діти з уразливих сімей. Важливо зауважити, 
що допомога також спрямована на задоволення 
критичних потреб 225 000 людей з інвалідністю.

У 2022 році заходи реагування будуть спрямовані 
на врятування життя людей, забезпечення доступу 
до основних послуг і посилення соціально-право-
вого захисту постраждалих унаслідок конфлікту, 
чиї потреби загострилися через тривалі наслідки 
пандемії COVID-19. Гуманітарні заходи будуть 
здебільшого спрямовані на секторальну допомогу 
згідно з трьома загальними Стратегічними цілями:

1. Надання термінової надзвичайної допомоги 
та забезпечення доступу до основних послуг 
для 1,8 млн людей (включаючи 144  000 
ВПО), які постраждали внаслідок конфлікту, 
чий вплив посилився через коронавірусну 
хворобу COVID-19.

2. Реагування на потреби у сфері захисту та поси-
лення соціально-правового захисту 1,4 млн 
постраждалих унаслідок конфлікту людей, 
включаючи ВПО, з належним дотриманням 
міжнародних норм і стандартів.

3. Забезпечення передання функцій допомоги 
від міжнародних гуманітарних організацій 
місцевим органам на підконтрольних уряду 
територіях у період із 2021 р. по 2023 рік.

Реагування у 2022 році буде основане на диферен-
ційованому підході, з урахуванням особливостей 
операційних умов на ПУТ і НПУТ, зокрема з точки 
зору доступу, ролі держави у здійсненні заходів 
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реагування, оперативних спроможностей і гостроти 
гуманітарних потреб.

• На ПУТ підхід міжнародних гуманітарних орга-
нізацій залишатиметься гуманітарним, вклю-
чаючи елементи відновлення на ранніх етапах, 
але не заходи довгострокового відновлення. 
Гострота потреб залишається критичною, 
зокрема поряд із «лінією розмежування», де 
безпекова ситуація все ще нестабільна, а люди 
наражаються на ризики підриву на мінах/
вибухонебезпечних предметах-залишках війни 
(ВЗВ), залишаючись ізольованими від основних 
послуг і ринків через відсутність відповід-
ного транспортного сполучення та зв’язку. У 
таких районах для того, щоб врятувати життя 
та забезпечити людям доступ до основних 
життєво важливих послуг, пріоритетним буде 
надання невідкладної та термінової допо-
моги. Водночас гуманітарні організації, де це 
можливо і доцільно, будуть продовжувати 
співпрацювати й підтримувати уряд, місцеві 
органи влади і громадянське суспільство, 
щоб покращити надання послуг і гуманітарне 
реагування, дотримуючись зобов’язання щодо 
поступового припинення надання міжнародної 
гуманітарної допомоги на ПУТ до кінця 2023 
року. Стосовно цієї мети визнається наявність 
значного потенціалу, особливо державних і 
місцевих органів влади, а також минулих і тепе-

2 Більше інформації щодо зв’язків між гуманітарною роботою та заходами розвитку та розбудови миру в Україні у звіті за результа-
тами конференції «Зв’язок між гуманітарною роботою та заходами розвитку та розбудови миру (Nexus) в Україні», проведеної 9-10 
червня 2021 р.

3  Так, 12-місячний пілотний проєкт запровадження сталих гуманітарних заходів SHIFT реалізується спільно консорціумом неуря-
дових організацій (НУО) та фінансується Гуманітарним фондом для України (UHF). У рамках проєкту надається гуманітарна допо-
мога та забезпечується доступ до основних послуг у трьох громадах поблизу «лінії розмежування» у Донецькій області (у Волновасі, 
Ольгинці та Мирному). Крім того, у рамках проєкту зміцнюється роль державних органів та спроможності реагування спільно з 
організаціями у сфері розвитку. Загалом метою цього пілотного проєкту є відійти від безпосереднього надання послуг зовнішніми 
НУО, які здійснюють гуманітарні заходи упродовж останніх восьми років, та перейти до більш сталого та економічно ефективного 
реагування під керівництвом місцевих органів влади. Серед досягнення проєкту наразі можна назвати здійснення інвестицій 
у ремонт та вдосконалення інфраструктури водопостачання у громадах поблизу «лінії розмежування». Основні інфраструктурні 
об’єкти були спільно визначені та оцінені спільно з місцевими органами влади, і їх ремонт забезпечить доступ до безпечної питної 
води для навколишніх громад. Уперше у Мирному буде власна водонапірна вежа, що дозволить припинити дороге та неефективне 
доставлення води водовозами, яке забезпечують гуманітарні організації. Більше інформації про цей пілотний проєкт в інформа-
ційному бюлетені за посиланням.

4  Оскільки це початковий етап для формування додаткових спільних програм сприяння зв’язкам між гуманітарною роботою та 
розвитком і розбудовою миру (Nexus) на ПУТ, буде проведений аналіз набутого досвіду такої роботи для партнерів-виконавців у 
рамках пілотного виділення коштів Гуманітарного фонду для сприяння підходу Nexus у 2022 році. Основна увага приділятиметься 
конкретним ініціативам у цьому напряму, методам моніторингу таких проєктів, а також аналізу виявлених ризиків після завер-
шення проєкту.

рішніх можливостей у сфері розвитку. Також 
зазначена мета буде реалізовуватися завдяки 
прогресу й досягненням попередніх років щодо 
забезпечення зв’язку гуманітарної допомоги та 
заходів розвитку й розбудови миру2, якими керу-
ються у своїй діяльності гуманітарні організації. 
Гуманітарні організації також співпрацюють з 
представниками державних установ і учасни-
ками, які займаються питаннями розвитку, щоб 
знайти довгострокові рішення для постраж-
далих від конфлікту людей та зробити внесок 
для забезпечення мирного майбутнього3. 
Процес децентралізації, який наразі відбува-
ється також у Донецькій і Луганській областях 
вже забезпечив і продовжить надавати можли-
вості для практичної реалізації зв’язку між 
гуманітарною роботою та заходами розвитку 
та розбудови миру, зокрема з метою розбудови 
спроможностей місцевих громад, організацій 
громадянського суспільства та місцевих адмі-
ністрацій. За результатами цієї роботи, яка 
фінансується Гуманітарним фондом (UHF) як 
пілотне фінансування такого підходу на ПУТ 
(запровадження якого розпочалось наприкінці 
2020 року та продовжилось у 2021 році), будуть 
зроблені висновки для подальших кроків4.

• На НПУТ нестабільні умови роботи продов-
жують створювати виклики для реалізації 
гуманітарних заходів, зокрема щодо доступу, 
операційних спроможностей і дотримання 

https://www.humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse.info/files/documents/files/hdpn_workshop_report_june_2021_ukr.pdf
https://www.acted.org/wp-content/uploads/2018/04/ukr-shift-newsletter-final-compressed.pdf
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АВДІЇВКА, ДОНЕЦЬКА ОБЛАСТЬ, ПУТ, УКРАЇНА
62-річна Наталія живе у невеликому будинку на «лінії 
розмежування», куди переїхала з Донецька. 
Фото: УКГС ООН/Євген Малолєтка 

нейтральності, неупередженості та незалеж-
ності гуманітарних організацій. Буде докладено 
зусиль, щоб розширити гуманітарне реагування 
для забезпечення критичних потреб і потреб, 
які не вдалося задовольнити. Одночасно буде 
посилюватись гуманітарна адвокаційна робота 
для збереження та покращення гуманітарного 
простору, щоб забезпечити подальше надання 
життєво необхідної допомоги, особливо за 
програмами, де залишаються значні прогалини 
підтримки. Адвокаційна робота й переговори 
щодо гуманітарного доступу будуть здійсню-
ватися на основі нещодавно розроблених 

Спільних операційних принципів (СОП), щоб 
забезпечити своєчасне надання гуманітарної 
допомоги згідно з гуманітарними принципами. 
Водночас питання соціально-правового захисту 
будуть центральними для заходів реагування і в 
інших секторах, щоб створити більш сприятливе 
середовище для роботи.

Враховуючи недавню третю хвилю пандемії 
COVID- 19, особливо в двох постраждалих областях, 
з огляду на значну недовіру до вакцинації рекомен-
дується, щоб усі заходи, незалежно від секторів, 
містили схвалені ВООЗ повідомлення для просу-
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вання вакцинації, де і наскільки це можливо, для 
підтримки кампаній, спрямованих на збільшення 
вакцинації серед населення та усунення пов’язаної 
з нею дезінформації у громадах, постраждалих 
унаслідок конфлікту.

Для гуманітарного реагування необхідно залучити 
190 млн дол. США, щоб дати змогу 119 гуманітарним 
організаціям здійснити пріоритетні гуманітарні 
заходи у 2022 році. Ця сума відображає реалістичні 
потреби з огляду на: (i) різні оперативні спромож-
ності по обидва боки «лінії розмежування»; (ii) 
ситуацію з доступом; (iii) виключення дублювання 
заходів, які здійснюються або будуть здійснюва-
тися іншими учасниками, включаючи Міжнародний 
комітет Червоного Хреста, уряд, організацій у сфері 
розвитку й інших учасників, які зазвичай не беруть 
участі в Плані гуманітарного реагування (ПГР).

Пріоритетні заходи за ПГР 2022 року були визна-
чені з метою забезпечення якості гуманітарної 
діяльності, яка спрямована на: (i) порятунок життя 
людей з приділенням особливої уваги нагальним 
потребам найбільш уразливих людей, (ii) надання 
підтримки в районах із найгострішими гуманітар-
ними потребами, та (iii) забезпечення Підзвітності 
перед постраждалим населенням (ПППН), зокрема 
шляхом реагування та зворотний зв’язок, отри-
маний від постраждалих. Насамкінець важливо 
відзначити, що на НПУТ допомогу планується 
надати меншій кількості людей, ніж на ПУТ, незва-
жаючи на більшу гостроту гуманітарних потреб, 
оскільки наявні обмеження доступу продовжують 
впливати на оперативні можливості надання допо-
моги. Якщо гуманітарний доступ покращиться, 
зокрема в районах поза урядовим контролем, 
можливо, збільшиться спроможність гуманітарних 
організацій реагувати на потреби людей, і зростуть 
відповідні фінансові потреби.
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Контекст і вплив кризи

5 За даними звіту УВКПЛ щодо кількості постраждалих серед цивільного населення в Україні від 9 грудня 2021 року, за період з 14 
квітня 2014 року по 30 листопада 2021 року внаслідок конфлікту загинула 3 101 цивільна особа (1 844 чоловіки, 1 065 жінок, 102 
хлопчики, 50 дівчинок та 40 дорослих, стать яких не відома). Ця цифра не включає 298 загиблих на борту рейсу MH17 Малайзі-
йських авіаліній 17 липня 2014 року.

6 World Bank, ‘The Economics of Winning Hearts and Minds Programming Recovery in Eastern Ukraine’, June 2021.

Для отримання детальнішої інформації див. розділи 
«Огляд кризової ситуації» і «Вплив кризи» Огляду 
гуманітарних потреб на 2022 рік.

За вісім років конфлікту гуманітарна криза в Доне-
цькій та Луганській областях набула тривалого 
характеру. Домовленості про припинення вогню, 
досягнуті в липні 2020 року, частіше порушуються, 
а місячна кількість жертв серед цивільного насе-
лення у вересні 2021 року повернулася до рівня, 
який спостерігався до їх укладення. Хоча загальна 
кількість постраждалих серед цивільного насе-
лення з січня по листопад 2021 року (104 жертви: 
24 людини загинуло та 80 дістали поранення) 
була меншою, ніж за аналогічний період 2020 
року (147 постраждалих: 26 загиблих та 121 пора-
нений), викликає занепокоєння, що домовленості 
про припинення вогню не виконуються в повному 
обсязі. Цивільна інфраструктура частіше потрапляє 
під обстріли, і значне поширення вибухонебез-
печних предметів-залишків війни (ВЗВ) та наземних 
мін залишається серйозною проблемою. Якщо не 
буде ухвалено політичного рішення щодо конфлікту, 
ймовірно, гуманітарні потреби у 2022 році будуть 
зростати, зокрема на НПУТ.

З 2014 року збройний конфлікт кардинально змінив 
життя та добробут мільйонів людей у Донецькій 
та Луганській областях. Він забрав життя 3  1015 
цивільної особи і призвів до поранення понад 7 000 
цивільних громадян. Він також помітно впливає на 
психічне й психологічне здоров’я постраждалих 
людей. А пандемія COVID-19 створила додатковий 
тиск на населення, що продовжує боротися з труд-
нощами. Люди стикаються з втратами й обме-

женнями і живуть у страху за своє життя та життя 
своїх близьких. Доступ людей до основних послуг і 
гуманітарної допомоги суттєво ускладнений через 
небезпеку, наявність наземних мін, ВЗВ, ізоляцію, 
відсутність громадського транспорту та ризики для 
здоров’я і обмеження, пов’язані з пандемією COVID-
19. Це часто не лише призводило до того, що люди 
втратили свої основні права, а й створювало гумані-
тарні труднощі. Відсутність комплексної державної 
політики та механізмів відшкодування та репа-
рацій постраждалим унаслідок конфлікту серед 
цивільного населення (за втрату життя, здоров’я 
та майна, зокрема житла) — це один чинник, який 
ускладнює ситуацію.

Конфлікт, який виник у 2014 році в Донецькій та 
Луганській областях, став черговим ударом для 
економічно неблагополучного регіону. Донецька 
й Луганська області раніше були найбільш густо-
населеною та завдяки промисловості економічно 
успішною частиною країни. Загальна економічна 
діяльність у двох областях різко скоротилася з 
початку конфлікту у 2014 році. Офіційна статистика 
свідчить про зниження ВВП на 61 % у Донецькій 
області й на 72 % у Луганській області у період з 
2013 р. до 2018 року6. Після поділу «лінією розмеж-
ування» близько 38 % території Донецької та Луган-
ської областей залишаються поза контролем 
уряду (станом на 2020 рік). Традиційно в економіці 
обох областей переважали підприємства важкої 
промисловості, гірничодобувної, металургійної, 
коксохімічної та хімічної галузей. Більшість великих 
промислових підприємств і шахт залишилися на 
НПУТ, за «лінією розмежування», та станом на 2018 
рік тільки 33 зі 131 великого підприємства знаходи-

https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/35908
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лися на НПУТ7. Через втрату великих підприємств 
обидві області залишилися без своєї промислової 
бази, а також більшості податкових надходжень. 
Конфлікт також значно вплинув на економічну 
інфраструктуру і транспортну мережу, необхідну для 
торгівлі й іншої комерційної діяльності, включаючи 
залізниці й два великі аеропорти регіону (Доне-
цький та Луганський, що розташовані на НПУТ), які 
були знищені. А обсяги завантаження основного 
морського порту регіону (Маріуполь, ПУТ) значно 
менше проєктних потужностей8. Через це поруши-
лися зв’язки із ланцюгами постачання та ринками, 
що змусило великі компанії скорочувати робочі 
місця або взагалі припиняти діяльність, тому еконо-
міка обох областей опинилася у значно слабшому й 
вразливішому становищі, й для цілих громад виник 
ризик бідності.

Вплив пандемії COVID-19 продовжує створювати 
додатковий тиск на цивільне населення, яке вже 
зазнало труднощів на фоні затяжної гуманітарної 
кризи. Пандемія та її наслідки призвели до осла-
блення системи охорони здоров’я, недостатнього 
надання соціальних послуг і спаду регіональної 
економіки до кризової межі. З 19 березня 2020 року, 
коли в постраждалому внаслідок конфлікту регіоні 
був підтверджений перший випадок захворювання 
на COVID-19, кількість нових випадків постійно 
зростала до початку 2021 року. З вересня 2021 року 
кількість випадків захворювання швидко зросла: 
кількість хворих на ПУТ Донецької та Луганської 
областей збільшилась з близько 28 600 станом на 
1 вересня до 211 000 на 1 листопада9. А зайнятості 
ліжок із киснем і ліжок у відділеннях інтенсивної 
терапії на ПУТ Донецької та Луганської областей 
склала майже 90 % і 7 % відповідно10. На НПУТ, як 
повідомлялося, кількість випадків також стрімко 
зростала, і зареєстрований рівень смертності склав 
8,7  % станом на листопад 2021. Пандемія заго-

7 Там само.
8 Там само.
9 Національна служба здоров’я України. Оперативний моніторинг ситуації довкола COVID-19.
10 WHO EURO/Міністерство охорони здоров’я України. Інформація щодо заповненості ліжок на наявності кисню в регіонах України. 

— 1 листопада 2021 р.
11 УВКПЛ. Вплив COVID-19 на права людини в Україні. — Грудень 2020 р., доступно за посиланням.
12 Згідно національного законодавства, визначення сторін, які здійснюють загальний контроль на НПУТ, передбачено статтею 1 

Закону України «Про особливості державної політики із забезпечення державного суверенітету України на тимчасово окупованих 
територіях у Донецькій та Луганській областях.

стрила проблеми дискримінації, ізоляції та нерів-
ності, які існували і раніше. Постраждалі внаслідок 
конфлікту люди, зокрема люди похилого віку, люди 
з інвалідністю та мешканці соціальних установ, все 
ще найбільш уразливі до пливу пандемії COVID-19. 
Порушення прав медичних працівників, 83 % з яких 
становлять жінки, призвело до нестачі медичного 
персоналу в Україні, що також вплинуло на права 
населення на охорону здоров’я11. Згідно з повідо-
мленнями, зайнятість ліжок у лікарнях на НПУТ 
перевищувала допустимі обсяги, а ціни на ліки в 
місцевих аптеках зросли вдвічі. Соціально-еконо-
мічний вплив пандемії COVID-19 на територіях, що 
постраждали від конфлікту, був більш вираженим 
внаслідок тривалого обмеження перетину через 
«лінію розмежування» (з березня 2020 року), обме-
ження пересування й зменшення засобів до існу-
вання. Жителі НПУТ, переважно люди похилого віку, 
найбільше постраждали від обмежень на пересу-
вання через «лінію розмежування», що відрізало 
їх від основних послуг і соціальних виплат, вклю-
чаючи отримання пенсії.

Постраждалі внаслідок конфлікту люди продов-
жують стикатися із суворими обмеженнями 
свободи пересування, оскільки вже майже два 
роки п’ять контрольних пунктів в’їзду-виїзду (КПВВ) 
уздовж «лінії розмежування» не відновили свою 
роботу в повному обсязі. А через запровадження 
додаткових обмежень, в основному на НПУТ12, і 
часту зміну порядку перетину регулярний перетин 
«лінії розмежування» став майже неможливим. 
Пенсіонери на НПУТ, зокрема літні жінки та люди з 
інвалідністю, які покладалися на пенсійні виплати 
уряду України (на ПУТ), щоб задовольнити свої 
основні життєві потреби, найбільше постраждали 
від ускладнення перетину «лінії розмежування». 
Отже, багато з них стали дедалі більше залежати 
від виплат на НПУТ і були змушені шукати альтерна-

https://nszu.gov.ua/e-data/dashboard/covid19
https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiOTUzNDhmNzUtNDRjNS00MzNlLWFkYjUtMjVmNjRkZDhjZDJiIiwidCI6ImY2MTBjMGI3LWJkMjQtNGIzOS04MTBiLTNkYzI4MGFmYjU5MCIsImMiOjh9&pageName=ReportSection6c58fea31917ccc52341
file:///C:/Users/VREU2/OneDrive%20-%20United%20Nations/HPC/2022/HRP/UA/styles.xml
file:https://www.ohchr.org/Documents/Countries/UA/Ukraine_COVID-19_HR_impact_UA.pdf
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тивні способи пристосування, такі як використання 
заощаджень, позичання грошей або отримання 
пенсії за допомогою дорогих і юридично складних 
шляхів, таких як проїзд на ПУТ України через тери-
торію Російської Федерації13. Така поїздка може 
зайняти до понад 30 годин та пов’язана з додатко-
вими витратами на проїзд. Крім того, до кінця липня 
2021 року14 існував ризик накладання штрафу за 
незаконний перетин кордону (мінімальний адмі-
ністративний штраф за який становить 1  700 грн, 
що дорівнює 65 дол. США), при тому що середній 
розмір пенсії становить 111-185 дол. США на 
місяць15. Водночас доступ гуманітарних праців-
ників до людей, які потребують допомоги, особливо 
на НПУТ, продовжує ускладнюватися не лише 
через закриття КПВВ, а й через численні бюрокра-
тичні й адміністративні перешкоди. Це призвело 
до значних прогалин у наданні гуманітарної допо-
моги на непідконтрольних територіях, особливо 
на НПУТ Луганської області, оскільки лише кілька 
гуманітарних організацій мають достатній доступ 
для продовження реалізації запланованих заходів 
у повному обсязі.

Через обмеження пересування, які з початку 
пандемії COVID-19 стали жорсткішими й менш 
передбачуваними, не тільки збільшилась еконо-
мічна вразливість людей, але й посилився психо-
логічний стрес. З січня по листопад 2021 року кіль-
кість перетинів «лінії розмежування» зменшилася 
на 95 % порівняно з роком до пандемії: з середньо-
місячного показника 1,15 млн перетинів упродовж 
аналогічного періоду 2019 року (до пандемії COVID-
19) до 59 000 перетинів у 2021 році. Крім того, серед 
причин перетину «лінії розмежування» — для отри-
мання пенсійних виплат, отримання готівки та відві-
дування рідних — остання стає все більш важливою. 
Неможливість побачити близьких людей є додат-
ковим джерелом занепокоєння. Через це люди 

13 БФ «Право на захист». Моніторинговий звіт щодо перетину КПВВ та МПП. — Січень — червень 2021 року. Доступно за посиланням.
14 22 липня Президент України підписав Закон про незастосування адміністративних штрафів за перетин неконтрольованої ділянки 

українсько-російського кордону для проїзду на ПУТ із НПУТ. Після набрання чинності цим законом мешканцям НПУТ не потрібно 
сплачувати штрафи на контрольних пунктах «Мілове» і «Гоптівка» в період дії карантинних обмежень за наявності причин перетину 
гуманітарного характеру. Хоча законом передбачається можливість для Держприкордонслужби звільнити осіб від сплати штрафу 
з інших підстав, як повідомляється, такий підхід досі не застосовується послідовно. Крім того, застосування цього закону має бути 
продовжене за межі періоду, пов’язаного з карантином, а також у разі будь-якого іншого екстреного припинення перетину через 
«лінію розмежування» або введення суворих обмежень пересування.

15 За даними УВКПЛ.

почуваються в пастці й втрачають сподівання на 
покращення ситуації в найближчому майбутньому.

Попри те, що завдяки домовленостям про припи-
нення вогню, досягнутим у липні 2020 року, протягом 
наступних шести місяців значно зменшились бойові 
дії та знизилися втрати серед цивільного насе-
лення, що обумовило найдовше затишшя з початку 
конфлікту, бойові дії знову активізувались на 
початку 2021 року. 29 постраждалих серед цивіль-
ного населення унаслідок активних бойових дій 
упродовж 4 місяців із серпня по листопад 2021 року 

— це на понад 50 % більші ніж 18 постраждалих серед 
цивільного населення унаслідок активних бойових 
дій за рік з моменту набрання чинності домовлено-
стями про припинення вогню 27 липня 2020 року по 
26 липня 2021 року. Зростання випадків порушення 
безпеки, навіть поблизу або в межах узгоджених 
ділянок розведення сил і засобів, призвело до того, 
що у вересні кількість жертв серед мирного насе-
лення внаслідок активних бойових дій повернулася 
на рівень, який спостерігався до укладання домов-
леностей по припинення вогню. У постраждалих 
районах все ще багато ВЗВ, що становить значний 
ризик для життя мільйонів людей, особливо 
дітей, по обидва боки «лінії розмежування». Через 
збройний конфлікт також було розірвано зв’язки 
між мережами надання послуг і ринками, які раніше 
були взаємозалежними, а люди опинилися «відріза-
ними» від міст, на які вони покладалися для отри-
мання соціальних виплат і основних послуг.

Через зростання випадків порушення безпеки й 
пов’язане із цим збільшення постраждалих серед 
цивільного населення, поряд з ускладненням 
ситуації через пандемію COVID-19 і загрозливо 
високим рівнем захворюваності, умови роботи 
дедалі більше ускладнюються, особливо на НПУТ. 
Зберігається ризик політизації гуманітарної кризи, 

https://r2p.org.ua/wp-content/uploads/2021/10/r2p_mid-year_2021_report_ukr.pdf


 

15

а обмеження гуманітарного доступу залишається 
суттєвою проблемою для здійснення гуманітарних 
заходів на НПУТ.

Як підкреслювалося, конфлікт мав значний вплив 
на постраждале населення. Навіть якщо ситуація 
покращиться, а активність бойових дій знизиться, 
постраждалим людям все ще знадобиться значна 
підтримка для відновлення рівня життя, яке було 

порушене через конфлікт і нещодавно пандемію 
COVID-19. Вони потребуватимуть підтримки, щоб 
відновити впевненість у своїх силах й здатність 
себе забезпечувати, хоча шлях до повного віднов-
лення досить довгий. Очікується, що до тих пір, поки 
не буде встановлено мир і не почнеться процес 
відновлення, гуманітарні потреби залишатимуться, 
особливо на НПУТ.
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Розподіл заходів реагування за стратегічними 

цілями

16  Відповідно до Рамкових принципів спільного міжсекторального аналізу (JIAF) 2022 року, поняття «гострота» виражає ступінь 
незадоволеності потреб, описуючи, наскільки «гострою» є ситуація для різних груп або в різних географічних областях. Відповідно 
до JIAF використовується шкала гостроти потреб від 1 до 5 (де 1 є найнижчим, а 5 — найвищим показником) із застосуванням 
порогових значень, визначених кластерами для кожного рівня. Лише для рівнів гостроти потреб 3, 4, 5 передбачається  «потреба» 
(у гуманітарній допомозі).  Глобальні вказівки щодо Рамкових принципів спільного міжсекторального аналізу (JIAF) 2022 року 
доступні за посиланням.

Більш докладна інформація щодо обґрунтування, 
запланованих результатів й принципів надання гума-
нітарної допомоги, надана у розділі 1.2 «Стратегічні 
цілі, конкретні цілі й принципи реагування».

Стратегічна ціль (СЦ) 1. Надання термінової 
надзвичайної допомоги та забезпечення доступу 
до основних послуг для 1,8 млн людей (вклю-
чаючи 144  000 ВПО), які постраждали внаслідок 
конфлікту, чий вплив посилився через коронаві-
русну хворобу COVID-19.
Ця стратегічна ціль спрямована на збереження 
життя людей та забезпечення їхнього доступу до 
основних послуг завдяки наданню цільової допо-
моги з урахуванням потреб найуразливіших верств 
населення щодо захисту їхньої безпеки й гідності. 
Оскільки збройний конфлікт продовжує впливати 
на фізичне й психічне здоров’я та рівень життя 1,8 
млн людей, їхні потреби ще більше зросли через 
наслідки COVID-19.

Ця стратегічна ціль спрямована на розв’язання 
критичних проблем, що стосуються фізичного й 
психічного добробуту та рівня життя людей. Гумані-
тарне реагування має на меті надавати невідкладну 
й термінову допомогу тим, хто цього потребує, по 
обидва боки «лінії розмежування». Відповідно до 
аналізу потреб (див. ОГП на 2022 рік) пріоритет буде 
надаватися життєво важливій допомозі для:

• 750 000 людей, які проживають на НПУТ. 
Особлива увага приділятиметься задоволенню 
потреб літніх людей та людей з інвалідністю, 
домогосподарств, очолюваних жінками, і дітей, 

на яких найбільше вплинули пов’язані з COVID-19 
обмеження, зокрема щодо перетину «лінії 
розмежування». Кількість осіб, які потребують 
допомоги на НПУТ, станом на 2022 рік така ж 
сама, що і в 2021 році (770 000). На НПУТ плану-
ється надати допомогу меншій кількості людей, 
ніж на ПУТ, попри більшу гостроту гуманітарних 
потреб на НПУТ, оскільки наявні обмеження 
доступу продовжують обмежувати оперативні 
спроможності надання допомоги. Для цілей 
планування було рекомендовано встановити 
планові показники на основі реалістичних пара-
метрів і прогнозів. У разі значного покращення 
у 2022 році доступу гуманітарних організацій до 
людей, які потребують допомоги на НПУТ, план 
буде переглянутий відповідним чином.

• 981 000 людей на ПУТ Донецької та Луганської 
областей, включаючи 120 000 ВПО на ПУТ двох 
областей, які зазнали негативних наслідків 
збройного конфлікту й COVID-19, зокрема 
наслідків, пов’язаних з ускладненням доступу 
до основних послуг, таких як охорона здоров’я, 
транспорт, освіта, водопостачання та засоби до 
існування. У 2022 році кількість людей, яким 
потрібна допомога на ПУТ, є меншою за показ-
ники 2021 року (1,13 млн людей), що свідчить 
про зменшення кількості людей, які потребують 
підтримки, на 15 %. Це відповідає результатам 
спільної міжсекторальної оцінки потреб 2022 
року (як представлено в ОГП), яка показує 
гостроту потреб на більшості ПУТ на рівні виник-
нення потреб (рівень 2)16, за винятком однієї 
міської геозони у Луганській області й усій тери-

https://kmp.hpc.tools/km/2022-jiaf-guidance
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торії вздовж «лінії розмежування», де активні 
бойові дії найбільш інтенсивні. Зменшення кіль-
кості людей на ПУТ, яким планується надати 
допомогу, також є результатом підтримки з боку 
уряду України, громадянського суспільства й 
організацій, які працюють в сфері розвитку.

• 24 000 внутрішньо переміщених осіб (ВПО), які 
постійно проживають в інших областях України, 
де також існують певні осередки гуманітарних 
потреб. До них належать ВПО, які проживають 
у складних умовах у місцях компактного прожи-
вання. Заходи підтримки ВПО, які проживають 
в інших областях країни, будуть здебільшого 
спрямовані на розбудову спроможності й інсти-
туційної підтримки місцевих органів влади для 
покращення якості, доступу до соціальних послуг 
і правосуддя, а також на збільшенні державної 
відповідальності за гуманітарне реагування.

Стратегічна ціль (СЦ) 2. Реагування на потреби у 
сфері захисту та посилення соціально-правового 
захисту 1,4 млн постраждалих унаслідок конфлікту 
людей, включаючи ВПО, з належним дотриманням 
міжнародних норм і стандартів.
Ціль гуманітарного реагування — посилення захисту 
1,4 млн людей, які постраждали від конфлікту, у тому 
числі ВПО. Значна кількість заходів, спрямованих 
на досягнення цієї цілі, пов’язана з адвокаційною 
роботою. Такі заходи спрямовані на адвокацію гума-
нітарного захисту цивільного населення і цивільної 
інфраструктури, забезпечення соціальних виплат 
і документації, свободи пересування, захисту від 
наземних мін/ВЗВ, а також на інтеграцію ВПО згідно 
з міжнародними нормами й стандартами. Хоча 
труднощі з отриманням пенсій, соціальних виплат 
і документів, що посвідчують особу й державну 
реєстрацію актів цивільного стану, особливо впли-
вають на мешканців НПУТ, зокрема під час пандемії 
у зв’язку з карантинними обмеженнями, люди по 

17 Більше інформації щодо досягнень та складнощів запровадження зв’язків між гуманітарною роботою та заходами розвитку та 
розбудови миру в Україні у звіті за результатами конференції 9-10 червня 2021 р. «Зв’язок між гуманітарною роботою та захо-
дами розвитку та розбудови миру (Nexus) в Україні» та у звіті про виконання пілотного проєкту в цьому напряму консорціумом 
НУО в окремих громадах (який фінансується за підтримки Гуманітарного фонду для України), який доступний за посиланням. 
Оскільки це початковий етап для формування додаткових спільних програм сприяння зв’язкам між гуманітарною роботою та 
розвитком і розбудовою миру (Nexus) на ПУТ, буде проведений аналіз набутого досвіду такої роботи для партнерів-виконавців у 
рамках пілотного виділення коштів Гуманітарного фонду для сприяння підходу Nexus у 2022 році. Основна увага приділятиметься 
конкретним ініціативам у цьому напряму, методам моніторингу таких проєктів, а також аналізу виявлених ризиків після 
завершення проєкту.

обидва боки «лінії розмежування» потребують гума-
нітарного захисту від бойових дій, мін і ВЗВ. ВПО, 
зокрема, потребують довгострокових рішень для 
забезпечення кращого майбутнього.

Стратегічна ціль (СЦ) 3. Забезпечення передання 
функцій допомоги від міжнародних гуманітарних 
організацій місцевим органам на підконтрольних 
уряду територіях у період із 2021 р. по 2023 рік.
Метою гуманітарного реагування є забезпечити 
можливості уряду України, особливо місцевих 
органів влади, для більш ефективного надання 
послуг громадянам на ПУТ і здійснення у майбут-
ньому гуманітарного реагування шляхом надання 
основних послуг. Пріоритет також надаватиметься 
посиленню ролі громадянського суспільства. Це 
відображає прагнення гуманітарної спільноти 
поступово передати до 2023 р. відповідальність за 
гуманітарне реагування на ПУТ від міжнародних 
організацій уряду України, який братиме на себе 
більшу відповідальність за забезпечення підтримки, 
соціального захисту та послуг. Будуть посилені 
спроможності національних і місцевих організацій 
та органів влади на обласному, районному рівнях і 
на рівні громад з метою передачі технічних напра-
цювань. Також будуть проводитись оцінки спро-
можностей українських організацій щодо надання 
гуманітарних послуг, забезпечуючи нейтральність 
та відсутність дискримінації, що забезпечить 
сталість результатів і соціальну єдність.

Підхід для досягнення цієї стратегічної цілі буде 
ґрунтуватися на прогресі, досягнутому протягом 
2021 року, щодо забезпечення зв’язку між гумані-
тарною допомогою, заходами розвитку та розбу-
дови миру17. Цей підхід був додатково вдоскона-
лений на місцевому й державному рівнях шляхом 
узгодження гуманітарних питань, планів розвитку 
та заходів уряду завдяки ухваленню ключових 

https://www.humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse.info/files/documents/files/hdpn_workshop_report_june_2021_ukr.pdf
https://www.humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse.info/files/documents/files/hdpn_workshop_report_june_2021_ukr.pdf
https://www.acted.org/wp-content/uploads/2018/04/ukr-shift-newsletter-final-compressed.pdf
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документів планування, діяльності координаційних 
органів і наявності інструментів фінансування на 
державному рівні, а також проєктної співпраці 
місцевої влади та гуманітарних організацій на 
місцях. Координація забезпечується на основі інте-
граційного підходу як через структури в Києві, так 
і на місцевому рівні, з метою просування зв’язку 
гуманітарної допомоги, заходів розвитку та розбу-
дови миру як компоненту всіх заходів та обговорень.

У 2022 році гуманітарна спільнота продовжува-
тиме співпрацювати з партнерами з викорис-
танням ключових систем та інструментів, які стали 
невід’ємною частиною успішного запровадження 
гуманітарного реагування в Україні і наразі необ-
хідні для реалізації заходів. До таких систем та 
інструментів належать категорії спільного аналізу, 
спільного планування та формування програм, 
лідерства й координації, а також гнучкого фінансу-
вання. У рамках цієї цілі передбачається реалізація 
планів передачі функцій допомоги, яка відсте-
жуються шляхом моніторингу показників пере-
дачі. Крім того, відстежується виконання заходів 
окремих кластерів згідно з планами моніторингу 

18 Див. індикатори та показники для оцінки досягнення стратегічних цілей у розділі 2.1 «Підхід до моніторингу». Оцінка досягнення 
цієї стратегічної цілі також буде проводитись у ході щорічної оцінки Гуманітарною командою країни виконання поточних планів 
передачі функцій Кластерів.

відповідних кластерів. Оскільки залишкові гумані-
тарні потреби можуть зберігатися і після 2023 року, 
наявний підхід забезпечить підтримку програм із 
передачі функцій допомоги для підвищення життє-
стійкості й забезпечення відповідних можливостей 
для надання послуг.

Ця стратегічна ціль є багаторічною. ЇЇ досягнення 
буде регулярно оцінюватись (принаймні щорічно) 
для прийняття стратегічних рішень щодо подальших 
кроків18. Крім того, важливо зазначити, що цією стра-
тегічною ціллю жодним чином не передбачається, 
що на ПУТ з 2024 року не залишиться гуманітарних 
потреб або що міжнародні гуманітарні організації 
припинять роботу на ПУТ. Навпаки, ця стратегічна 
ціль свідчить про наміри міжнародної гуманітарної 
спільноти передавати функції допомоги місцевим 
органам, де це доцільно, що є визнанням спромож-
ностей, наявних у країні, а також показує потребу 
переходу від підходу, коли міжнародні організації 
«заміщують» місцевих надавачів підтримки, до 
розбудови спроможностей місцевих організацій та 
збільшення підзвітності держави за забезпечення 
гуманітарних потреб постраждалого населення

СТРАТЕГІЧНІ	ЦІЛІ ЛЮДИ,	ЯКИМ	ПЛАНУЄТЬСЯ	  
НАДАТИ	ДОПОМОГУ

СЦ1

Надання	термінової	надзвичайної	допомоги	та	забезпечення	доступу	до	
основних	послуг	для	1,8	млн	людей	(включаючи	144	000	ВПО),	які	постраждали	
внаслідок	конфлікту,	чий	вплив	посилився	через	коронавірусну	хворобу	
COVID-19

1,8млн

СЦ2
Реагування	на	потреби	у	сфері	захисту	та	посилення	соціально-правового	
захисту	1,4	млн	постраждалих	унаслідок	конфлікту	людей,	включаючи	ВПО,	з	
належним	дотриманням	міжнародних	норм	і	стандартів

1,4млн

СЦ3
Забезпечення	передання	функцій	допомоги	від	міжнародних	гуманітарних	
організацій	місцевим	органам	на	підконтрольних	уряду	територіях	у	період	із	
2021	р.	по	2023	рік

1млн
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Заплановане реагування (інфографіка)

ЛЮДИ,	ЯКІ	ПОТРЕБУЮТЬ 
ДОПОМОГИ

ЛЮДИ,	ЯКИМ	ПЛАНУЄТЬСЯ	  
НАДАТИ	ДОПОМОГУ

ЖІНКИ	І	ДІВЧИНКИ ДІТИ ЛЮДИ	З	
ІНВАЛІДНІСТЮ

2,9млн 1,8млн 54% 14% 13%

ХАРКІВСЬКА

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

ЗАПОРІЗЬКА

ОБЛАСТЬ

ОБЛАСТЬ

ОБЛАСТЬ

25 км

Кількість людей, яким планується
надати допомогу на НПУТ0,75млн

Кількість людей, яким планується надати
допомогу на ПУТ та в інших областях1,01млн*
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100тис.
50тис.
10тис.

Кількість людей, яким
планується надати допомогу

* Включно з ВПО

«Лінія розмежування»
станом на серпень 2018 р.
0-5 км уздовж «лінії розмежування», ПУТ
5-20 км уздовж «лінії розмежування», ПУТ
0-20 км уздовж «лінії розмежування», НПУТ

** Лише ВПО

ОБЛАСТЬ
ПУТ

ЛУГАНСЬКА

ОБЛАСТЬ
ПУТ

ДОНЕЦЬКА

ОБЛАСТЬ
НПУТ

ЛУГАНСЬКА

ОБЛАСТЬ
НПУТ

ДОНЕЦЬКА

Луганськ

Донецьк

Азовське море
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I
II

III

IV
I
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III

IV
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III 274тис.*

57тис.*

194тис.*

46тис.*

110тис.*

63тис.*

29тис.*

152тис.*

55тис.*

24тис.**
Інші області

141тис.

112тис.

96тис.

75тис.

61тис.

241тис.

23тис.

РУМУНІЯ

РОСІЙСЬКА
ФЕДЕРАЦІЯ

БІЛОРУСЬ

ПОЛЬЩА

МОЛДОВА

УГОРЩИНА

СЛОВАЧЧИНА

СЕРБІЯ БОЛГАРІЯ

Київ
ПОСТРАЖДАЛИЙ РЕГІОН

Чорне море

Азовське
море

Використані позначення та викладення матеріалу в плані жодним чином не відображають позицію Секретаріату Організації Об’єднаних Націй.
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Розподіл гуманітарного реагування за групами населення
Більше на С. 25-30

ГРУПИ	
НАСЕЛЕННЯ

ЛЮДИ,	ЯКІ	
ПОТРЕБУЮТЬ	 
ДОПОМОГИ

ЛЮДИ,	ЯКИМ	
ПЛАНУЄТЬСЯ	 

НАДАТИ	
ДОПОМОГУ

	ПОТРЕБУЮТЬ 
	ПЛАНУЄТЬСЯ

Місцеві	
мешканці 2,6млн 1,6млн

Внутрішньо	
переміщені	
особи

0,3млн 0,2млн

Розподіл гуманітарного реагування за статтю
Більше на С. 25-30

СТАТЬ ЛЮДИ,	ЯКІ	
ПОТРЕБУЮТЬ	 
ДОПОМОГИ

ЛЮДИ,	ЯКИМ	
ПЛАНУЄТЬСЯ	 

НАДАТИ	
ДОПОМОГУ

	ПОТРЕБУЮТЬ 
	ПЛАНУЄТЬСЯ

%	ЛЮДЕЙ,	ЯКИМ
ПЛАНУЄТЬСЯ	
НАДАТИ	
ДОПОМОГУ

жіноча 1,6млн 1	млн 54%

чоловіча 1,3млн 0,8млн 46%

Розподіл гуманітарного реагування за віком
Більше на С. 25-30

ВІК ЛЮДИ,	ЯКІ	
ПОТРЕБУЮТЬ	 
ДОПОМОГИ

ЛЮДИ,	ЯКИМ	
ПЛАНУЄТЬСЯ	 

НАДАТИ	
ДОПОМОГУ

	ПОТРЕБУЮТЬ 
	ПЛАНУЄТЬСЯ

%	ЛЮДЕЙ,	ЯКИМ
ПЛАНУЄТЬСЯ	
НАДАТИ	
ДОПОМОГУ

Діти	(0-17) 0,4млн 0,2млн 14%

Дорослі	 
(18-59) 1,6млн 1млн 54%

Літні	люди	 
(60+) 0,9млн 0,6млн 32%

Розподіл гуманітарного реагування людям з інвалідністю
Більше на С. 25-30

ЛЮДИ,	ЯКІ	
ПОТРЕБУЮТЬ	 
ДОПОМОГИ

ЛЮДИ,	ЯКИМ	
ПЛАНУЄТЬСЯ	 

НАДАТИ	
ДОПОМОГУ

 ПОТРЕБУЮТЬ 
 ПЛАНУЄТЬСЯ

%	ЛЮДЕЙ,	
ЯКИМ
ПЛАНУЄТЬСЯ	
НАДАТИ	
ДОПОМОГУ

Люди	з	
інвалідністю 368тис. 225тис. 13%

Розподіл фінансових потреб за секторами
Більше на С. 76-114

СЕКТОР ПОТРЕБИ 
(МЛН	ДОЛЛ.	США	ТА	%)

Захист $50 26%

Охорона	здоров’я $36 19%

Вода,	санітарія	та	гігієна $30 16%

Продовольча	безпека	та	засоби	
до	існування $30 16%

Житло	та	непродовольчі	товари $24 13%

Освіта $7 4%

Багатоцільова	грошова	допомога $8 4%

Загальні	послуги	та	підтримка $7 3%

Кількість партнерів за секторами
Більше на С. 76-114

СЕКТОР КІЛЬКІСТЬ	ПАРТНЕРІВ

Захист 72

Вода,	санітарія	та	гігієна 43

Охорона	здоров’я 39

Продовольча	безпека	та	засоби	
до	існування 38

Житло	та	непродовольчі	товари 27

Освіта 25

Багатоцільова	грошова	допомога 18

Загальні	послуги	та	підтримка 4

Ключові показники ПГР
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Гуманітарне реагування
Протягом перших трьох років збройного конфлікту 
(у 2014–2017 роках) обсяг заходів гуманітарного 
реагування в Донецькій та Луганській областях 
суттєво зростав. У період з 2018 до 2021 року кіль-
кість людей, які потребують гуманітарної допомоги 
внаслідок конфлікту, залишилася приблизно на 
тому ж самому рівні — 3,4–3,5 млн осіб. Вперше 
за вісім років конфлікту очікується, що кількість 
людей, які потребують допомоги, скоротиться до 
менше ніж 3 млн — до 2,9 млн осіб (у 2022 році), біль-
шість з яких проживає на НПУТ. Таке припущення 
обумовлене результатами спільного аналізу потреб 
2022 року, який показує зниження гостроти потреб 
на ПУТ, особливо далі від «лінії розмежування», 
що призводить до зменшення кількості людей, які 
потребують допомоги на ПУТ, частково завдяки 

19 Про це свідчить зменшення кількості людей, яким планувалось надати допомогу за ПГР 2017-2018 рр., що збігається з припи-
ненням діяльності Всесвітньої продовольчої програми (ВПП) в Україні у середині 2017 року, коли мав бути сформований план 
гуманітарного реагування на 2018 рік.

багаторічній підтримці уряду України, громадян-
ського суспільства й організацій у сфері розвитку.

З 2016 року гуманітарне реагування в середньому 
охоплює близько 60–65  % від загальної кількості 
людей, які потребують допомоги. Так само ПГР 
2022 року має на меті надати допомогу 1,8 млн із 
загальної кількості 2,9 млн людей, які потребують 
допомоги, що складає 62 %. Ця кількість відображає 
реалістичні прогнози щодо залучення гуманітар-
ного фінансування для України та наявність обме-
жень, з якими стикаються гуманітарні організації, 
надаючи допомогу в районах, де спостерігаються 
труднощі з доступом19, а також враховує тенденцію 
фінансування гуманітарної допомоги Україні за 
останні п’ять років.

Історичні тенденції
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З 2017 до 2020 року кількість людей, які отримали 
допомогу від гуманітарної спільноти, залишалася 
на одному рівні: у середньому 1,0–1,2 млн людей. 
Це приблизно 50 % від загальної кількості людей, 
яким планувалося надати допомогу у відповідний 
рік, що пов’язано як з об’ємами фінансування, так і зі 
складністю доступу, що обмежує можливість реалі-
зації заходів реагування. Зокрема, на НПУТ кіль-
кість людей, яким була надана допомога, постійно 
була нижчою за кількість людей, яким планувалось 
надати там підтримку: у середньому допомогу 
отримували менше 20 % (або близько 226 000 осіб) 
від запланованих показників року в період з 2017 
до 2020 року20.

Протягом перших дев’яти місяців 2021 року кіль-
кість людей, які отримали гуманітарну допомогу й 
захист, досягла 1,5 млн осіб, включаючи 285 000 
людей на НПУТ, і більше ніж половину з них стано-
вили жінки й майже 14 % — люди з інвалідністю. 
Кількість людей, яким була надана гуманітарна 
допомога на НПУТ, є більшою порівняно з останніми 
роками, оскільки гуманітарні учасники ефективно 
використали покращений доступ для розширення 
гуманітарних заходів у 2021 році.

20 Управління ООН з координації гуманітарних справ (УКГС). ПГР. Річні звіти про виконання ПГР 2016, 2017, 2018, 2019 та 2020 рр. Усі 
матеріали доступні онлайн та за посиланням.

Фінансові вимоги
З 2015 до 2021 року гуманітарні партнери України 
використовували методологію формування витрат 
на основі проєктів для визначення фінансових 
потреб ПГР. Фінансові потреби, зазначені у Планах 
гуманітарного реагування за останні сім років, 
представляють загальний обсяг необхідного фінан-
сування для затверджених проєктів. ПГР включає 
в середньому 100 проєктів. Однак з 2016 до 2018 
року фінансові потреби ПГР поступово знижува-
лися, і це було пов’язано з тим, що активність одної 
з провідних установ ООН знизилась, а в середині 
2017 року агентство припинило роботу в Україні.

У 2020 році фінансові потреби ПГР зросли до понад 
200 млн дол. США вперше з 2017 року у зв’язку з 
їхнім переглядом для включення заходів для подо-
лання пандемії COVID-19. У 2020 році було отри-
мане найбільше фінансування з 2016 року: понад 
122 млн дол. США проти необхідних 205 млн дол. 
США. Вірогідно, суттєвими факторами, які вплинули 
на збільшення підтримки донорів, стали пандемія 
COVID-19 і перегляд ПГР 2020 року для включення 
заходів з подолання пандемії COVID-19 у постраж-
далій унаслідок конфлікту частині країни.

РІК	ЗВЕРНЕННЯ	
ДЛЯ	ОТРИМАННЯ	
ФІНАНСУВАННЯ

ЛЮДИ,	ЯКІ	
ПОТРЕБУЮТЬ	

ДОПОМОГИ
(МЛН)

ЛЮДИ,	ЯКИМ	
ПЛАНУЄТЬСЯ	

НАДАТИ	
ДОПОМОГУ	

(МЛН)

ЛЮДИ,	ЯКІ	
ОТРИМАЛИ	
ДОПОМОГУ

(МЛН)

ФІНАНСОВІ	
ПОТРЕБИ	

(МЛН	ДОЛ.	США)

ОДЕРЖАНО	
ФІНАНСУВАННЯ	 
(МЛН	ДОЛ.	США)

% 
ПРОФІНАНСОВАНО 

ПОТРЕБ

2015 5,0 3,2 н/д 316 173 55%

2016 3,1 2,5 1,7 298 105 35%

2017 4,0 2,4 1,1 204 75 37%

2018 3,4 2,3 1,1 187 71 38%

2019 3,5 2,3 1,1 164 87 53%

2020 3,4 2,1 1,4 205 122 59%

2021* 3,4 1,9 1,5 168 92 56%

ПОРІВНЯННЯ	 КІЛЬКОСТІ	 ЛЮДЕЙ,	 ЯКІ	 ПОТРЕБУВАЛИ	 ДОПОМОГИ,	 ТА	 ЛЮДЕЙ,	 ЯКИМ	 ПЛАНУВАЛОСЯ	 НАДАТИ	 ДОПОМОГУ,	 ТА	
ВІДПОВІДНИХ	ФІНАНСОВИХ	ПОТРЕБ	(ДОЛ.	США)

* Кількість людей, які отримали допомогу, зазначена за перші дев’ять місяців 2021 року. Дані щодо фінансування станом на 31 грудня 2021року.

https://www.humanitarianresponse.info/en/operations/ukraine/document/ukraine-2020-humanitarian-response-plan-hrp-monitoring-end-year-report
https://www.humanitarianresponse.info/en/operations/ukraine/inter-cluster/documents/document-type/periodic-monitoring-report
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Частина 1:   

Пріоритети стратегічного 
реагування

АВДІЇВКА, ДОНЕЦЬКА ОБЛАСТЬ, ПУТ, УКРАЇНА
Марія з п’ятьма дітьми. У 2014 році в їхню квартиру 
влучив снаряд, поранивши її та трьох дітей.  
Фото: УКГС ООН/Євген Малолєтка 
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У зв’язку з конфліктом, пандемією COVID-19 та 
обмеженнями свободи пересування, що спричи-
няють виникнення гуманітарних потреб, очікується, 
що близько 2,9 млн людей потребуватимуть гумані-
тарної допомоги у 2022 році. Якщо не буде ухвалено 
політичного рішення щодо конфлікту, очікується, 
що гострота гуманітарних потреб зростатиме у 2022 
році, зокрема на НПУТ. З 2,9 млн людей, які потре-
бують допомоги, гуманітарні організації планують 

допомогти 1,8 млн людей, приділяючи першочер-
гову увагу наданню життєво важливої та термі-
нової допомоги, посиленню захисту, розширенню 
спроможностей українського уряду та місцевих 
організацій для поступової передачі їм функцій 
надання гуманітарної допомоги на підконтрольній 
уряду території, а також розширенню гуманітар-
ного доступу для надання допомоги відповідно до 
потреб населення.

КПВВ «СТАНИЦЯ ЛУГАНСЬКА», ЛУГАНСЬКА ОБЛАСТЬ, 
ПУТ, УКРАЇНА 
Літня пара проходить повз знак, що попереджає про міни.  
Фото: УКГС ООН/Євген Малолєтка 
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1.1  
Гуманітарні умови й основні фактори, на які 
спрямовано реагування

21 Inter-Agency Standing Committee (IASC), ‘2022 Joint Intersectoral Analysis Framework (JIAF) Guidance’, May 2021.

Для формування ПГР за точку відліку було взято 
дані Огляду гуманітарних потреб (ОГП) України 
на 2022 рік. В ОГП гуманітарні умови оцінюють за 
трьома критеріями: вплив на фізичне й психічне 
здоров’я, рівень життя та механізми пристосування, 
які визначені на основі Рамкових принципів спіль-
ного міжсекторального аналізу (JIAF)21. В аналізі, 
представленому в ОГП, визначається характер і 
гострота потреб, їх обсяг, місце виникнення, основні 
причини, тенденції та прогнози, а також самовизна-
чення людьми пріоритетних потреб. Оскільки гума-
нітарні умови суттєво різняться на підконтрольних 
уряду територіях (ПУТ) і на територіях поза урядовим 
контролем (НПУТ), а також у міських і сільських 
районах, місце реагування є особливо важливим 
фактором для аналізу та визначення обсягів реагу-
вання. Під час визначення обсягів реагування 
враховують різницю в потребах відповідно до 
віку, статі та наявності інвалідності, як зазначено 
в ОГП, а також особливі потреби внутрішньо пере-
міщених осіб (ВПО), які постійно проживають на 
ПУТ. З огляду на передбачуване поступове припи-
нення міжнародної гуманітарної допомоги на ПУТ 
до 2023 року при визначенні обсягів було врахо-
вано допомогу уряду й організацій у сфері розвитку 
(як детально проаналізовано в розділі 1.2 ПГР), а 
також заходи організацій, які не є частиною Циклу 
гуманітарних програми (ЦГП). Доступ та оперативні 
спроможності також були враховані при визначенні 
обсягу надання гуманітарної допомоги та аналізі 
реагування (див. розділ 4.1).

Конфлікт, пандемія COVID-19 та обмеження 
свободи пересування є взаємопов’язаними чинни-
ками гуманітарних потреб в Україні. Гуманітарні 
потреби, спричинені збройним конфліктом, зали-

шаються критичними по обидва боки 427-кіломе-
трової «лінії розмежування», яка розділяє Доне-
цьку й Луганську області на підконтрольні і не 
підконтрольні уряду України території. Пандемія 
COVID-19 спричинила тривале обмеження перетину 
«лінії розмежування», обмеження пересування та 
зменшення забезпечення засобами до існування 
і призвела до того, що вже ослаблена система 
охорони здоров’я опинилася на критичному рівні. З 
наближенням суворої зими й піку пандемії COVID-19 
умови для роботи стають дедалі складнішим, 
особливо на НПУТ. Доступ залишається суттєво 
обмеженим на НПУТ, що створює перешкоди для 
надання гуманітарної допомоги згідно з гуманітар-
ними принципами.

Прогнозується, що у 2022 році близько 2,9 млн 
людей потребуватимуть гуманітарної допомоги. 
Із 2,9 млн людей, які, за розрахунками, потребу-
ватимуть допомоги, 1,1 млн проживають на ПУТ, 
включаючи 133 000 ВПО у Донецькій та Луганській 
областях і 160 000 в інших областях України, та 1,6 
млн — на НПУТ. Вплив конфлікту, пандемії COVID-19 
і обмежень пересування на людей залежить від 
низки факторів, таких як місце перебування, наяв-
ність бойових дій, соціально-економічний статус, 
наявність чинників вразливості, які існували і 
раніше. До людей, які потребують гуманітарної 
допомоги та яким планується надати підтримку, 
належать люди похилого віку, люди з інвалідністю, 
очолювані жінками домогосподарства й діти.

У наведених нижче розділах представлено 
короткий огляд умов і основних факторів, на які 
буде спрямовано реагування у рамках цього ПГР, 
шляхом надання невідкладної допомоги, забезпе-

https://kmp.hpc.tools/km/2022-jiaf-guidance
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чення доступу до основних послуг, реагування на 
численні потреби у сфері захисту й забезпечення 
передання функцій гуманітарної допомоги від 
міжнародних гуманітарних організацій місцевим 
органам на підконтрольних уряду територіях.

Для отримання більш докладної інформації про 
оцінку й аналіз див. розділи 1.2 та 1.4 ОГП.

Гуманітарні умови й основні чинники, на які спря-
моване реагування на підконтрольних уряду тери-
торіях (ПУТ), включаючи фактори переміщення, 
віку, статі і наявності інвалідності

ЛЮДИ,	ЯКІ	
ПОТРЕБУЮТЬ 
ДОПОМОГИ

ЖІНКИ	|	
ЧОЛОВІКИ	
(%)

ДІТИ	|	ДОРОСЛІ	
|	ЛІТНІ	ЛЮДИ	
(%)

ЛЮДИ	З 
ІНВАЛІДНІСТЮ	
(%)

1,3млн* 54 | 46 14 | 56 | 30 14

Міжсекторальний аналіз потреб показує «надзви-
чайну» гостроту потреб у районах, які безпосе-
редньо постраждали від активних бойових дій, 
уздовж «лінії розмежування» на ПУТ. В одній геогра-
фічній зоні ПУТ Луганської області також спостері-
гається «значний» рівень потреб, що обумовлено 
перебоями в наданні основних послуг, таких як 
охорона здоров’я та освіта.

На ПУТ далі від активних бойових дій і «лінії 
розмежування» гострота потреб є нижчою, що 
пояснюється підтримкою, наданою урядом України, 
громадянським суспільством та організаціями 
у сфері розвитку. Такі висновки ще раз підтвер-
джують стратегію ПГР щодо передання функцій 
допомоги від міжнародних гуманітарних органі-
зацій місцевим органам на підконтрольних уряду 
територіях до 2023 р. і щодо подальшого зміцнення 
зв’язку гуманітарної допомоги, заходів розвитку та 
розбудови миру. Міжсекторальний аналіз показує 
рівень «виникнення потреб» у більшості районів 
ПУТ, з вищими рівнями гостроти потреб у секторах 
охорони здоров’я, продовольчої безпеки та засобів 
до існування, води, санітарії та гігієни (ВСГ) і захисту.

• У сфері соціально-правового захисту для ВПО 
існують сприятливі умови, та кращим довготри-
валим рішенням є інтеграція в місцеві громади. 
Водночас основні проблеми ВПО пов’язані зі 
скасуванням залежності доступу до послуг і 
виплат від реєстрації як ВПО; розширенням 
доступу до житлових програм; сприянням 
економічному залученню та пошуком рішень 
для ВПО, що мешкають у місцях компактного 
проживання. Відповідно до звіту Національної 
моніторингової системи Міжнародної органі-
зації з міграції (МОМ), економічне становище 
вразливих ВПО із Донецької та Луганської 
областей залишається дуже складним: поло-
вина опитаних у 1 кварталі 2021 р. зазначила, 
що вони мають «достатньо коштів лише на 
продукти» або змушені «обмежувати навіть 
витрати на харчові продукти». Як повідомля-
ється, в особливо складному становищі опини-
лися люди похилого віку (від 60 років та старше) 
та люди з інвалідністю, серед яких така частка 
склала відповідно 67  % та 69  %. Серед усіх 
наявних проблем пріоритетом залишаються 
довгострокові й постійні житлові рішення для 
ВПО, які вважаються передумовою до успішної 
інтеграції. Більшість ВПО витрачають значну 
частину своїх коштів на оренду, що залишає 
їм мінімум засобів для задоволення інших 
основних потреб. Водночас доступні житлові 
рішення недостатні для задоволення житлових 
потреб найбільш уразливих ВПО. Різні групи ВПО 
продовжують стикатися з різними проблемами 
у громадах, які їх приймають. Для очолюваних 
жінками домогосподарств з дітьми першочер-
говою проблемою залишається безробіття, а 
для домогосподарств з людьми з інвалідністю 
серйозною проблемою є доступ до медичних 
послуг і ліків. Люди віком від 60 років стурбо-
вані насамперед відсутністю можливості повер-
нутися на своє постійне місце проживання в 
регіоні, що постраждав від конфлікту.

• Жінки становлять більшість людей, які потре-
бують допомоги (54  %), причому 71  % серед 
очільників домогосподарств також становлять 
жінки. Цей відсоток є ще вищим у віковій групі 
від 60  років, де частка очолюваних жінками 

* Включаючи 1,1 млн людей на ПУТ в Донецькій та Луганській областях та 
158 тис. ВПО в інших областях.
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домогосподарств становить 88  %22. У постраж-
далих унаслідок конфлікту районах України 
жінки частіше є головою домогосподарств. 
Крім того, у порівнянні з чоловікам, вони частіше 
мають потреби у різних секторах. Попри деяке 
покращення ситуації з продовольчою безпекою 
та забезпеченням засобами до існування на 
ПУТ завдяки наявному гуманітарному доступу, 
деякому економічному відновленню та гумані-
тарному реагуванню, наявні дані свідчать про 
те, що очолювані жінками домогосподарства 
приблизно в 1,3 рази частіше потерпають від 
продовольчої небезпеки порівняно з насе-
ленням загалом.

• Наразі пандемія COVID-19 становить найбільшу 
загрозу здоров’ю населення, що поглиблює 
наявні потреби у сфері охорони здоров’я серед 
людей похилого віку й виснажує систему 
охорони здоров’я. Третина людей, які потре-
бують допомоги на ПУТ, є старшими за 60 років 
і наражаються на високий ризик важких захво-
рювань через інфікування COVID-19. Через свою 
ізольованість та обмежену рухливість люди 
похилого віку потребують інших підходів для 
одержання допомоги, таких як догляд удома 
або підтримка на рівні громади, але система 
охорони здоров’я недостатньо підготовлена 
для того, щоб упоратися зі спричиненими панде-
мією потребами, які постійно зростають. Згідно 
з оцінкою, проведеною у серпні 2021 року, лише 
11,4 % людей віком від 60 років вакцинувалися 
від COVID-19 на постраждалих від конфлікту 
ПУТ, хоча 98  % повідомили про щонайменше 
одне хронічне захворювання, 86  % обмежені в 
пересуванні й частково потребують допомоги 
інших, 70  % мають проблеми з доступом до 
медичних закладів і ліків, а 98  % — психосоці-
альні проблеми, пов’язані з конфліктом. Невід-
повідні засоби індивідуального захисту (ЗІЗ) 
наражають медичний персонал на додаткову 
небезпеку, про що свідчить високий рівень 
зараження. Викликають занепокоєння нестача 
медичних фахівців, невідповідні процедури 
надання невідкладної допомоги й інфекцій-

22 За даними Світового банку (2019), тривалість життя при народженні в Україні становить 76,98 років для жінок проти 66,92 для 
чоловіків. Більше інформації стосовно даних Світового банку доступно за посиланням.

ного контролю, неналежним чином обладнані 
лабораторії, відсутність відстеження контактів, 
невелика кількість епідеміологів, відсутність 
достатньої оплати для забезпечення гідного 
рівня життя медичних працівників (83 % серед 
яких складають жінки) та погіршення їхніх умов 
роботи. Пандемія негативно позначається і на 
програмах боротьби з туберкульозом, ВІЛ/СНІД 
та імунізації.

• Україна залишається однією з країн світу, на 
території яких є найбільше наземних мін і 
ВЗВ, що наражають життя людей на небез-
пеку й перешкоджають відновленню, доступу 
до засобів до існування та основних послуг. 
Основним фактором небезпеки для дітей також 
залишаються ризики, пов’язані з мінами та ВЗВ. 
За відсутності місць для ігор діти іноді грають 
на берегах річок, що через наявність там мін і 
ВЗВ дуже турбує їхніх батьків.

• Наразі до небезпечних і несприятливих умов 
для навчання, пошкоджень освітньої інфра-
структури, спричинених конфліктом, додалась 
коронавірусна хвороба COVID-19. З початку 
конфлікту понад 750 закладів освіти по обидва 
боки «лінії розмежування» зазнали пошкоджень 
унаслідок бойових дій. Збройний конфлікт нега-
тивно впливає на здатність учнів навчатися, а 
також на їхнє самопочуття. На ПУТ у межах 20 
км від «лінії розмежування» 21  % домогоспо-
дарств повідомили, що їхні діти пропустили 
більше від одного місяця навчання з міркувань 
безпеки, через закриті школи, недоступність 
транспорту, значні супутні витрати й причини, 
пов’язані зі здоров’ям. Комп’ютери або план-
шети є головною потребою для навчання 
вдома, а серед потреб для регулярного відвіду-
вання школи найчастіше зазначаються гроші на 
шкільне приладдя та обладнання.

• Неналежні умови водопостачання, санітарії 
та гігієни погіршуються через пошкодження 
інфраструктури ВСГ унаслідок конфлікту та 
тривалого терміну використання насосів та труб, 
що негативно впливає і на системи опалення 
під час суворих зимових умов. Крім того через 

https://data.worldbank.org/indicator/SP.DYN.LE00.MA.IN?locations=UA
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незавершені ремонти і брак технічного обслуго-
вування житла ще більше погіршуються умови 
проживання, і людям складніше забезпечити 
опалення взимку. Домогосподарства повідом-
ляють про протікання дахів через дощ, сніг і 
відсутність ізоляції, що негативно позначається 
на здоров’ї та добробуті населення. З приблизно 
55  000 житлових будинків, пошкоджених з 
початку конфлікту, менше ніж 1  000 домогос-
подарств на ПУТ все ще потребують допомоги 
з ремонтом. Додаткові проблеми створюють 
також пошкодження, не пов’язані з конфліктом.

• Покращення соціального захисту й надання 
державних послуг на ПУТ можливе за умови 
проведення урядом реформ з урахуванням 
інклюзивності. Відсутність громадського тран-
спорту негативно позначається на можливостях 
працевлаштування та забезпеченні засобами 
до існування, що посилює вразливість і залеж-
ність від механізмів соціального захисту й 
гуманітарної допомоги, особливо впливаючи на 
населення похилого віку і людей з інвалідністю. 
Наприклад, люди з інвалідністю, що живуть 
поряд із «лінією розмежування», повідомляють 
про фінансові труднощі й відсутність транспорту 
як основні причини відсутності реєстрації для 
отримання наявної соціальної допомоги.

• Рівень нестачі харчових продуктів найвищий 
поряд із «лінією розмежування». Населення 
в цих районах страждає одразу від кількох 
чинників продовольчої небезпеки, серед яких 
тривалий конфлікт, високий рівень безробіття, 
утрата доступу до соціальних послуг і можли-
востей працевлаштування, високі ціни, погана 
інфраструктура й відсутність доступу до ринків. 
Крім того, переважна більшість населення 
в цьому регіоні — це люди з інвалідністю та 
хронічними захворюваннями, які стикаються з 
труднощами щодо отримання засобів існування.

• Значні витрати домогосподарств на харчу-
вання в поєднанні з високими й нестабільними 
цінами на харчові продукти ускладнюють ситу-
ацію для постраждалого внаслідок конфлікту 
населення на ПУТ. У 2021 році 20 % постраж-

23 За даними Світового банку (2019), тривалість життя при народженні в Україні становить 76,98 років для жінок проти 66,92 для 
чоловіків. Більше інформації стосовно даних Світового банку доступно за посиланням.

далих домогосподарств змушені були позичати 
харчові продукти харчування, порівняно з 16 % у 
2018 році та 28 % у 2020 році.

Гуманітарні умови й основні чинники, на які спря-
моване реагування на не підконтрольних уряду 
територіях (НПУТ), включаючи вік, стать і наяв-
ність інвалідності

ЛЮДИ,	ЯКІ	
ПОТРЕБУЮТЬ 
ДОПОМОГИ

ЖІНКИ	|	
ЧОЛОВІКИ	
(%)

ДІТИ	|	ДОРОСЛІ	
|	ЛІТНІ	ЛЮДИ	
(%)

ЛЮДИ	З 
ІНВАЛІДНІСТЮ	
(%)

1,6млн 54 | 46 12 | 57 | 31 12

Міжсекторальний аналіз потреб показує «надзви-
чайний» стан потреб по всій НПУТ, де мешканці 
дедалі більше відрізані від решти території України. 
За своїм характером гуманітарні потреби на НПУТ 
подібні до тих, що існують і на ПУТ, хоча їхні гострота 
й обсяги набагато більші. Конфлікт, пандемія 
COVID-19 та обмеження пересування є взаємопов’я-
заними чинниками потреб, а тривале суттєво обме-
ження перетину «лінії розмежування» тільки погли-
блює соціально-економічне відчуження мешканців 
НПУТ і загострює гуманітарні потреби.

• Оскільки перетин «лінії розмежування» суттєво 
обмежено з березня 2020 року, мешканцям 
НПУТ складно дістатися до основних послуг, 
соціальних виплат і пільг, для отримання яких 
потрібно потрапити на ПУТ. Найбільше постраж-
далою категорією є пенсіонери, які мешкають на 
НПУТ, оскільки фактичне припинення перетину 
«лінії розмежування» не дозволяє їм отримати 
доступ до пенсій на ПУТ. Унаслідок цього гово-
рять про наявність в України однієї з «найста-
ріших» гуманітарних криз у світі, оскільки кожна 
третя людина, яка потребує гуманітарної допо-
моги, — старше 60 років. Більшість пенсіонерів 
на НПУТ — жінки, оскільки тривалість життя 
чоловіків менша23. Хоча проведення оцінок все 
ще заборонене, на основі телефонних дзвінків 
можна зробити орієнтовні висновки, наскільки 
обмеження свободи пересування впливають 

https://data.worldbank.org/indicator/SP.DYN.LE00.MA.IN?locations=UA
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на літніх людей, людей з інвалідністю та людей 
з обмеженою мобільністю. Оскільки перетин 
«лінії розмежування» для проїзду на ПУТ став 
більш складним, дорогим і забирає більше часу, 
а іноді взагалі є неможливими, це призвело 
до того, що незахищені групи населення часто 
стикаються із численними потребами й стають 
більш уразливими. Із загальної кількості дзвінків 
на гарячу лінію 97  % респондентів віком від 
60 років із НПУТ Донецької області мали право 
на одержання пенсій на ПУТ, але не отриму-
вали їх протягом трьох місяців, що передували 
збору даних у липні/серпні 2021  року24. Кожен 
третій респондент повідомив, що востаннє 
він отримував пенсії на ПУТ у І кварталі 2020 
року. Дев’ять з десяти респондентів вказали 
такі причини: необхідність перетину КПВВ для 
проїзду ПУТ (90 %), фізичні обмеження або інва-
лідність (19 %), важке захворювання (11 %) або 
недоступність транспорту через його вартість 
чи просто його відсутність (6 %). Майже поло-
вина респондентів (42 %) заявили, що невипла-
чені пенсії на ПУТ становлять від 51 % до 75  % 
їхнього щомісячного сімейного бюджету.

• Після майже двох років відсутності надій-
ного доступу до пенсій та допомоги на ПУТ, 
що є одними з основних джерел доходу для 
мешканців НПУТ, і доступу до потенційної 
підтримки сім’ї та друзів людям на НПУТ дове-
лося шукати альтернативні способи пристосу-
вання. Зокрема, зросла залежність людей від 
пенсійних виплат на НПУТ, їхні заощадження 
зменшилися, їм довелося позичати гроші або 
отримувати доступ до пенсій, обираючи дорогий 
і складний обхідний шлях через Російську Феде-
рацію. За повідомленнями, 61  % людей, які 
телефонували на гарячу лінію з НПУТ Донецької 
області, використовував негативні механізми 
пристосування для розв’язання проблеми 
нестачі ресурсів. 20  % повідомили про змен-
шення витрат на основні медичні послуги для 
задоволення інших потреб, а майже кожен 
третій респондент заявив, що не впевнений 
у здатності покрити непередбачені витрати 

24 REACH, ‘Humanitarian Situation Monitor in NGCA round 3’, July-August 2021. Через обмеження доступу раунд 3 Моніторингу гумані-
тарної ситуації проводився лише на НПУТ Донецької області.

в найближчі три місяці через руйнування 
механізмів пристосування. Для очолюваних 
жінками домогосподарств (у випадку для жінок 
віком від 60 років) цей показник ще вищий та 
становить 38 %.

• Проблеми з документами для підтвердження 
реєстрації актів цивільного стану залишаються 
актуальними для мешканців НПУТ, які стика-
ються з численними труднощами, пов’язаними з 
наявністю посвідчення особи, підтвердженням 
цивільного стану й документації про майно, що 
впливають на всі аспекти життя, обмежують 
доступ до послуг і пільг та свободу пересування. 
Зокрема це стосується 68 240 дітей (станом на 
середину 2021 року), які проживають на НПУТ і 
не мають свідоцтва про народження визнаної 
держави, отже, знаходяться під загрозою 
безгромадянства.

• Хоча надання низки державних послуг за допо-
могою цифрових сервісів є важливим кроком 
уперед, люди похилого віку й люди з інвалід-
ністю можуть мати обмежені можливості для 
доступу до цих послуг, якщо не буде вжито 
заходів з підвищення їх доступності. З огляду 
на те, що кожна третя людина, яка потребує 
допомоги, є особою віком від 60 років, а також 
більше ніж одна особа з десяти, які потребують 
допомоги, має інвалідність, значна частина 
найбільш вразливого населення на НПУТ 
може не мати можливостей, необхідної інфра-
структури й пристроїв (наприклад, смартфона) 
або відповідних (друкованих або цифрових) 
документів для доступу до державних послуг 
в Інтернеті. Таким люди, як і раніше, потрібно 
буде долати складнощі для проїзду на ПУТ або 
відмовитись від соціальних виплат і пільг.

• Як і на ПУТ, на НПУТ COVID-19 серйозно впливає 
на населення, а ще більш послаблена система 
охорони здоров’я опинилась на межі своїх 
спроможностей. Багато медичних працівників 
виїхали з районів, які постраждали внаслідок 
конфлікту, особливо з НПУТ, де заробітна плата 
є нижчою. Як повідомляють, на НПУТ Доне-
цької та Луганської областей у жовтні кількість 

https://reach-info.org/ukr/hsm/
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випадків захворювання збільшилася відпо-
відно на 81 % і 45 % (як порівняти з попереднім 
місяцем), а показник смертності у листопаді 
2021 року склав 8,7 %. Згідно з повідомленнями, 
лікарні на НПУТ перенавантажені, а ціни на ліки 
в місцевих аптеках зросли вдвічі. За повідо-
мленнями, у місцях позбавлення волі на НПУТ 
бракує відповідних медичних послуг, ЗІЗ, а 
затримані, навіть ті, хто знаходяться у важкому 
стані, не мають доступу до зовнішніх медичних 
фахівців та закладів; крім того, в пенітенціарних 
установах значний дефіцит необхідних ліків та 
не вистачає медичного персоналу25. За даними 
ВООЗ, нова хвиля захворювань поширювати-
меться зі Сходу, на відміну від попередніх хвиль, 
що розпочиналися із Західної України.

• Загибель і поранення в результаті обстрілів, 
через наявність великої кількості мін і ВЗВ 
становлять таку ж небезпеку, як і на ПУТ, але в 
більших масштабах. За даними УВКПЛ, у 2020-
2021 року 2/3 жертв серед цивільного насе-
лення внаслідок наземних мін та ВЗВ було заре-
єстровано на НПУТ (1/3 на ПУТ).

• Неналежні умови водопостачання, санітарії та 
гігієни також наявні і на НПУТ, при цьому ситу-
ація загострюється внаслідок пошкоджень, 
пов’язаних із конфліктом, а також через необ-
хідність ремонту інфраструктури. Оскільки 
система водопостачання поєднує ПУТ і НПУТ, 
обстріли вздовж «лінії розмежування» можуть 
мати серйозні наслідки для послуг водопо-
стачання та опалення для постраждалого 
населення у суворий зимовий період. Це свід-
чить про сукупні потреби в секторах охорони 
здоров’я, водопостачання, санітарії та гігієни, 
житла та непродовольчих товарів, особливо 
щодо допомоги на зимування.

25 УВКПЛ. Вплив COVID-19 на права людини в Україні.— Грудень 2020 р., доступно за посиланням.

• Крім того, на НПУТ залишаються значні 
потреби у ремонті житла, адже, за оцінками, 
таких послуг потребують від 7  000 до 8  000 
домогосподарств. Проведення ремонтних робіт 
ускладнено через недостатню кількість гумані-
тарних організацій, складність доступу до цієї 
території, а також значну вартість. Оскільки 
люди похилого віку складають приблизно 
половину тих, хто потребує допомоги, незахи-
щеність від складних погодних умов посилює 
їх вразливість.

• Заклади освіти постраждали від бойових дій 12 
разів (11 разів — на НПУТ) (станом на листопад 
2021 року). Найгострішою є ситуація для дітей, 
які проживають поряд із «лінією розмежування», 
де їхньому життю загрожує постійна військова 
присутність, обстріли й велика кількість мін. 
Крім того, вісім років бойових дій завдали 
значної шкоди дітям і молоді, вплинувши на їх 
фізичне і психічне здоров’я. Кількість і квалі-
фікація викладацького складу викликають 
стурбованість, особливо в невеликих сільських 
громадах. Попри важливі кроки щодо спро-
щення порядку вступу випускників із НПУТ до 
закладів вищої освіти на ПУТ, випускники з 
НПУТ все ще стикаються з численними пере-
шкодами щодо продовження навчання.

• На НПУТ значні потреби у продовольчих 
товарах. Населення на НПУТ страждає від 
низки факторів продовольчої незахищеності, 
зокрема від тривалого конфлікту, значного 
безробіття, втрати доступу до соціальних послуг 
і можливостей працевлаштування, високих цін, 
незадовільного стану інфраструктури й відсут-
ності доступу до ринків.

https://www.ohchr.org/Documents/Countries/UA/Ukraine_COVID-19_HR_impact_UA.pdf
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1.2  
Стратегічні цілі, конкретні цілі й підхід до реагування

На основі аналізу, представленого в Огляді гумані-
тарних потреб (ОГП), гуманітарна команда країни 
(ГКК) підтвердила, що три стратегічні цілі ПГР 2021 
р. залишаються актуальними для гуманітарного 
реагування в 2022 році. Усі три цілі є пов’язаними 
одна з одною та доповнюють одна одну. Одна з 
трьох стратегічних цілей є багаторічною та охоплює 
2021, 2022 і 2023 роки, та передбачає припинення 
надання міжнародної гуманітарної допомоги на 
ПУТ. Для кожної стратегічної цілі також встанов-
лено низку конкретних цілей з описом бажаних 
результатів, які мають бути досягнуті завдяки поєд-
нанню безпосереднього надання послуг, підтримки 
в натуральній формі, грошової допомоги й ваучерів, 
підтримки на рівні громади і розвитку можливостей 
з надання допомоги обласними органами влади 
й місцевими організаціями. Успішність і резуль-
тативність гуманітарного реагування в 2022 році 
будуть забезпечені й оцінені за допомогою міжсек-
торальних показників досягнення стратегічних і 
конкретних цілей, які були визначені та встановлені 
додатково. Для узгодження гуманітарного реагу-

вання будуть вдосконалені механізми координації 
та підзвітності та адвокаційна робота.

Стратегічна ціль 1
Надання термінової надзвичайної допомоги та 
забезпечення доступу до основних послуг для 
1,8 млн людей (включаючи 144 000 ВПО), які 
постраждали внаслідок конфлікту, чий вплив 
посилився через коронавірусну хворобу COVID-19.
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Стратегічна ціль 2
Реагування на потреби у сфері захисту та посилення 
соціально-правового захисту 1,4 млн постраждалих 
унаслідок конфлікту людей, включаючи ВПО, з 
належним дотриманням міжнародних норм і стандартів.

ЛЮДИ,	ЯКІ	ПОТРЕБУЮТЬ	  
ДОПОМОГИ

ЛЮДИ,	ЯКИМ	ПЛАНУЄТЬСЯ	
НАДАТИ	ДОПОМОГУ
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«Лінія розмежування»
станом на серпень 2018 р.
0-5 км уздовж «лінії розмежування», ПУТ
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Стратегічна ціль 3
Забезпечення передання функцій допомоги від 
міжнародних гуманітарних організацій місцевим 
органам на підконтрольних уряду територіях у 
період із 2021 р. по 2023 рік.

ЛЮДИ,	ЯКІ	ПОТРЕБУЮТЬ	  
ДОПОМОГИ

ЛЮДИ,	ЯКИМ	ПЛАНУЄТЬСЯ	
НАДАТИ	ДОПОМОГУ
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Стратегічна ціль 1 
Надання термінової надзвичайної допомоги та забезпечення 
доступу до основних послуг для 1,8 млн людей (включаючи 
144 000 ВПО), які постраждали внаслідок конфлікту, чий вплив 
посилився через коронавірусну хворобу COVID-19.

ЛЮДИ,	ЯКИМ	ПЛАНУЄТЬСЯ	  
НАДАТИ	ДОПОМОГУ

ЖІНКИ	І	ДІВЧИНКИ ДІТИ ЛІТНІ	ЛЮДИ ЛЮДИ	З	ІНВАЛІДНІСТЮ

1,8млн 54% 14% 32% 13%

ЧЕРМАЛИК, ДОНЕЦЬКА ОБЛАСТЬ, ПУТ, УКРАЇНА 
90-річний Владислав отримує вугілля, щоб зігрітися взимку. Він 
живе сам лише за кілька кілометрів від «лінії розмежування». 
Фото: УКГС ООН/Євген Малолєтка 

Обґрунтування та очікуваний результат
Стратегічна мета спрямована на розв’язання 
проблем фізичного й психічного здоров’я постраж-
далих людей, збереження їх життя та забез-
печення доступу до основних послуг шляхом 
надання допомоги, спрямованої на задоволення 
потреб найбільш вразливих людей, забезпечуючи 
водночас їх безпеку й повагу до власної гідності. 
Зокрема йдеться про людей у районах зі «знач-
ними» та «надзвичайними» потребами (що оціню-

ються як рівні 3 та 4 відповідно до визначення 
гостроти потреб згідно з Рамковими принципами 
спільного міжсекторального аналізу (JIAF) в Огляді 
гуманітарних потреб).

Конфлікт продовжує впливати на фізичне та 
психічне здоров’я і рівень життя 1,8 млн людей. 
Їхні потреби зросли через незадовільну гуманітарну 
ситуацію, яка триває вже восьмий рік, і тривалі 
наслідки COVID-19. Попри відносне затишшя після 
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укладення домовленостей про припинення вогню, 
які набули чинності 27 липня 2020 року, із середини 
2021 року спостерігається збільшення бойових 
дій, що призвело до повернення кількості жертв 
серед цивільного населення до рівня, що існував 
до їх укладення (станом на вересень 2021 року)26 . 
Водночас наявність великої кількості мін і вибу-
хонебезпечні предмети-залишки війни (ВЗВ) досі 
становить смертельну загрозу для життя багатьох 
постраждалих унаслідок конфлікту людей. Майже 
70  % жертв серед цивільного населення після 
укладення домовленостей про припинення вогню 
в липні 2020 року постраждали від наземних мін 
і вибухових пристроїв27. Через обмеження, пов’я-
зані з COVID-19, зменшився доступ населення до 
ринків і засобів до існування, а також до пенсій та 
соціальних виплат, що особливо впливає на життя 
мешканців ізольованих населених пунктів уздовж 
«лінії розмежування». З березня 2020 року суттєве 
обмеження перетинів КПВВ ускладнило доступ 
мешканців НПУТ до пенсій, адміністративних 
послуг, соціальних виплат і реалізації інших прав 
на ПУТ. Соціально-економічний занепад регіону, 
який ще більше посилився через карантинні обме-
ження внаслідок пандемії COVID-19, призвів до 
зменшення засобів до існування найбільш ураз-
ливих верств населення. Чим довший період часу 
робота КПВВ на «лінії розмежування» залишається 
суттєво обмеженою, тим вищою є ймовірність того, 
що вразливість людей на НПУТ буде ще більше 
загострюватися.

Пріоритет надаватиметься забезпеченню найваж-
ливіших потреб найбільш уразливих груп насе-
лення, включаючи людей літнього віку, що станов-
лять понад 30 % людей, які потребують допомоги, 
і мешканців ізольованих населених пунктів уздовж 
«лінії розмежування», де були виявлені «надзви-
чайні» гуманітарні потреби. Повідомляється, що 
в ізольованих населених пунктах спостерігається 
високий рівень концентрації незахищених людей: 
близько 40 % членів сімей віком від 60 років і багато 
хто мають інвалідність28. Крім того, послуги громад-

26 УВКПЛ. Втрати серед цивільних осіб в Україні, пов’язані з конфліктом, станом на 30 вересня 2021 року. – 8 жовтня 2021 року..
27 Там само.
28 REACH, Protection Assessment in Isolated Settlement, 2019.

ського транспорту тут обмежені або взагалі відсутні, 
що ускладнює доступ до основних послуг.

Конкретні цілі й підхід до реагування
Для досягнення цієї стратегічної цілі визначено 3 
конкретні цілі.

Конкретна ціль 1.1. Надання життєво необхідної 
допомоги постраждалим унаслідок конфлікту 
людям, у т.  ч. ВПО. У цій цілі враховується, що 
надзвичайні потреби є найгострішими в районах, 
постраждалих від активних бойових дій, де наявна 
велика кількість наземних мін, а також на всій 
НПУТ, що пов’язано з економічною ізоляцією цих 
районів і меншим обсягом допомоги у минулі 
роки. Заходи реагування спрямовані на надання 
допомоги постраждалому населенню там, де це 
можливо. Ці заходи також враховують різні пере-
шкоди, з якими можуть стикатися люди, намагаю-
чись отримати основні послуги, через обмеження 
свободи пересування та ізоляцію від важливих 
міських центрів, спричинені наявністю «лінії 
розмежування» та карантинними обмеженнями. 
Значна частка допомоги у рамках цієї цілі включає 
послуги у сфері охорони здоров’я, грошову допо-
могу, а також критично важливу підтримку у сфері 
захисту, інформування щодо ризиків вибухонебез-
печних предметів, ремонт житла, надання послуг 
водопостачання та водовідведення, ремонт пошко-
джених шкіл, розподіл основних шкільних матері-
алів і продовольчу допомогу.

Конкретна ціль 1.2. Підвищення рівня життя людей 
шляхом надання доступу до основних послуг. У 
цій цілі враховується необхідність забезпечення 
доступу людей до основних послуг. Ця ціль включає 
доступ до якісної освіти, охорони здоров’я, водо-
постачання, санітарії та гігієни, а також основних 
послуг соціально-правового захисту. З цією метою 
гуманітарні організації надаватимуть підтримку 
для отримання доходів, забезпечення належного 
функціонування шкільних і дошкільних закладів, 
забезпечення соціального перевезення, технічного 

https://ukraine.un.org/sites/default/files/2021-10/Conflict-related%20civilian%20casualties%20as%20of%2030%20September%202021%20%28rev%208%20Oct%202021%29%20UA.pdf
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обслуговування систем водопостачання та зміц-
нення систем охорони здоров’я, зокрема для реагу-
вання на COVID-19.

Конкретна ціль 1.3. Розширення та забезпечення 
гуманітарного доступу до всіх людей, які потре-
бують допомоги. Ця ціль спрямована на забезпе-
чення гуманітарного реагування по обидва боки 
«лінії розмежування» та враховує різні типи й 
причини обмежень. Хоча в рамках цієї конкретної 
цілі не передбачено програмних заходів, велика 
частина роботи буде здійснюватися за сприяння 

Робочої групи ГКК з питань доступу на основі 
спільних операційних принципів (СОП), уперше 
розроблених в Україні у 2021 році для сприяння 
гуманітарній діяльності на НПУТ. Для розширення 
гуманітарного доступу будуть використані наявні 
механізми, такі як Гуманітарний фонд для України 
(UHF). У 2022 році ГКК приділила пріоритетну увагу 
підвищенню якості доступу, а не збільшенню кіль-
кості гуманітарних учасників, зокрема вивчаючи 
можливість розширення спектра гуманітарних 
програм (зокрема щодо навичок соціальної взає-
модії), щоби досягти більшої результативності.
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Стратегічна ціль 2 
Реагування на потреби у сфері захисту та посилення 
соціально-правового захисту 1,4 млн постраждалих унаслідок 
конфлікту людей, включаючи ВПО, з належним дотриманням 
міжнародних норм і стандартів.

Обґрунтування та очікуваний результат
З урахуванням міжнародних норм і стандартів, ця 
стратегічна ціль спрямована на посилення захисту 
прав 1,4 млн постраждалих унаслідок конфлікту 
людей шляхом адвокації дотримання норм міжна-
родного гуманітарного права (МГП) і міжнародного 
права прав людини (МППЛ), забезпечення підзвіт-
ності й мінімізації наслідків порушень.

У рамках цієї стратегічної цілі визначено 6 першо-
чергових проблем у сфері захисту (зазначених без 
урахування пріоритетності): гуманітарний захист 
цивільного населення та цивільної інфраструктури; 
доступ до пенсій і соціальних виплат; доступ до 
документів, що посвідчують особу, й документів 
про державну реєстрацію актів цивільного стану; 

ЛЮДИ,	ЯКИМ	ПЛАНУЄТЬСЯ	  
НАДАТИ	ДОПОМОГУ

ЖІНКИ	І	ДІВЧИНКИ ДІТИ ЛІТНІ	ЛЮДИ ЛЮДИ	З	ІНВАЛІДНІСТЮ

1,4млн 54% 21% 31% 13%

ЗОРЯНЕ, ДОНЕЦЬКА ОБЛАСТЬ, ПУТ, УКРАЇНА
Два переселенця у своєму новому домі.  
Фото: МОМ/Володимир Шуваєв
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свобода пересування; захист від наземних мін і ВЗВ, 
а також довгострокові рішення та інтеграція ВПО.

Ця стратегічна ціль спрямована на надання 
підтримки 1,4 млн людей, які проживають у двох 
постраждалих областях обабіч «лінії розмеж-
ування», і ВПО в інших областях України. Вона 
спрямована на полегшення страждань людей, які 
продовжують стикатися із серйозними загрозами 
для своєї безпеки, добробуту й реалізації основних 
прав. Заходи в рамках цієї цілі спрямовані на поси-
лення захисту прав людей у співпраці з усіма сторо-
нами. Вони орієнтовані на адвокаційну роботу для 
забезпечення дотримання сторонами, які мають 
таку відповідальність згідно з вимогами МГП і 
МППЛ, міжнародних зобов’язань, стандартів і норм, 
а також забезпечення ними поваги до прав людей, 
які постраждали внаслідок конфлікту. Важливо 
зазначити, що оперативні послуги у сфері захисту, 
такі як правова допомога, інформування про мінну 
небезпеку, розмінування, реагування на випадки 
гендерно зумовленого насильства тощо, які спря-
мовані на задоволення потреб у захисті постраж-
далих унаслідок конфлікту людей, включені у стра-
тегічну ціль 1.

Конкретні цілі та підхід до реагування
Для досягнення цієї стратегічної цілі визначено 
5 конкретних цілей, кожній з яких відповідають 
певні напрями.

Конкретна ціль 2.1. Збільшення зусиль щодо 
захисту цивільного населення та цивільної інфра-
структури відповідно до норм МГП та інших 
правових інструментів. У цій цілі зазначено необ-
хідність вживання заходів із захисту цивільного 
населення і цивільної інфраструктури від наслідків 
збройного конфлікту. Будуть докладені зусилля для 
адвокації впровадження плану заходів щодо реалі-
зації Декларації про безпеку шкіл, затвердженої 
Урядом України в серпні 2021 року, і повного запро-
вадження Національної стратегії із захисту цивіль-
ного населення у збройних конфліктах. Проєкт було 
ухвалено Кабінетом Міністрів України в 2020 році. 
Буде посилено роботу з розроблення комплексної 
державної політики та механізму виплати відшко-

дування та репарацій цивільним громадянам, які 
постраждали внаслідок збройного конфлікту.

Конкретна ціль 2.2. Покращення доступу до соці-
ального захисту (пенсій, виплат, спеціалізованих 
послуг), адміністративних послуг і документації для 
підтвердження реєстрації актів цивільного стану 
для постраждалого внаслідок конфлікту населення. 
У цій цілі враховується необхідність спрощення 
та систематизації процедур доступу цивільних 
осіб до державних адміністративних послуг, як-от 
реєстрація народження або смерті, отримання доку-
ментів, що посвідчують особу, і свідоцтв про освіту. 
Хоча у попередні роки було досягнуто певного 
прогресу, проблему все ще не було розв’язано 
в повному обсязі, а наслідки пандемії COVID-19 
призвели до її загострення. Гуманітарні організації 
й надалі відстоюватимуть ефективну адміністра-
тивну систему реєстрації актів цивільного стану, 
доступну для всіх цивільних осіб на всій території 
України, впровадження електронної ідентифікації 
для пенсіонерів, які проживають на НПУТ (схвалена 
урядом у вересні 2021 року і потребує подальшого 
доопрацювання) та скасування необхідності отри-
мання свідоцтва ВПО для отримання доступу до 
пенсій для пенсіонерів із НПУТ.

Конкретна ціль 2.3. Сприяння свободі пересу-
вання мешканців НПУТ і доступу до основних 
послуг і гуманітарної допомоги по обидва боки 
«лінії розмежування». У цій цілі зазначено необ-
хідність спрощення та систематизації процедур 
для безпечного перетину «лінії розмежування» 
цивільними особами й переміщення товарів через 
неї, особливо під час пандемії COVID-19. Також ця 
ціль включає забезпечення належних умов на всіх 
пунктах перетину, у т. ч. засобів для тестування на 
COVID-19, відповідних гігієнічних умов та достат-
нього простору для дотримання фізичної дистанції, 
а також підключення Wi-Fi для завантаження 
обов’язкового для відстеження самоізоляції засто-
сунку для мобільних телефонів «Дій вдома». Гума-
нітарна спільнота продовжуватиме співпрацювати 
з урядовими партнерами з метою врегулювання 
невирішених питань, які стосуються свободи пере-
сування. Крім того, необхідно докласти додаткових 
зусиль у районах поза урядовим контролем щодо 
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скасування непропорційних обмежень пересу-
вання на підставі реєстрації місця проживання, а 
не в залежності від наявності вакцинації або тесту-
вання на COVID-19.

Конкретна ціль 2.4. Запобігання фізичній шкоді й 
ризикам, пов’язаним із наземними мінами та ВЗВ, 
та їх мінімізація. Цією ціллю визначено необхідність 
дій щодо зниження ризиків, пов’язаних із назем-
ними мінами й ВЗВ по обидва боки «лінії розмеж-
ування». На ПУТ ця ціль буде ґрунтуватися на 
недавньому підтвердженні Урядом України наміру 
запровадження інституційних принципів проти-
мінної діяльності і створення національного органу 
з протимінної діяльності відповідно до важливого 
Закону «Про протимінну діяльність», який був 
прийнятий у грудні 2018 року і набув чинності в січні 
2019 року. Адвокаційні зусилля будуть спрямовані 
на подальше збільшення відповідальності держави 
за протимінну діяльністю, зокрема за допомогу 
постраждалим від мін, і впровадження системи 
управління інформацією щодо протимінної діяль-
ності (IMSMA), щоб підвищити ефективність плану-
вання заходів для задоволення потреб населення 
та визначення пріоритетів на 2022 рік. Спільно з 
українським парламентом гуманітарні організації 
будуть продовжувати надавати технічну експер-
тизу й пропонувати відповідні поправки до чинного 
законодавства. На НПУТ головна увага приділя-
тиметься життєво необхідним послугам у сфері 
захисту, інформуванню про ризики та допомозі на 
місцевому рівні, зокрема допомозі постраждалим 
від мін і зміцненню соціально-правового захисту на 
рівні громад для розширення підтримки вразливих 

29 Повний текст доступний онлайн за посиланням.
30 Організація Об’єднаних Націй. Керівні принципи з питань внутрішнього переміщення. Доступно онлайн за посиланням.

груп і надання послуг щодо розвитку соціальних 
навичок, включаючи інформування щодо ризиків 
вибухонебезпечних предметів. Гуманітарні учас-
ники також продовжать адвокацію для активізації 
заходів із протимінної діяльності й інформування 
щодо ризиків вибухонебезпечних предметів, а 
також будуть виступати за забезпечення повного 
й безперешкодного доступу організацій, які здій-
снюють протимінну діяльність, до всіх районів, де є 
велика кількість мін і ВЗВ.

Конкретна ціль 2.5. Забезпечення життєстійкості 
та соціальної єдності громад, зокрема реалізація 
довгострокових рішень для ВПО. У цій цілі зазна-
чена необхідність пошуку довгострокових рішень 
для ВПО шляхом більш ефективної реалізації 
нової Стратегії інтеграції ВПО (2021–2024 роки) й 
Плану заході щодо її реалізації (2021–2023 роки), 
прийнятих у жовтні 2021 року29. У центрі уваги 
інтеграції ВПО будуть знаходитися середньостро-
кові рішення, спрямовані на розв’язання житлових 
проблем ВПО, їх зайнятості, соціального захисту, 
доступу до освіти, охорони здоров’я, документації 
та участі ВПО в прийнятті рішень на місцевому рівні. 
Фінансування стратегії здійснюватиметься з місце-
вого й державного бюджетів, а також за рахунок 
міжнародної донорської допомоги. Прийняття 
стратегії, яка відповідає керівним принципам 
щодо внутрішнього переміщення30, є сприятливою 
подією, що може забезпечити більшу результатив-
ність порівняно з попередньою стратегією, якщо 
механізми фінансування та координації дозволять 
її реалізувати.

https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-shvalennya-strategiyi-integraciyi-v-a1364r
https://www.unhcr.org/protection/idps/43ce1cff2/guiding-principles-internal-displacement.html
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Стратегічна ціль 3  
Забезпечення передання функцій допомоги від міжнародних 
гуманітарних організацій місцевим органам на 
підконтрольних уряду територіях у період із 2021 р. по 2023 рік.

ЛЮДИ,	ЯКИМ	ПЛАНУЄТЬСЯ	  
НАДАТИ	ДОПОМОГУ

ЖІНКИ	І	ДІВЧИНКИ ДІТИ ЛІТНІ	ЛЮДИ ЛЮДИ	З	ІНВАЛІДНІСТЮ

1млн 54% 15% 32% 13%
Обґрунтування та очікуваний результат
Ця Стратегічна ціль спрямована на підтримку 
уряду України й місцевих організацій у розши-
ренні надання гуманітарної допомоги в 
найбільш постраждалих районах під урядовим  
контролем. Це багаторічна Стратегічна ціль 
охоплює період з 2021 року до 2023 року.

Міжнародна спільнота докладатиме зусиль на 
місцевому, обласному й загальнодержавному 
рівнях для розширення надання послуг та доступу 

до державного соціального захисту. Це не лише 
передбачає більш раціональне використання 
коштів донорів, але також є визнанням потужних 
спроможностей органів влади, які можуть відігра-
вати керівну роль у наданні таких послуг. Важливо 
також посилити підтримку з боку організацій, які 
займаються проєктами розвитку, щодо передачі 
гуманітарних активів і досвіду місцевим органі-
заціями, які надають допомогу. У цій Стратегічній 
цілі визнається, що уряд України має зобов’язання 
перед своїми громадянами і що до кінця 2023 року 

МАР’ЇНКА, ДОНЕЦЬКА ОБЛАСТЬ, ПУТ, УКРАЇНА 
Дівчинка дошкільного віку п’є воду, яку в дитячій 
садок доставила гуманітарна організація.  
Фото: ЮНІСЕФ
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будуть докладені зусилля, щоб сприяти поступовій 
передачі йому функцій допомоги та припинення 
міжнародної гуманітарної діяльності на ПУТ. Цьому 
буде сприяти реалізація планів кластерів щодо 
передачі таких функцій (востаннє переглянутих у 
грудні 2021 року), у яких було встановлено набір 
контрольних показників для оцінки прогресу щодо 
такої передачі функцій допомоги на щорічній основі 
згідно з Циклом гуманітарних програм.

У 2022 році будуть активізовані зусилля з просу-
вання програм зв’язку гуманітарної допомоги, 
заходів розвитку та розбудови миру на ПУТ на 
основі підходу, орієнтованого на місцеві громади, 
який довів свою ефективність. Гуманітарна команда 
країни визначила необхідність проведення зональ-
ного аналізу для визначення районів:

i. де все ще існують гуманітарні потреби;
ii. де гуманітарна спільнота може занадто 

заміщати роль місцевих органів;
iii. де влада має спроможність взяти на 

себе управління;
iv. де гуманітарні потреби все ще потребуватимуть 

втручання міжнародних гуманітарних 
організацій для їх задоволення.

Це допоможе краще позиціонувати місцеві й 
державні органи влади, громадянське суспільство 
й учасників процесу розвитку для забезпечення 
відповідальної передачі функцій допомоги міжна-
родними гуманітарними організаціях в тих районах, 
де це можливо. Гуманітарна команда країни також 
прагне мати чітку стратегію взаємодії з організа-
ціями у сфері розвитку на державному та облас-
ному рівнях, а також у рамках очолюваних урядом 
робочих секторальних груп для сприяння реалізації 
взаємозв’язку між ініціативами та програмами у 
сфері гуманітарної допомоги, розвитку та розбу-
дови миру. Зрештою, Гуманітарна команда країни 
також буде брати участь у розробці нової рамкової 
програми сталого розвитку ООН (на 2023–2027 
роки, зокрема за основними напрямами партнер-
ства з ООН), відіграючи провідну роль у визначенні 
подальших необхідних інвестицій у сфері розвитку 
для скорочення гуманітарних потреб і поліпшення 
надання послуг урядовими організаціями та місце-

вими організаціями громадянського суспільства. 
Це забезпечить ефективну підтримку гумані-
тарної діяльності.

Конкретні цілі та підхід до реагування
Для досягнення цієї стратегічної цілі визначено 3 
конкретні цілі.

Конкретна ціль 3.1. Підвищення ролі загальнодер-
жавних та обласних органів влади стосовно послуг 
для надання гуманітарної допомоги на ПУТ. У цій 
конкретній цілі визнається необхідність того, що 
Уряд, зокрема органи місцевої влади, має перебрати 
на себе повноваження щодо здійснення гуманітар-
ного реагування на ПУТ. На основі поточних реформ 
децентралізації, реалізація яких була прискорена в 
2021 році, буде проводитися робота, щоб збільшити 
зобов’язання урядових організацій щодо задово-
лення гуманітарних потреб постраждалих людей 
та перейти від підходу, коли гуманітарні організації 
фактично заміщують урядові органи, до розбудови 
спроможності місцевих органів влади і служб, де це 
можливо. Розширення адвокаційної роботи з усіма 
зацікавленими сторонами матиме велике значення 
для подальшого прогресу.

Конкретна ціль 3.2. Зміцнення спроможностей 
місцевих організацій, що надають допомогу 
(неурядових організацій (НУО), організацій грома-
дянського суспільства (ОГС), об’єднаних тери-
торіальних громад і приватного сектору) щодо 
підтримки заходів гуманітарного реагування Уряду. 
У цій конкретній цілі визнається важлива роль 
неурядових організацій, що надають допомогу в 
підтримці гуманітарних заходів, а також наявність 
у них потужних спроможностей та мереж у Доне-
цькій та Луганській областях. Будуть докладатися 
зусилля для зміцнення їхніх спроможностей щодо 
підтримки заходів гуманітарного реагування, які 
здійснюються під керівництвом уряду.

Конкретна ціль 3.3. Впровадження програм 
передачі функцій допомоги для забезпечення 
зв’язків між гуманітарною діяльністю та проєк-
тами розвитку та підвищення життєстійкості 
постраждалого внаслідок конфлікту населення. 
У цій конкретній цілі наголошується, що розши-
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рення зв’язків і співпраця між гуманітарними 
організаціями й установами розвитку забезпечує 
розширення програми реформ, яку підтримує ООН. 
Конфлікт ускладнив реалізацію такої програми, 
оскільки він безпосередньо впливає на потреби 
людей, їхній доступ до основних послуг, а також 
на надання послуг. Застосування підходу на основі 
поєднання гуманітарної діяльності та проєктів 
розвитку для розв’язання низки проблем, спри-

чинених конфліктом, потенційно може сприяти 
реалізації ширших реформ. Діяльність, спрямо-
вана на зміцнення життєстійкості постраждалих 
громад, також буде пріоритетною. Для подальшого 
просування програм зв’язку гуманітарної допомоги, 
заходів розвитку та розбудови миру на ПУТ будуть 
використані наявні механізми, такі як Гуманітарний 
фонд для України (UHF), на основі досвіду пілотних 
проєктів 2021 року.
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Зв’язок гуманітарної допомоги, заходів розвитку та розбудови 
миру і внесок уряду України в гуманітарну діяльність

31 IASC, ‘Light Guidance on Collective Outcomes’, June 2020. Доступно за посиланням.
32  Більше інформації щодо досягнень та складнощів запровадження зв’язків між гуманітарною роботою та заходами розвитку та 

розбудови миру в Україні у звіті за результатами конференції 9-10 червня 2021 р. «Зв’язок між гуманітарною роботою та заходами 
розвитку та розбудови миру (Nexus) в Україні» та у звіті про виконання пілотного проєкту в цьому напряму консорціумом НУО в 
окремих громадах (який фінансується за підтримки Гуманітарного фонду для України), який доступний за посиланням. У 2022 році 
на початковому етапі формування додаткових спільних програм сприяння зв’язкам між гуманітарною роботою та розвитком і 
розбудовою миру (Nexus) на ПУТ, буде проведений аналіз набутого досвіду такої роботи для партнерів-виконавців у рамках пілотного 
виділення коштів Гуманітарного фонду для сприяння підходу Nexus. Основна увага приділятиметься конкретним ініціативам у цьому 
напряму, методам моніторингу таких проєктів, а також аналізу виявлених ризиків після завершення проєкту.

Кінцева відповідальність за надання допомоги 
постраждалим від гуманітарної кризи лежить на 
уряді, який контролює постраждалу територію. 
ПГР 2022 року доповнює заходи реагування уряду 
та передбачає поступове припинення міжнародної 
гуманітарної допомоги на ПУТ до кінця 2023 року. 
Це є визнанням потужних спроможностей уряду, 
зокрема обласних і місцевих органів влади, та наяв-
ності можливостей для програм розвиту на ПУТ.

План гуманітарного реагування (ПГР) буде спря-
мований на порятунок життя людей, забезпечення 
їх доступу до основних послуг і посилення захисту 
постраждалих унаслідок конфлікту, доповнюючи 
гуманітарну допомогу і заходи реагування на 
COVID-19 з боку уряду, місцевих органів влади, 
громадянського суспільства й інших гуманітарних 
організацій поза рамками ПГР. Відповідно до страте-
гічної цілі 3 ПГР гуманітарне співтовариство планує 
поступово припинити надання гуманітарної допо-
моги на ПУТ до кінця 2023 року, визнаючи потужні 
спроможності, наявні в країні, зокрема обласних і 
місцевих органів влади, й наявні можливості для 
розвитку. У якості центральної складової страте-
гічної цілі № 3 кластери визначили ключові етапи 
такої передачі функцій і сформулювали свої стратегії 
у рамках цієї багаторічної стратегії передачі функцій. 
Прикладами таких ключових етапів є наступне.

i. План заходів щодо реалізації Декларації про 
безпеку шкіл доопрацьовано й погоджено 
всіма відповідними зацікавленими сторонами.

ii. Соціальний захист та основні послуги 
для людей, постраждалих унаслідок 

конфлікту, особливо в районах поблизу «лінії 
розмежування», можуть забезпечуватися 
місцевими надавачами допомоги.

iii. Мінімальні стандарти захисту дітей інтегровані 
в діяльність державних органів.

iv. Шляхи перенаправлення для отримання 
допомоги розроблені й функціонують на 
обласному рівні.

v. Створені ефективні системи контролю за 
добробутом вразливих груп дітей серед 
постраждалого внаслідок конфлікту населення.

vi. Через спричинені конфліктом пошкодження 
все ще залишаються житлові потреби, для 
забезпечення яких все ще потрібна допомога.

vii. Потреби у сфері водопостачання, санітарії або 
гігієни мають менше ніж 50 % населення.

viii. COVID-19 повністю відступає.
ix. Забезпечується участь місцевих та/або 

загальнодержавних урядових органів у процесі 
координації гуманітарної діяльності (органи 
влади беруть участь у координаційних нарадах 
або виступають співочільниками нарад).

Забезпечення зв’язку гуманітарної допомоги, 
заходів розвитку та розбудови миру31

Метою поєднання гуманітарної допомоги, заходів 
розвитку та розбудови миру є зменшити гумані-
тарні потреби, забезпечуючи водночас більш стале 
надання основних послуг державними органами та 
установами на місцях. У цьому напряму впродовж 
минулого року було досягнуто певного прогресу 
щодо скорочення гуманітарних потреб, зокрема на 
ПУТ32. Так, для усунення багатьох чинників враз-
ливості та гуманітарних потреб в Україні необхідне 
довгострокове планування. Співпраця гуманітарних 

https://interagencystandingcommittee.org/system/files/2021-02/UN-IASC%20Collective%20Outcomes%20Light%20Guidance.pdf
https://www.humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse.info/files/documents/files/hdpn_workshop_report_june_2021_ukr.pdf
https://www.humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse.info/files/documents/files/hdpn_workshop_report_june_2021_ukr.pdf
https://www.acted.org/wp-content/uploads/2018/04/ukr-shift-newsletter-final-compressed.pdf
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організацій та організацій у сфері розвитку спри-
ятиме зміцненню життєстійкості громад, забез-
печить можливість запровадження рішень для 
надання послуг, які відповідають місцевим умовам, 
та зменшить ризики того, що окремі загострення 
ситуації призведуть до довгострокових пошко-
джень або переміщення.

Конфлікт триває вже восьмий рік, а гуманітарні 
організації щороку продовжують надавати основні 
послуги, як-от доставлення води водовозами 
та соціальні послуги. Такий підхід не забезпечує 
сталу підтримку, оскільки такі послуги мають 
надаватися державними організаціями. Покра-
щення координації між учасниками гуманітарної 
діяльності та розвитку та збільшення спроможно-
стей, відповідальності та бюджетів центральних і 
місцевих органів влади в рамках реформи децен-
тралізації, більш ймовірно, призведе до скорочення 
потреб населення в майбутньому. Завдяки одно-
часному задоволенню нагальних потреб і забез-
печенню довгострокових інвестицій для усунення 
системних причин конфлікту та вразливості, таких 
як бідність і брак підзвітності, є більше можливо-
стей зменшити вплив потрясінь і напруження та 
підтримати мирний процес, оскільки забезпечення 
миру має важливе значення для сталого розвитку. 
Мир — це не тільки відсутність насильства, але 
й забезпечення сталості мирних суспільств, що 
створює сталий розвиток. Заходи, які можуть 
сприяти зв’язку гуманітарної допомоги, заходів 
розвитку та розбудови миру, включають зміцнення 
соціальної єдності, розбудову спроможностей на 
місцевому рівні для запобігання конфліктам та 
напруженості та усунення динаміки ізольованості. 
Розширення участі в процесі прийняття рішень 
(особливо між центральними, місцевими органами 
влади й постраждалим унаслідок конфлікту насе-
ленням) також може сприяти зміцненню єдності. 
Відновлення економіки, доступ до основних послуг 

33 УКГС. Конференція: зв’язок між гуманітарною роботою та програмами розвитку та розбудови миру (Nexus) в Україні. — Червень 
2021 року. Звіт доступний за посиланням.

34 Спільний аналіз відображає комплексний аналіз ООН контексту сталого розвитку в країні та її прогресу в досягненні порядку 
денного на період до 2030 року, а також її цілей сталого розвитку (ЦСР).

35 Поточна програма складається з чотирьох напрямів, а саме: 1) стале економічне зростання, навколишнє середовище і зайня-
тість, 2) рівний доступ до якісних та інклюзивних послуг і соціального захисту, 3) демократичне врядування, верховенство права і 
громадська участь, 4) безпека громадян, соціальна єдність і відновлення з особливою увагою до проблем на Сході.

36 Наразі доступно тільки у вигляді проєкту звіту.

і засобів до існування є подальшими цілями колек-
тивної співпраці з точки зору забезпечення миру33.

Майбутня Рамкова програма ООН щодо співпраці у 
сфері сталого розвитку (UNSDCF, 2023–2027 роки) 
надасть можливість покращити співпрацю в країні 
для підвищення злагодженості й взаємодоповню-
ваності планування Групи ООН в країні та Гумані-
тарної команди країни. Гуманітарне співтовариство 
активно брало участь у розробці Спільного аналізу 
по країні34 на 2021 рік шляхом обміну оцінками й 
аналізом, які формуватимуть майбутню Рамкову 
програму співпраці у сфері сталого розвитку, плану-
вання якої вже почалося за участі гуманітарних 
організацій. У новій програмі буде враховано стра-
тегію припинення надання допомоги міжнарод-
ними організаціями на ПУТ, а також результати 
оцінки реалізації Рамкової програми партнерства 
між Урядом України та ООН (РПП на 2018–2022 
рр.)35, проведеної у 2021 році36, в якій підкреслю-
ється необхідність подальшого зміцнення зв’язків 
між РПП і ПГР, а також необхідність більш чітко 
визначити, як програма та план підтримують і 
доповнюють одне одного.

Протягом 2021 року на практиці забезпечувався 
зв’язок гуманітарної допомоги, заходів розвитку 
та розбудови миру, що був додатково вдоскона-
лений на місцевому й загальнодержавному рівнях 
шляхом узгодження планування гуманітарних 
заходів, програм розвитку та урядових заходів. 
Узгодження проводилось у рамках ключових 
документів планування, завдяки координаційним 
органам і механізмам фінансування на загально-
державному рівні, а також шляхом співпраці щодо 
реалізації проєктів між місцевими органами влади 
та організаціями на місцях. Координація підтриму-
ється через структури, що існують як у Києві, так і 
на місцевому рівні, і основана на інтеграційному 
підході для забезпечення зв’язку гуманітарної допо-

https://www.humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse.info/files/documents/files/hdpn_workshop_report_june_2021_ukr.pdf
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моги, заходів розвитку та розбудови миру як компо-
нента всіх заходів і обговорень:

• Міністерство з питань реінтеграції тимчасово 
окупованих територій України (МРТОТ) очолює 
секторальну робочу групу з відновлення та реін-
теграції, яка служить платформою для співпраці 
між МРТОТ, установами ООН, двосторонніми й 
багатосторонніми донорами у вирішенні пріори-
тетних питань МРТОТ.

• Гуманітарна команда країни регулярно обго-
ворює співпрацю в контексті ПГР.

• Ближче до «лінії розмежування» представники 
обласної та районної влади беруть участь у 
координації співпраці з міжнародними учас-
никами, як правило, у контексті планування та 
реалізації спільних проєктів.

• Гнучке фінансування стало ще одним помітним 
досягненням завдяки використанню Гуманітар-
ного фонду для України (UHF) на ПУТ. Здатність 
Фонду об’єднувати учасників для спільного 
планування та реалізації рішень у співпраці з 
місцевими органами влади й організаціями 
у сфері розвитку була позитивно сприйнята 
всіма зацікавленими сторонами. Ці проєкти 
охоплюють широкий спектр гуманітарних 
потреб, але реалізуються в тісній співпраці з 
місцевою владою на ПУТ, якій планується пере-
дати повноваження щодо надання допомоги.

Крім обміну інформацією та даними між різними 
учасниками, низка оцінок проводиться для задо-
волення потреб усіх партнерів.

• Оцінки, які проводяться ініціативами REACH/
AGORA, залишаються загальним джерелом 
даних як для гуманітарних учасників, так і для 
партнерів у сфері розвитку. Матеріали доступні 
в різних форматах і різними мовами, що забез-
печує спільне розуміння умов роботи.

• Інформаційна панель моніторингу у сфері 
захисту (Protection Monitoring Dashboard) — це 
ще один інструмент, який використовується 
широким колом учасників з різними інтере-
сами для кращого розуміння базової динаміки 
доступу до основних послуг в ізольованих насе-
лених пунктах поблизу «лінії розмежування».

• Діяльність робочої групи з управління інфор-
мацією та портал даних МРТОТ забезпечують 
доступність і стандартизацію даних, звітів і 
аналізу для всіх учасників.

Гуманітарна спільнота продовжуватиме 
співпрацювати з партнерами у 2022 році з 
використанням ключових систем та інструментів, 
які стали невід’ємною частиною успіху підходу в 
Україні щодо реагування на потреби населення та 
використовуються для забезпечення поточного 
реагування. Цей підхід включає категорії спільного 
аналізу, спільного планування та підготовки 
програм, лідерства й координації, а також гнучкого 
фінансування. Згідно з багаторічною стратегічною 
ціллю № 3 ПГР передбачається продовження 
підтримки співпраці та реалізації стратегії 
припинення міжнародної гуманітарної допомоги 
на ПУТ до 2023 року. Ця ціль спрямована на 
підтримку планів передачі функцій, реалізація яких 
відстежуватиметься за допомогою індикаторів 
для оцінки прогресу. Крім того, передбачені 
заходи окремих кластерів для реалізації цієї 
цілі, які теж мають свої плани моніторингу. Хоча 
окремі гуманітарні потреби можуть залишитися 
актуальними і після 2023 року, наявні підходи 
забезпечать підтримку програм передачі функцій, 
необхідних для підвищення життєздатності й 
забезпечення відповідних можливостей для 
надання послуг.

Внесок уряду України в гуманітарну діяльність
Міністерство з питань реінтеграції тимчасово 
окупованих територій (МРТОТ) здійснило ряд 
заходів для підтримки постраждалого внаслідок 
конфлікту населення, підтвердивши прагнення 
уряду розв’язувати питання, пов’язані зі збройним 
конфліктом, який триває у Луганській та Донецькій 
областях. Очільник/очільниця МРТОТ одночасно 
виконує функції міністра та віцепрем’єр-міністра, що 
суттєво розширює повноваження для прийняття 
рішень міністерством після його реорганізації у 
березні 2020 року. Уряд підтвердив, що у плані пріо-
ритетних заходів, прийнятому в березні 2021 року, 
основна увага приділяється створенню сприят-
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ливих політичних, економічних і гуманітарних умов 
для реінтеграції НПУТ.

Під керівництвом уряду було досягнуто значних 
успіхів у задоволенні потреб і захисті прав постраж-
далого населення.

• Прийнято нову загальнодержавну стратегію 
інтеграції ВПО на 2021–2024 роки. 28 жовтня 
2021 року Кабінет міністрів видав Розпоря-
дження №  1364-р про схвалення Стратегії 
інтеграції ВПО та впровадження середньостро-
кових рішень щодо внутрішнього переміщення 
до 2024 року та План заходів (на 2021–2023 
роки)37. Стратегія спрямована на досягнення 
шести стратегічних цілей, і в ній зазначені 
основні проблеми, ключові завдання та показ-
ники реалізації. На відміну від попереднього 
несистемного реагування на окремі проблеми, 
усі заходи повинні ґрунтуватися на спільних 
політичних засадах. Так, інтеграція ВПО пов’я-
зана з пошуком середньострокових рішень, 
спрямованих на забезпечення житлових потреб 
ВПО, їх зайнятості, соціального захисту, доступу 
до освіти, охорони здоров’я, документації та 
участі ВПО в прийнятті рішень на місцевому 
рівні. Фінансування стратегії здійснювати-
меться з місцевих і державного бюджетів, а 
також за рахунок міжнародної донорської 
допомоги. Прийняття стратегії, яка відповідає 
керівним принципам щодо внутрішнього пере-
міщення38, є важливим кроком уперед і може 
забезпечити більшу результативність порів-
няно з попередньою стратегією, якщо меха-
нізми фінансування та координації дозволять її 
реалізувати. 

• Уряд підтвердив важливі права людей, які 
проживають на НПУТ. У березні 2021 року 
Україна ухвалила Національну стратегію у сфері 
прав людини, яка підтверджує право жителів 
НПУТ на отримання пенсій та соціальних 
виплат, адміністративних, медичних та освітніх 
послуг, але не передбачає комплексний меха-
нізм компенсації для постраждалих унаслідок 

37 Повний текст доступний онлайн за посиланням.
38 Організація Об’єднаних Націй. Керівні принципи з питань внутрішнього переміщення. Доступно онлайн за посиланням.
39 Секторальний аналіз з питань захисту.

конфлікту цивільних громадян39. Однак отри-
мання мешканцями НПУТ соціальних та адмі-
ністративних послуг значною мірою пов’язане 
з обов’язковою вимогою їх реєстрації як ВПО й 
можливістю перетнути «лінію розмежування» 
та потрапити на територію ПУТ для проход-
ження регулярної верифікації, отримання пенсій 
та соціальної допомоги. З урахуванням обме-
жень, пов’язаних з COVID-19, Уряд призупинив 
заходи верифікації для всіх ВПО, включаючи 
пенсіонерів, незалежно від місця їх проживання, 
і продовжив строк дії банківських карток для 
отримання пенсій.

• У Луганській області працює лише один 
пішохідний перехід для перетину цивільних 
громадян. Два додаткові КПВВ у Золотому 
(побудований у 2016 році) і Щасті (побудований 
у 2020 році) мали відкритися в середині листо-
пада 2020 року, проте через них досі немож-
ливий перетин цивільного населення.

• Уряд покращує умови на КПВВ. Реконструкція, 
технічне обслуговування та надання послуг на 
КПВВ здійснюються Державним підприєм-
ством «Реінтеграція та відновлення», яке було 
засновано в квітні 2020 року при МРТОТ. Ство-
рення державного підприємства є важливим 
кроком щодо вдосконалення КПВВ для забез-
печення гідних умов перетину, ефективної 
роботи й доступу до найбільш необхідних 
послуг для жителів НПУТ поблизу КПВВ. На 
КПВВ «Новотроїцьке» і «Щастя» вже працюють 
два сервісні центри, які надають адміністра-
тивні й банківські послуги, є медичний пункт зі 
службою швидкої допомоги, пункт тестування 
на COVID-19 і відповідні санітарні вузли. Облаш-
тування сервісних центрів є результатом тісної 
співпраці між урядом, гуманітарними органі-
заціями, агентствами з розвитку й приватним 
сектором. Однак оскільки перетин «лінії 
розмежування» все ще суттєво обмежено, люди 
не можуть скористатися поліпшеними умовами.

• Уряд вжив заходів для того, щоб мешканці НПУТ 
могли продовжувати отримувати пенсію, допо-
могу й соціальні виплати. У березні 2020 року 

https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-shvalennya-strategiyi-integraciyi-v-a1364r
https://www.unhcr.org/protection/idps/43ce1cff2/guiding-principles-internal-displacement.html
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в Україні було схвалено низку положень, якими 
було скасовано обов’язкову персональну вери-
фікацію на період дії карантину та пов’язаних із 
пандемією обмежень. Хоча виплати не можуть 
бути припинені, мешканцям НПУТ складно 
отримати доступ до банківських рахунків для 
одержання пенсій і соціальних виплат, оскільки 
перетин через «лінію розмежування» суттєво 
обмежено. Ощадбанк, державний банк, який 
забезпечує виплату пенсій із Пенсійного фонду 
та соціальних виплат зареєстрованим ВПО, 
продовжив строк дії банківських карток до 31 
березня 2022 року, оскільки мешканці НПУТ 
не можуть потрапити на ПУТ для отримання 
нових карток. Поки перетин «лінії розмежу-
вання» суттєво обмежено, розширені цифрові 
державні послуги можуть поліпшити доступ до 
документації та послуг для людей, які прожи-
вають на НПУТ:

• У 2020 році уряд оголосив про розробку 
рішення з використанням мобільного 
застосунку «Дія», яке дозволяє проводити 
віддалену перевірку та продовжувати 
довідку ВПО, а також надає дистанційний 
доступ до широкого спектру документації 
та послуг, завдяки чому не потрібно буде 
їхати на ПУТ. Це стосується отримання соці-
альних виплат, стипендії, продовження дії 
паспорта, освітніх послуг, субсидій, фінан-
сових послуг, можливість участі у виборах, 
отримання гуманітарної допомоги тощо.

• Цифрову перевірку для пенсіонерів, які 
проживають на НПУТ, було затверджено 
22 вересня 2021 року. Однак ймовірно, 
що з такою перевіркою виникнуть труд-
нощі, особливо для людей похилого віку та 
людей з інвалідністю, оскільки для викори-
стання програми «Дія» потрібні смартфон, 
підключення до Інтернету та документи, 
що посвідчують особу, нового зразка, яких 
багато мешканців НПУТ не мають.

• Інші цифрові послуги, введені урядом, 
також дуже корисні для мешканців НПУТ, 

40  За даними Робочої групи з питань прав на житло, землю та майно, механізм компенсації стосується лише відшкодування за 
зруйноване житло; поки що немає механізму компенсації за пошкодження житла. 

такі як послуга «єМалятко», яка забезпечує 
можливість віддаленої або частково відда-
леної реєстрацію новонародженої дитини.

• Люди, майно яких було зруйноване40, корис-
туються покращеним механізмом виплати 
компенсації, який зокрема передбачає право 
ВПО на отримання компенсаційних виплат. 
Постанова № 767 була прийнята в 2020 році з 
метою включення до механізму виплати компен-
сації людей, чиї будинки були зруйновані в ході 
конфлікту і в яких вони більше не проживають. 
Згідно з новим законом, від власників більше не 
вимагається передавати право на зруйноване 
майно місцевим радам для отримання компен-
сації. Постановою визначено механізм виплати 
матеріальної допомоги й здійснення компенса-
ційних виплат, а також перераховано обов’язкові 
документальні докази, які повинні бути надані 
фізичними особами та відповідними держав-
ними органами. Місцева влада у постраждалих 
районах успішно створила комісії та розпочала 
реалізацію програми на ПУТ у 2020–2021 роках. 
Завдяки цьому у 2020-2021 роках із Державного 
бюджету було виділено 135 млн грн (близько 
5 млн дол. США) для виплати компенсації 528 
постраждалим (74 у 2020 році та 454 у 2021 
році). За інформацією, наданою місцевими 
органами влади Міністерству з питань реінте-
грації тимчасово окупованих територій, наразі 
виплачені суми забезпечили виплату компен-
сації за близько 30 % зруйнованих будинків 
на ПУТ. У 2022 році проєктом Державного 
бюджету передбачено додаткове виділення 80 
млн грн (близько 2,9 млн дол. США). Поки що 
це єдиний ефективно реалізований державою 
компенсаційний механізм. У постанову будуть 
внесені зміни, що регулюють роль військових 
у проведенні перевірки пошкодженого чи 
знищеного майна на територіях з обмеженим 
доступом. Більш повний механізм компенсації 
буде реалізований шляхом прийняття націо-
нального закону, який матиме ширшу сферу 
застосування, ніж заподіяння шкоди майну, й 
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більше інструментів для виплати компенсацій. 
Законопроєкт уже був розроблений депутатами 
парламенту, громадянським суспільством і 
міжнародними експертами й зареєстрований у 
Верховній Раді України.

• Оскільки житло є основною проблемою для 
ВПО, в Україні існує кілька житлових програм. У 
травні 2021 року була розпочата нова програма 
пільгового кредитування. ВПО можуть отри-
мати пільгову іпотеку під 3  % на термін до 20 
років. Переможці для отримання такої іпотеки 
визначаються шляхом випадкового відбору. 
ВПО можуть подати заяву онлайн через засто-
сунок «Дія» або подати заяву в друкованому 
вигляді до регіонального органу Державного 
фонду сприяння молодіжному житловому будів-
ництву41. Згідно з дослідженням Норвезької 
ради у справах біженців (NRC) доступ до житла 
й працевлаштування є ключовим фактором, що 
визначає рішення ВПО, чи залишитися на місці 
їх переміщення, чи переїхати в інше місце, і 
ключова істотна відмінність між ВПО й особами, 
які не є ВПО, пов’язана з володінням житлом і 
гарантіями на право проживання42.

• Реалізується програма реінтеграції молоді з 
НПУТ. У 2020 році Уряд запровадив спрощену 
процедуру для випускників із НПУТ для вступу у 
заклади вищої освіти на ПУТ. У 2021 році МРТОТ 
організувало безкоштовні підготовчі курси для 
молоді—ВПО з НПУТ і районів, які постраждали 
внаслідок конфлікту, забезпечивши їм прожи-
вання й стипендії на ПУТ. Це був важливий крок, 

41 Одержувачі іпотечного кредиту визначаються шляхом випадкового вибору номерів (номер відповідає номеру заяви в реєстрі). 
ВПО можуть подати заяву онлайн через застосунок «Дія» або подати паперову заяву до регіонального органу Державного фонду 
сприяння молодіжному житловому будівництву. Реалізація програми здійснюється за підтримки й фінансування Уряду Німеччини 
(KfW). Станом на жовтень 2021 року було проведено три тури відбору, і 600 ВПО були надані кредити на придбання житла.

42 Норвезька рада у справах біженців (NRC). Звіт про житло для ВПО в Україні: кроки до довгострокових рішень. — Серпень 2021 року.
43 Згідно з повідомленням Міністерства з реінтеграції тимчасово окупованих територій (МРТОТ) від 2 листопада 2021 року. Доступно 

за посиланням.
44 Данська раду у справах біженців. Правовий бюлетень. — Випуск 70. — Вересень-жовтень 2021 р.

однак тільки 198 осіб змогли скористатися цією 
можливістю43 через обмеження перетину «лінії 
розмежування» та інші фактори на НПУТ.

• Уряд України підтвердив свої зобов’язання 
щодо створення системи протимінної діяль-
ності й наразі завершує процес формування 
національного органу з протимінної діяльності. 
Також почнуть функціонувати центри проти-
мінної діяльності. Це сприятиме подальшому 
підвищенню відповідальності держави за 
протимінну діяльність, включаючи допомогу 
постраждалим від мін і впровадження системи 
управління інформацією щодо протимінної 
діяльності (IMSMA) для покращення ефек-
тивності планування заходів та визначення 
пріоритетів на 2022 рік. Зараз постраждалі 
від мін, які набули інвалідність, можуть отри-
мувати щомісячну державну допомогу з інва-
лідності, доступну для всіх громадян України 
незалежно від причини інвалідності. Завдяки 
гуманітарній адвокаційній роботі в липні 2021 
року в Україні було внесено поправки до Закону 
«Про державну соціальну допомогу особам 
з інвалідністю з дитинства», щоб збільшити 
щомісячну соціальну допомогу на 50  %, якщо 
інвалідність дитини спричинена мінами/ВЗВ. 
Із січня 2022 року набувають чинності поло-
ження щодо виплати одноразової компенсації 
та щорічної допомоги на оздоровлення особам 
з інвалідністю, які набули інвалідність унас-
лідок ушкоджень, спричинених вибухонебезпеч-
ними предметами44.

https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/08_2021_nrc_housing_for_idps_ukr.pdf
https://minre.gov.ua/news/zayava-oleksiya-reznikova-shchodo-rezultativ-roboty-minreintegraciyi
https://www.humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse.info/files/documents/files/pravoviy_byuleten_vipusk_70_veresen-zhovten_2021.pdf
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1.3  
Методологія визначення вартості

45 IASC, ‘HRP costing methodology options’, July 2017. — Доступно онлайн за посиланням.

З моменту підготовки першого Плану гуманітар-
ного реагування в 2015 році для планування для 
всіх ПГР в Україні застосовувалась методологія 
розрахунку витрат на основі проєктів. Цей підхід 
ґрунтується головним чином на підсумовуванні 
потреб для фінансуваннях проєктів, представлених 
різними організаціями, що беруть участь у ПГР, для 
визначення фінансових ресурсів, необхідних для 
забезпечення належного гуманітарного реагування.

Хоча гуманітарні організації в Україні знайомі з цією 
методологією завдяки її застосуванню протягом 
семи років, методологія розрахунку витрат на 
основі проєктів має ряд переваг і недоліків. З 
одного боку, вона визнана корисним і звичним 
каналом залучення гуманітарних організацій до 
обговорення та ухвалення найкращих способів 
реагування на виявлені потреби, до того ж вона 
оптимально узгоджена з поточними системами 
моніторингу та контролю. З іншого боку, її можна 
розглядати як сукупність проєктів, а не як цілісну 
картину реагування на потреби постраждалого 
населення; при цьому відповідна сума представляє 
суму коштів, які потрібно залучити, а не достовірна 
оцінку потреб45. Методологія розрахунку витрат 
на основі проєктів також викликає питання щодо 
ступеня прозорості різних проєктів через обмежену 
порівнянність витрат, оскільки детальна інфор-
мація про планові витрати за проєктом не завжди 
доступна або іноді не структурована таким чином, 
щоб її було легко порівняти. Це може ускладнити 
оптимізацію ефективності витрат.

Крім того, у випадку України методологія розра-
хунку витрат на основі проєктів викликає 
питання щодо інклюзивності ПГР, оскільки 
процес реєстрації проєктів для включення в ПГР 
(зокрема, розгляд кластером, проведення міжві-

домчих експертиз проєкту за ініціативи кластера, 
подальше доопрацювання відповідними організа-
ціями з урахуванням коментарів тощо) зазвичай 
здійснюється у стислі строки (з досвіду України 

— протягом 2–3 тижнів), щоб дотриматися вимог 
щодо надання фінансових потреб для включення 
в глобальний план у встановлений термін. Якщо 
організація не встигає вчасно зареєструвати свої 
проєкти у системі, її проєкти й заплановані внески у 
колективне реагування в рамках системи не вклю-
чаються у фінансові потреби за ПГР. Така ситуація 
створила штучний поділ на проєкти, які включено 
до ПГР, і проєкти поза ПГР. І хоча обидва типи 
проєктів можуть сприяти досягненню цілей ПГР, 
проєкти поза ПГР не були представлені або були 
представлені невчасно для включення в загальні 
фінансові потреби за ПГР. Такий штучний поділ 
вплинув на точність фінансового моніторингу гума-
нітарної діяльності в рамках виконання цілей ПГР, 
що, своєю чергою, призводить до хибного огляду 
фінансових потреб і може негативно познача-
тися на зусиллях із мобілізації ресурсів. Крім того, 
процес перегляду ПГР у 2020  році для включення 
заходів для подолання COVID-19 у гуманітарні 
заходи показав, наскільки громіздкою може стати 
процедура перегляду загальних фінансових потреб 
для заходів реагування у короткій термін у випадку 
зміни поточної ситуації.

Враховуючи обмеження методології розрахунку 
витрат на основі проєктів і зважуючи плюси й 
мінуси інших доступних методологій, Гуманітарна 
команда країни у вересні 2020 року ухвалила мето-
дологію визначення витрат для ПГР 2022 року на 
основі вартості заходів/видів діяльності. Методо-
логія розрахунку витрат на основі вартості виду 
діяльності (також має назву «розрахунок витрат 
на одиницю») ґрунтується на визначенні розміру 

https://www.humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse.info/files/documents/files/hrp_costing_methodology_options.pdf
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витрат за одиницю або витрат на одержувача 
наданої послуги чи виконаної роботи. Загальний 
бюджет за ПГР розраховується шляхом множення 
кількості запланованих одиниць (або кількості осіб, 
яким планується надати допомогу) на розмір витрат 
за одиницю за різними видами реагування (вартість 
виду діяльності/витрати за одиницю × запланована 
кількість заходів/людей, яким планується надати 
допомогу  =  $). ГКК також рекомендувала поєд-
нувати методології розрахунку витрат на основі 
проєктів і розрахунку витрат на основі вартості 
діяльності для різних цілей: спочатку для вста-
новлення загальних фінансових потреб шляхом 
розрахунку витрат на основі видів діяльності, і в 
подальшому, на більш пізньому етапі, — для деталь-
ного планування проєкту. Цей так званий гібридний 
підхід спрямований на надання більш детальної 
інформації для початкових розрахунків, забезпе-
чення наочності для потенційних донорів стосовно 
планованої діяльності залучених організацій, а 
також на забезпечення зв’язків між оперативним 
плануванням, моніторингом і звітністю (зокрема, 
фінансовою звітністю про гуманітарну діяльність 
через Службу фінансового моніторингу) на рівні 
проєкту46. Зміна підходу до розрахунку витрат ПГР 
2022  року запроваджена для кращого представ-
лення фактичної суми фінансування, необхідної для 
задоволення всіх потреб постраждалого населення, 
підвищення прозорості, достовірності й еконо-
мічної ефективності.

Для практичного впровадження методології розра-
хунку витрат на основі вартості видів діяльності 
на початку серпня Міжкластерній координаційній 
групі (МККГ) було запропоновано:

i. визначити одиниці виміру (отримувач, послуга, 
установа тощо);

ii. розрахувати діапазон витрат, застосовуючи 
ретроспективний підхід (шляхом поділу 
загальної вартості певного виду діяльності 

46  Фінансові потреби за цим ПГР визначені шляхом застосування методології розрахунку витрат на основі вартості видів діяль-
ності. Після визначення потреб ПГР одразу розпочинається процес реєстрації проєктів. Таким чином, сума всіх зареєстрованих/
поданих проєктів не обов’язково повинна збігатися з фінансовими потребами, раніше встановленими завдяки застосуванню 
методології розрахунку витрат на основі вартості виду діяльності. Тобто, потреби за ПГР у цьому випадку не представляють суму 
всіх поданих проєктів.

на кількість осіб, кому була надана допомога/ 
наданих послуг/підтримуваних установ тощо);

iii. визначити вартість за одиницю, що включає 
вартість усіх елементів, потрібних для 
виконання конкретної діяльності;

iv. визначити середню вартість за одиницю;
v. розрахувати загальні витрати для здійснення 

певного виду діяльності;
vi. визначити кількість осіб, яким планується 

надати допомогу за секторами. Для розрахунку 
кількості осіб, які потребують допомоги за ПГР 
2022 року, можна використовувати як основу 
співвідношення осіб, яким планувалось 
надати допомогу минулого року, й осіб, які 
потребували допомоги. Також необхідно 
брати до уваги гуманітарні програми, 
заплановані гуманітарними організаціями, 
які традиційно не беруть участі в Планах 
гуманітарного реагування, а також обмеження 
доступу. Див.  розділ «Аналіз реагування» 
для отримання додаткової інформації про 
визначення цілей реагування.

Відповідним чином було скориговано кілька 
процесів планування, зокрема:

• Фінансові потреби ПГР 2022  року були вста-
новлені шляхом розрахунку витрат на основі 
вартості окремих видів діяльності станом на 
кінець жовтня, на відміну від підсумування 
потреб у фінансуванні окремих проєктів, пред-
ставлених різними організаціями й переві-
рених кластерами. Ранній розрахунок фінан-
сових потреб за ПГР також був необхідний для 
надання інформації до Глобального гуманітар-
ного огляду на 2022 рік, щодо якого граничним 
терміном для всіх ПГР по всьому світу є 
початок листопада.

• Були передбачені більш тривалі терміни 
реєстрації проєктів у Модулі проєктів — майже 



ЧАСТИНА	1:			ПРІОРИТЕТИ	СТРАТЕГІЧНОГО	РЕАГУВАННЯ

49

півтора місяця, на відміну від стандартних 
двох тижнів47.

• Технічний розгляд проєктів кластерами замінив 
попередні міжвідомчі процедури «схвалення» 
(окремими кластерами), щоб забезпечити 
відповідність запропонованих заходів сфері 
діяльності кластера та/або сприяти досяг-
ненню цілей кластера. Такий процес технічного 
розгляду визначав кожний кластер.

• Застосування Гендерно-вікового маркера 
(GAM) залишається інтегрованим у формат, 
який використовується для представлення 
проєктних пропозицій. На початку 2022 року всі 
проєктні пропозиції (незалежно від кластера) 
проходитимуть зовнішню перевірку групою, до 
якої входять представники різних організацій, 
показників застосування гендерно-вікового 
маркеру48. Якщо необхідно або доречно, органі-
заціям будуть надані рекомендації щодо того, як 
покращити забезпечення гендерної рівності у 
представлених проєктах. Мета зовнішньої пере-
вірки показників гендерно-вікового маркера 

— допомогти учасникам вдосконалити заходи 
гуманітарного реагування, а не перевірити 
відповідність чи невідповідність проєктів ПГР 
або доцільність їхнього фінансування.

Таким чином, витрати за ПГР 2022  року визнача-
ються на основі вартості конкретних діяльності за 
кластерами. Кожен кластер складає оцінку вартості 
одиниці діяльності, яка включає витрати, пов’язані з 
наданням допомоги в натуральній формі, грошової 
допомоги (у відповідних випадках), і витрати, пов’я-
зані з фізичним наданням допомоги (включаючи, 
наприклад, логістику, персонал, безпеку й інші 
накладні витрати).

Втім, перехід до розрахунку витрат на основі 
вартості окремих видів діяльності був складним з 
багатьох причин, зокрема:

47 Гуманітарні організації заохочують реєструвати проєкти в ПГР, наприклад шляхом надання пріоритету проєктам ПГР при розподі-
ленні коштів із Гуманітарного фонду (UHF).

48 Координацію такої зовнішньої перевірки показників гендерно-вікового маркера виконує УКГС, включаючи залучення експертних 
знань інших організацій. Кластери будуть частиною цих комунікацій.

49 Глобальний кластер з питань глобального захисту підготував керівництво Unit-Based Costing Methodologies For HRPs And Protection 
Clusters  (грудень 2018 року).

50  IASC, ‘HRP costing methodology options’, July 2017. — Доступно онлайн за посиланням.

• По-перше, як правило, немає покрокових керів-
ництв щодо впровадження методології розра-
хунку витрат на основі вартості видів діяль-
ності за конкретними секторами49. Це зрозуміло 
з урахуванням того, що у світі існують різні 
умови діяльності, проте відсутність таких керів-
ництв ускладнює секторальну гармонізацію 
застосовних підходів. Міжвідомчий постійний 
комітет  (МПК) підготував керівництво щодо 
різних методологій розрахунку витрат за ПГР, 
де зазначено певні загальні етапи50, яке було 
корисним для застосування нової методології. 
Проте цей підхід усе ще потребує конкретних і 
практичних коригувань, які різняться залежно 
від секторів.

• По-друге, є певні проблеми, притаманні 
окремим кластерам при розрахунку вартості 
окремих видів діяльності, особливо в секторі 
захисту, оскільки ця діяльність часто значною 
мірою залежить від послуг, адвокаційної роботи 
й заходів, які є набагато різноманітнішими, ніж 
допомога в натуральній/товарній формі, що 
ускладнює визначення їхньої вартості.

• По-третє, для того, щоби вперше провести 
розрахунок вартості за одиницю для всіх видів 
діяльності в рамках реагування, потрібно було 
багато часу, що вимагало великих зусиль, само-
відданої праці й додаткового робочого наванта-
ження від співробітників організацій-партнерів. 
Також онлайн-режим роботи, який є єдиним 
безпечним способом проведення консультацій 
партнерів в умовах пандемії через обмеження 
особистих зустрічей, ускладнював процес, 
особливо коли партнери мали дійти консенсусу.

• По-четверте, виникли труднощі зі стандар-
тизацією загальних супутніх/операційних 
витрат через помітні відмінності таких витрат 
у різних організацій, що обумовлено внутріш-
ньою політикою.

https://www.globalprotectioncluster.org/wp-content/uploads/Protection-Cluster-HRPs-unit-based-costing.pdf
https://www.globalprotectioncluster.org/wp-content/uploads/Protection-Cluster-HRPs-unit-based-costing.pdf
https://www.humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse.info/files/documents/files/hrp_costing_methodology_options.pdf
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• Насамкінець була висловлена стурбованість 
із приводу непередбачуваних наслідків зміни 
методології розрахунку витрат. Деякі парт-
нери просили підтвердити, що цей метод буде 
застосовуватися тільки для визначення фінан-
сових потреб за ПГР і що визначена вартість 
за одиницю (або діапазон витрат) не буде 
використовуватися донорами для обмеження 
фактичних витрат на реалізацію. Було рекомен-
довано провести діалог із ключовими доно-
рами в 2022 році для забезпечення належного 
управління очікуваннями донорів.

На кінцевому етапі розробки підходу методології 
розрахунку витрат джерела даних і діапазони 
витрат були документально підтверджені на рівні 
кластерів, щоб (i)  використовувати їх як основу 
для подальшого вдосконалення при плануванні 
майбутніх циклів, де це доцільно; (ii)  забезпечити 
перегляд діапазонів витрат у разі зміни будь-яких 
чинників витрат (наприклад, курсу обміну валют, 
цін на паливо, змін, пов’язаних із пандемією 
COVID-19 тощо). Оскільки методологія розрахунку 
витрат на основі вартості окремих видів діяльності 
була вперше застосована в Україні, було вирішено, 
що наразі результати будуть використовуватися 
кластерами на внутрішньому рівні, з подальшим 
доопрацюванням для наступного циклу плану-
вання. Висновки за результатами зміни методології 
розрахунку витрат будуть включені в рамках Циклу 
гуманітарних програм 2022 року в Аналітичний 
огляд, який буде проведений до початку наступного 
циклу планування, щоб була можливість знайти 
шляхи вдосконалення цього підходу. Див. додатки 
для отримання більш детальної інформації щодо 
застосовування кожним кластером методології 
розрахунку витрат на основі вартості видів діяль-
ності при плануванні у своєму секторі.

За ПГР 2022 року передбачено залучення 190 млн 
дол. США для задоволення потреб 1,8 млн людей, 
включаючи 144  000 ВПО, які проживають на ПУТ. 
Це є точним відображенням прогнозованих фінан-

сових потреб для досягнення цілей ПГР, оскільки 
витрати не визначаються шляхом підсумування 
потреб усіх представлених проєктів, а базуються на 
запланованих пріоритетних заходах відповідно до 
цілей кластерів. Порівняно з ПГР 2021 року основні 
причини збільшення витрат обумовлені низкою 
факторів. (i)  Загостренням потреб на НПУТ після 
двох років посиленої ізоляції, спричиненої істотним 
обмеженням перетину «лінії розмежування». 
(ii)  Більшою інклюзивністю ПГР, оскільки методо-
логія розрахунку витрат на основі вартості видів 
діяльності дозволяє включати заходи гуманітарних 
організацій, які ніколи не подавали свої проєкти в 
попередні ПГР (тому що фінансові потреби більше 
не базуються на підсумовуванні потреб усіх пред-
ставлених проєктів). Також було зазначено, що за 
результатами розрахунку витрат на основі вартості 
видів діяльності були виявлені слабкі місця раніше 
використовуваного підходу розрахунку витрат на 
основі проєктів, у якому недооцінювався обсяг 
витрат, необхідних одночасно для різних компо-
нентів у секторі, що призвело до прогалин в оцінці 
витрат у минулому. (iii)  Збільшенням адресної 
допомоги з надання харчових продуктів та засобів 
існування (з 80  000 до 200  000 людей, головним 
чином на НПУТ) через погіршення соціально-еко-
номічних умов, на додаток до збільшення продо-
вольчої допомоги для покриття більш тривалого 
періоду (від трьох до шести місяців) для людей, які 
потерпають від продовольчої незабезпеченості. 
(iv)  Подорожчанням програмних витрат на достав-
лення гуманітарних товарів на НПУТ, оскільки певні 
позиції мають імпортуватися (наприклад, медичне 
обладнання). При цьому деякі кластери, зокрема 
освітній, заявили, що 80 % необхідно фінансування 
буде спрямовано на задоволення потреб на НПУТ. 
(v) Інфляцією та підвищенням цін на деякі предмети 
першої необхідності, наприклад будівельні мате-
ріали й непродовольчі товари.

Додаткову інформацію див. у розділі  4.2. «Методо-
логії розрахунку витрат за секторами» у додатках.



ЧАСТИНА	1:			ПРІОРИТЕТИ	СТРАТЕГІЧНОГО	РЕАГУВАННЯ

51

1.4  
Припущення для планування, операційні 
спроможності й доступ

51  Відповідно до глобальних практик, гуманітарні партнери постійно переглядають плани реагування у надзвичайній ситуації та 
заходи готовності до реагування у випадку зміни ситуації. У грудні 2021 року гуманітарна спільнота в Україні оновила міжвідомчий 
план дій у надзвичайній ситуації після повідомлень у ЗМІ та інших звітів щодо можливої ескалації конфлікту, яка може мати гума-
нітарні наслідки.

52  БФ «Стабілізейшен суппорт сервісез» у партнерстві з організацією «Людина в біді». Життя на межі: Децентралізація, доступ 
до послуг та сприйняття участі НУО у наданні послуг на підконтрольних уряду України територіях у Донецькій та Луганській 
областях. — 2021 р. 

53 І громади, і військово-цивільні адміністрації (ВЦА) знаходяться на одному рівні (на 3-му) адміністративному рівні. Однак мають 
відмінності. Адміністративна структура управління у всіх ОТГ підпорядковується цивільному керівництву, у той час як керівництво 
ВЦА представлено цивільними й військовими. Більшість ВЦА розташовані поблизу «лінії розмежування», де зберігається небезпека.

Припущення для цілей планування
Лише припинення збройного конфлікту може 
забезпечити поступове зменшення гуманітарних 
потреб по обидва боки «лінії розмежування», 
але немає ознак того, що цей сценарій може 
реалізуватися у 2022  році. Сценарій на 2022  рік 
передбачає, що конфлікт триватиме з низькою 
або середньою інтенсивністю і що ситуація щодо 
здоров’я людей, соціально-правового захисту, 
а також соціально-економічні умови будуть 
погіршуватися прискореними темпами, зокрема 
через наслідки COVID-19 і пов’язані обмежувальні 
заходи, які вже були або будуть вжиті. Нижче 
наведено припущення для цілей планування, 
узгоджені ключовими гуманітарними організаціями, 
що працюють в Україні.

• Домовленості про припинення вогню, досягнуті 
в липні 2020 року, ймовірно, ставатимуть дедалі 
більш нестабільними. З середини 2021  року 
спостерігається поступове посилення інтен-
сивності конфлікту, включаючи більш часте 
застосування важкого озброєння, що, ймовірно, 
продовжиться в 2022 році. Станом на вересень 
2021  року кількість жертв серед цивільного 
населення та рівень пошкодження критичної 
інфраструктури повернулися до рівнів, які 
спостерігалися до досягнення домовленостей 
про припинення вогню в липні 2020 року. Інци-

дент у жовтні зі Спільним центром з контролю 
та координації питань припинення вогню та 
стабілізації лінії розмежування сторін  (СЦКК) 
на НПУТ призвів до обмеження доступу й 
свободи пересування Спеціальної моніторин-
гової місії (СММ) Організації з безпеки і співро-
бітництва в Європі  (ОБСЄ), що викликає побо-
ювання щодо подальшої ескалації ситуації у 
сфері безпеки. Повідомлення про збільшення 
військових формувань Російської Федерації 
вздовж україно-російського кордону, а також 
тривала напруженість у Польщі й Білорусі 
(обидві країни межують з Україною) через 
міграційну кризу можуть вплинути на геополі-
тичну динаміку51.

• Хоча розширення прав і можливостей об’єд-
наних територіальних громад (ОТГ) у процесі 
децентралізації є позитивним фактором52, 
перехідний період, зокрема в 2021 і 2022 роках, 
може спричинити тривале порушення надання 
основних послуг постраждалим унаслідок 
конфлікту громадам поблизу «лінії розмежу-
вання», де тривають активні бойові дії, зокрема 
в громадах, де запроваджені військово-цивільні 
адміністрації53.

• COVID-19 і надалі залишатиметься значним 
фактором і, за прогнозами, ситуація погіршу-
ватиметься протягом зими 2021–2022  років і 
збережеться принаймні до середини 2022 року. 

https://sss-ua.org/wp-content/uploads/2020/11/zhyttya_na_mezhi.pdf
https://sss-ua.org/wp-content/uploads/2020/11/zhyttya_na_mezhi.pdf
https://sss-ua.org/wp-content/uploads/2020/11/zhyttya_na_mezhi.pdf
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Очікується, що епідеміологічна ситуація на НПУТ 
загостриться через обмежені можливості ліка-
рень і лабораторій. 

• Протягом 2021  року тільки два пункти в’їз-
ду-виїзду для перетину «лінії розмежування» 
частково працювали, і така ситуація, ймовірно, 
збережеться в 2022  році. Кількість перетинів 
цивільними особами все ще становить у серед-
ньому лише 5-6 % від щомісячної кількості пере-
тинів до початку пандемії COVID-19.

• Обмеження пересування через «лінію розмежу-
вання» сприятимуть підвищенню рівня вразли-
вості, особливо серед мешканців НПУТ, незва-
жаючи на те, що вони все більше покладаються 
на місцеві служби як на основне джерело допо-
моги. Крім того, на НПУТ можуть тривати обме-
ження щодо надання підтримки у сфері захисту.

• Пандемія COVID-19 і пов’язані з нею обмеження, 
ймовірно, прискорять зростання соціально-
економічної уразливості людей, які постраждали 
внаслідок конфлікту. Суттєве відновлення 
економіки в Донецькій та Луганській областях 
є малоймовірним у 2022  році. Очікується, що 
громади, особливо ті, які розташовані поблизу 
«лінії розмежування», як і раніше, будуть 
залежати від гуманітарної допомоги.

• Збільшується стурбованість щодо ризику полі-
тизації гуманітарної ситуації, що може призвести 
до менш сприятливих умов для здійснення гума-
нітарного реагування, наприклад ухвалення 
рішень щодо відкриття або закриття КПВВ.

• Продовження збройного конфлікту з низькою та 
середньою інтенсивністю в Донецькій та Луган-
ській областях може знизити увагу світової 
спільноти до гуманітарних потреб, що усклад-
нить для гуманітарних організацій отримання 
фінансування для України.

Операційні спроможності й доступ
Додаткову інформацію про вплив конфлікту і пандемії 
COVID-19 на операційні спроможності й гуманітарний 
доступ див. у розділі «Вплив кризи» в Огляді гумані-
тарного реагування за 2021 рік.

54 Цей показник базується на даних зведеного моніторингу реагування, що охоплює період з IV кварталу 2020 року до III кварталу 
2021 року, через відсутність повного масиву даних за 2021 рік на момент підготовки цього ПГР. 

55 До них належать 6 установ ООН, 8 міжнародних неурядових організацій, 2 міжнародні організації та 6 місцевих неурядових організацій.

Гуманітарна спільнота в Україні має розгалужену 
операційну присутність по всій країні, особливо в 
районах, що постраждали від конфлікту, з 2015 
року. Відповідно до зведеного моніторингу реагу-
вання й бази даних реєстрації проєктів 119  органі-
зацій беруть участь у колективних координаційних 
структурах станом на початок грудня 2021  року54. 
Операційна спроможність залишається приблизно 
на такому ж рівні, як у попередньому році. Це свід-
чить про постійну готовність гуманітарних органі-
зацій надавати підтримку людям, що постраждали 
від 8-річного збройного конфлікту, і задовольняти 
їхні потреби, які цього року зросли через COVID-19. 
Більшість операційних партнерів — це національні 
НУО, оскільки саме вони продовжують надавати 
гуманітарну допомогу й забезпечувати соціаль-
но-правовий захист найбільш уразливих людей.

На НПУТ операційні спроможності обмежені з 
липня 2015 року через перешкоди, запроваджені 
на НПУТ. Майже 22 організації надають допомогу 
людям, які проживають на НПУТ55, зокрема ті, що 
отримали фізичний доступ для підтримки реагу-
вання на виклики пандемії COVID-19. Незважаючи 
на те, що з 2015 року це найбільша кількість гумані-
тарних організацій, які отримали можливість працю-
вати на НПУТ, обсяги допомоги, яку вони можуть 
надавати, залишаються недостатніми для задово-
лення дедалі гостріших потреб. У 2016–2019  роках 
гуманітарну допомогу отримували в середньому 
15 % людей, яким планувалося надати її на НПУТ. У 
2021 році були надані дозволи на розширення гума-
нітарної діяльності на НПУТ як у Луганській, так і в 
Донецькій областях, включаючи проєкти, що фінан-
суються Гуманітарним фондом для України  (UHF). 
Це призвело до збільшення кількості людей на 
НПУТ, які отримали гуманітарну допомогу: 285  000 
осіб станом на кінець вересня 2021 року порівняно 
з 266  000 осіб за цілий 2020  рік. Це можна пояс-
нити можливостями, які виникли у зв’язку з панде-
мією COVID-19 для переговорів щодо розширення 
гуманітарного доступу. Однак це вкрай мало порів-
няно з масштабами, потрібними для задоволення 
нагальних потреб населення.



ЧАСТИНА	1:			ПРІОРИТЕТИ	СТРАТЕГІЧНОГО	РЕАГУВАННЯ

53

Здійснення гуманітарних програм на НПУТ, як і 
раніше, залежить від низки факторів, включаючи 
ситуацію з COVID-19, обмежувальні заходи, які 
будуть запроваджені для запобігання розповсю-
дженню вірусу, хід переговорів про отримання 
доступу, а також геополітичну динаміку. Особлива 

увага буде приділятися забезпеченню доступу до 
НПУТ Луганської області, де бюрократичні обме-
ження найбільше.

Одним з поточних механізмів підтримки зусиль 
ГКК щодо вивчення шляхів поліпшення гумані-

ОПЕРАЦІЙНІ	ПАРТНЕРИ ТРЕНД	(2015-2022) %	ЛЮДЕЙ	У	ВАЖКОДОСТУПНИХ
РАЙОНАХ,	ЯКИМ	ПЛАНУЄТЬСЯ 
НАДАТИ	ДОПОМОГУ

БЕЗПЕКОВІ	ІНЦИДЕНТИ
(СІЧ.	-	ЛИСТОП.)

ТРЕНД	(2015-2022)

119  43% 5 654

Використані позначення та викладення матеріалу в плані жодним чином не відображають позицію Секретаріату Організації Об’єднаних Націй.
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  * Не включає інформацію про партнерів секторів Житла та непродовольчих товарів і Захисту на НПУТ Донецької та Луганської областей

«Лінія розмежування»
станом на серпень 2018 р.
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ОБЛАСТЬ КІЛЬКІСТЬ	ПАРТНЕРІВ

Донецька 83

Луганська 71

Київ 33

Запорізька 30

Харківська 26

Дніпропетровська 24

Донецька	(НПУТ) 21

Херсонська 19

Львівська 18

Одеська 18

Київська 17

Миколаївська 16

Вінницька 16

Чернігівська 14

ОБЛАСТЬ КІЛЬКІСТЬ	ПАРТНЕРІВ

Полтавська 14

Сумська 14

Черкаська 13

Чернівецька 12

Івано-Франківська 12

Луганська	(НПУТ) 12

Волинська 12

Кіровоградська 11

Рівненська 11

Закарпатська 11

Житомирська 11

Хмельницька 10

Тернопільська 9

Розподіл партнерів за областями

Розподіл партнерів за секторами Розподіл партнерів за типом організації

СЕКТОР КІЛЬКІСТЬ	ПАРТНЕРІВ

Захист 72

Вода,	санітарія	та	гігієна 43

Охорона	здоров’я	 39

Продовольча	безпека	та	засоби	
до	існування 38

Житло	та	непродовольчі	товари 27

Освіта 25

Багатоцільова	грошова	допомога 18

Загальні	послуги	та	підтримка 4

ТИП КІЛЬКІСТЬ	ПАРТНЕРІВ

Національні	НУО 68

Міжнародні	НУО 34

Агенції	ООН 9

Міжнародні	організації 6

Інші 2
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тарного доступу до людей, які потребують допо-
моги, є Робоча група з питань доступу56, створена у 
другому півріччі 2019 року за сприяння Норвезької 
ради у справах біженців (NRC) та УКГС. У Стратегії 
ГКК з питань доступу, схваленій в жовтні 2019 року, 
визначено чотири ключові напрями роботи: 
(i)  узагальнення досвіду, (ii) адвокаційна робота, 
(iii)  управління інформацією та (iv) операційні 
підходи. На сьогодні Робоча група з питань доступу 
реалізувала низку заходів, які формують основу 
для адвокаційної роботи із забезпечення доступу 
на основі фактичних даних. Головним досягненням 
2021  року є розробка й затвердження Спільних 
операційних принципів  (СОП), у яких викладено 
узгоджені загальні стандарти й основні правила, 
яких мають дотримуватися гуманітарні організації, 
що працюють або бажають працювати на НПУТ 
для забезпечення реагування відповідно до гумані-
тарних принципів. Для втілення СОП Робоча група 
з питань доступу в кінці серпня схвалила план 
реалізації принципів та комунікації, що охоплює 
період до кінця 2021 року і далі. План передбачає 
три основні напрями роботи: (i)  роз’яснювальна 
робота й інформування про Спільні операційні 
принципи  серед гуманітарних партнерів, (ii)  визна-
чення чинників, наявність яких потребує відпо-
відних дій,  — можливих сценаріїв і порушень СОП, 
а також потрібних заходів для їх усунення, (iii) моні-

56 Наразі до її складу входять представники 15 організацій, у тому числі 2 організацій, які не є членами ГКК (Департамент з полі-
тичних питань і питань миробудівництва та Швейцарська агенція з розвитку й співробітництва (SDC)).

торинг дотримання СОП, включаючи потенційне 
створення міжвідомчого органу й інструмента для 
забезпечення практичної реалізації та моніторингу 
СОП. Організації, які реалізують проєкти на НПУТ 
у рамках цього Плану гуманітарного реагування, 
погодились дотримуватись цих СОП.

Інші поточні механізми також включають Гума-
нітарний фонд для України  (UHF), який відіграє 
значну роль у підтримці зусиль щодо розширення 
доступу до НПУТ. Для забезпечення гуманітарного 
реагування на НПУТ у 2021 році UHF виділив 5,7 млн 
дол. США Участь у цьому гуманітарному реагуванні 
взяли чотири установи ООН, шість міжнародних і 
три національні неурядові організації (НУО).

Насамкінець для покращення координації гумані-
тарної діяльності на НПУТ ГКК узгодила створення 
координаційного форуму для НПУТ у складі всіх 
відповідних учасників, які прямо або опосеред-
ковано здійснюють діяльність на НПУТ, з метою 
відновлення довіри й уникнення ізольованих 
підходів. Члени ГКК домовилися в 2022 році зосере-
дитися на підвищенні якості доступу, а не на збіль-
шенні кількості гуманітарних учасників, шляхом 
вивчення можливості розширення спектра гумані-
тарних програм (зокрема щодо навичок соціальної 
взаємодії), щоби збільшити ефективність роботи.

СЕКТОР ЛЮДИ,	ЯКІ	
ПОТРЕБУЮТЬ	

ДОПОМОГИ

ЛЮДИ,	ЯКИМ	
ПЛАНУВАЛОСЬ	

НАДАТИ	
ДОПОМОГУ

	ПОТРЕБУЮТЬ 
	ПЛАНУЄТЬСЯ

ЛЮДИ,	ЯКИМ	
НАДАНО	

ДОПОМОГУ

%	НАДАНО	ПІДТРИМКУ	СЕРЕД	ТИХ,	
КОМУ	ПЛАНУВАЛОСЯ	НАДАТИ	

ДОПОМОГУ

Вода,	санітарія	та	гігієна 3,1млн 1,9млн 0,8млн 41%

Захист 2,8млн 1,5млн 1,3млн 84%

Охорона	здоров’я 1,5млн 1,3млн 352тис. 27%

Продовольча	безпека	та	
засоби	до	існування 1,5млн 80тис. 23тис. 29%

Освіта 404тис. 105тис. 30тис. 29%

Житло	та	непродовольчі	товари 174тис. 119тис. 67тис. 56%

Багатоцільова	грошова	допомога - 23тис. 11тис. 49%

Люди, яким надано допомогу в рамках попереднього ПГР*

Male

Female

eldery

adult

children

Male

Female

eldery

adult

children

Male

Female

eldery

adult

children

* Кількість людей, яким надано допомогу за перші дев’ять місяців 2021 р.



ПЛАН ГУМАНІТАРНОГО РЕАГУВАННЯ 2022 Р.

56

1.5  
Запобігання сексуальній експлуатації та сексуальній 
нарузі й підзвітність перед постраждалим 
населенням (ПППН)

57  Міжвідомчий постійний комітет  (МПК). 6 ключових принципів протидії сексуальній експлуатації та сексуальній нарузі. — 12 
вересня 2019 року. — Доступно за посиланням.

58 Робоча група з питань ЗСЕН в Україні. Пакет прозорості ЗСЕН. — 2021 рік. 

Запобігання сексуальній експлуатації та сексу-
альній нарузі (ЗСЕН)
Запобігання сексуальній експлуатації та сексу-
альній нарузі  (ЗСЕН) є стратегічним пріоритетом 
ГКК з 2016 року, коли були ухвалені рамкові підходи 
до ЗСЕН із 6 ключовими принципами ЗСЕН57. ГКК 
спрямовує свої зусилля на забезпечення нульової 
терпимості до сексуальної експлуатації та сексу-
альної наруги в рамках гуманітарного реагування 
по всій Україні.

Робоча група з питань запобігання сексуальній 
експлуатації та сексуальній нарузі була створена у 
2019 році. Її спільно очолюють УКГС і Фонд у галузі 
народонаселення ООН в Україні (UNFPA), а також 
вона підзвітна Координатору (Координаторці) з 
гуманітарних питань і ГКК. Вона відіграє ключову 
роль у практичній реалізації заходів із запобігання 
випадкам сексуальної експлуатації та сексуальної 
наруги (СЕН) з боку гуманітарних співробітників в 
Україні та реагуванню на них.

Діяльність із протидії сексуальній експлуатації 
та сексуальній нарузі здійснюється відповідно 
до щорічних Планів дій щодо ЗСЕН, які втілюють 
підходи щодо ЗСЕН на практиці. Плани дій щодо 
ПППН і ЗСЕН аналізуються наприкінці кожного 
календарного року з точки зору досягнень і 
майбутніх пріоритетів. Огляд Планів дій щодо ЗСЕН 
і ПППН на 2021 рік і розробка Планів дій на 2022 рік 
проводитимуться в грудні 2021  року. Наступним 
кроком буде їх ухвалення з боку ГКК.

Робоча група розробила низку навчальних матері-
алів, які будуть використовуватися для проведення 
кампаній з підвищення обізнаності, розбудови 
спроможностей персоналу й інтеграції питань ЗСЕН 
у програму підготовки з військово-цивільної коор-
динації для військових і цивільних органів.

Крім регулярних навчань та інформаційних кампаній 
із підвищення обізнаності працівників гумані-
тарних організацій щодо ЗСЕН, у 2021 році почалася 
загальнонаціональна кампанія з інформування 
людей, які постраждали внаслідок конфлікту, про 
політику абсолютної нетерпимості до сексуальної 
експлуатації та сексуальної наруги58. Кампанія, яка 
проводиться українською та російською мовами 
з використанням доступної для сприйняття мови, 
спрямована на розвиток поглибленого розуміння, 
що із сексуальною експлуатацією та сексуальною 
наругою не можна миритися (при цьому поясню-
ються шість основних принципів ЗСЕН) і що сексу-
альна експлуатація та сексуальна наруга станов-
лять неприйнятне порушення основних прав людей, 
які отримують допомогу в рамках відповідних 
програм. Кампанія сприяє створенню безпечного 
середовища й заохочує одержувачів допомоги 
заявляти про можливі неправомірні дії та правопо-
рушення, вчинені співробітниками організацій, що 
надають гуманітарну допомогу та/або підтримку 
в цілях розвитку. Інформаційна кампанія також 
охоплює керівників громад: наприклад, у Луган-
ській області (ПУТ) відповідні сесії були проведені у 
грудні 2021 року. Наразі вивчаються способи поши-
рення цієї кампанії на НПУТ.

https://www.humanitarianresponse.info/en/operations/ukraine/document/ukraine-iasc-six-core-principles-relating-sexual-exploitation-and-abuse
https://www.dropbox.com/sh/h1mgzldzww4b9jm/AABWQB4Z9ZKxobxOYU5-rHrpa?dl=0)
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Робоча група ГКК з питань ЗСЕН також працює 
над зміцненням системи перенаправлень для 
отримання допомоги у випадках гендерно зумов-
леного насильства (ГЗН)/сексуальної експлуа-
тації та наруги у рамках міжвідомчого механізму 
розгляду скарг на рівні громади (МСРГ). Робоча 
група також розробила керівництво для опера-
торів «гарячих ліній» для забезпечення конфіден-
ційності реагування з боку гуманітарних праців-
ників на повідомлення про випадки сексуальної 
експлуатації та сексуальної наруги. Триває робота 
зі зміцнення системи перенаправлення для 
постраждалих від СЕН/ГЗН: гуманітарні учасники 
й оператори «гарячої лінії» мають перенаправляти 
постраждалих у відповідні служби по всій Україні. 
Сфера діяльності механізму розгляду скарг на рівні 
громади  буде розширена в 2022  році, щоб слугу-
вати механізмом колективного зворотного зв’язку 
поза межами запобігання сексуальній експлуатації 
та сексуальній нарузі (див. розділ про підзвітність 
перед постраждалим населенням).

Підзвітність перед постраждалим 
населенням (ПППН)
ГКК в Україні керується Рамковими принципами 
колективної відповідальності перед постраж-
далим населенням, які визначають систему реагу-
вання по всій країни для врахування думки людей і 
вжиття відповідних заходів протягом усього Циклу 
гуманітарних програм (ЦГП). Україна — одна з 
небагатьох країн, що застосовують ЦГП, які мають 
національні рамкові принципи підзвітності перед 
постраждалим населенням, що забезпечує наяв-
ність оперативної структури для керівництва гума-
нітарним реагуванням в Україні, щоб дотримуватись 
зобов’язань та стандартів ПППН в умовах країни в 
рамках інклюзивного системного реагування. Зміц-
нюючи глобальні зобов’язання з урахуванням укра-
їнського контексту, ГКК в Україні досягає відчутних 
результатів для людей, які потребують допомоги, 
працюючи спільно й системно, вдосконалюючи 
надання допомоги, адвокаційну діяльність, фінан-
сову й іншу підтримку і роз’яснюючи положення 
політик організацій. У рамкових принципах визна-

59 Існує дублювання членського складу в робочих групах з питань ЗСЕН та ПППН, і структура може бути переглянута щодо можли-
вого злиття робочих груп.

60 Товариство Червоного Хреста України. Матеріали СЕСН. — 2021 рік.

чено покроковий План дій, який включає конкретні 
дії, показники й інструменти моніторингу, почи-
наючи з оцінки потреб у сфері ПППН і закінчуючи 
аналізом за результатами реалізації заходів реагу-
вання та врахуванням їх у подальшій діяльності. 
Ухвалення рамкових принципів забезпечило більш 
цілісне й системне реагування в частині підзвіт-
ності перед постраждалим населенням, з ураху-
ванням пріоритетних потреб і переважних для 
громад видів реагування в ході підготовки програм 
і коригуванні заходів реагування гуманітарної спіль-
ноти в цілому, як підтверджують учасники Кластера 
з питань захисту (див. текстове включення). Вони 
використовуються як платформа для обміну пере-
довими практиками й прозорою інформацією у 
рамках Робочої групи з питань ПППН.

Робоча група ГКК з питань ПППН, яка була створена 
в 2020 році й діє під керівництвом УКГС і Фонду у 
галузу народонаселення ООН в Україні  (UNFPA), 
очолює роботу зі зміцнення взаємодії з постражда-
лими людьми, щоб забезпечити врахування зворот-
ного зв’язку і тих видів підтримки, яким надають 
перевагу громади, у процесі планування заходів 
реагування59. Робоча група складається з відпові-
дальних із питань підзвітності перед постраждалим 
населенням гуманітарних організацій і є основним 
органом координації та обміну передовими практи-
ками. Наприклад, коли один з її учасників визначає 
необхідність внесення змін у заходи гуманітарного 
реагування, Робоча група може сприяти обміну 
знаннями з питань ПППН/ЗСЕН і залучення громад, 
а також розробці матеріалів і доступу до них, як це 
було здійснено при взаємодії з Товариством Черво-
ного Хреста України60. Крім того, Робоча група регу-
лярно інформує ГКК і Міжкластерну координаційну 
групу (МККГ) щодо обговорення питань із залучення 
громад, наприклад щодо того, як продовжувати 
роботу з громадами під час пандемії COVID- 19: за 
допомогою віддалених методів або шляхом безпо-
середньої взаємодії при наданні допомоги на дому. 
Підзвітність перед постраждалим населенням 
інтегрована в навчання з питань запобігання сексу-
альній експлуатації та сексуальній нарузі, а також 

https://redcrossukraine-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/a_sevriuk_redcross_org_ua/Eoer5uAxAkZOmMB2B_szmGcBcdo8xY7LGh6x5cyWAvG45A?e=b985A3
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в навчання партнерів Гуманітарного фонду для 
України для підвищення обізнаності й зміцнення 
довіри між партнерами-виконавцями по всій Україні.

У річному плані Робочої групи з питань ПППН вста-
новлено цілі щодо залучення громад з урахуванням 
індивідуального реагування на потреби постраж-
далого населення, при цьому до уваги бралися 
конкретні потреби жінок, чоловіків, хлопчиків і 
дівчинок, літніх людей та людей з інвалідністю. У 
2021 році ГКК підтвердила, що підзвітність перед 
постраждалим населенням  стане невіддільним 
елементом ПГР 2022  року і що питання ПППН 
займають центральне місце у всіх елементах Циклу 
гуманітарних програм в Україні. Так, наприклад, 
питання ПППН враховуються при використанні 
різних джерел збору даних, включаючи, міжсек-
торальну оцінку потреб, опитування кластерів/
партнерів, оцінки організацій та опитувальні листи 
моніторингу після розподілу допомоги. Використо-
вувані в усьому світі показники ПППН були адапто-
вані кластерами й партнерами до українських умов 
і включені до стратегій кластерного реагування. 
Робота щодо ПППН Кластера з питань захисту (див. 
текстове включення в цьому розділі) ілюструє, як 
зобов’язання ГКК втілюються на практиці, тобто як 
зворотний зв’язок від постраждалого населення 
використовується для коригування заходів реагу-
вання та розробки програм захисту в Україні.

Для кращого розуміння перешкод для запрова-
дження підзвітності перед постраждалим насе-
ленням і способів подолання проблем, які існували 
до створення механізму розгляду скарг на рівні 
громади, у 2021  році в Україні було проведено 
опитування співробітників гуманітарних партнерів, 
зокрема гуманітарних працівників на місцях, спів-
робітників організацій громадянського суспільства 
й представників місцевих органів влади. Респон-
денти вказали на низку проблем і перешкод, з 
якими стикаються організації при виконанні 
зобов’язань щодо підзвітності перед постраждалим 

населенням у рамках реагування, зокрема вказали 
на обмеження доступу й контактів з одержувачами 
допомоги на НПУТ, проблеми безпеки, виклики 
пандемії COVID-19, а також брак фінансування 
та персоналу. Хоча три з чотирьох респондентів 
заявили, що мають намір активізувати зусилля та 
потужності щодо підзвітності перед постраждалим 
населенням, тільки один з трьох респондентів був 
обізнаний щодо Рамкових принципів колективної 
підзвітності перед постраждалим населенням 
2020  року й нещодавно створеної Робочої групи з 
питань ПППН. Після опитування Робоча група з 
питань ПППН сприяла проведенню консультацій 
у сфері ПППН для обговорення результатів опиту-
вання та пошуку шляхів подолання виявлених недо-
ліків, які включають: адвокаційну роботу; підви-
щення обізнаності про рамкові принципи ПППН і 
пріоритети Робочої групи з питань ПППН; нарощу-
вання потенціалу; розширення механізму розгляду 
скарг на рівні громади; розробку безпечних меха-
нізмів зворотного зв’язку, у яких гарантується 
конфіденційність даних; обов’язкове впровадження 
підходів, основаних на участі/залученні громад і 
використанні гендерно-вікового маркера (GAM). 
У ході подальших нарад визначались передові 
практики взаємодії з громадами, у тому числі з 
маргіналізованими групами населення, для визна-
чення відповідальних шляхів збору даних і способів 
врахування думок постраждалого населення при 
реалізації конкретних заходів та шляхом взаємного 
навчання. Ця ініціатива й інші платформи, такі як 
консультації щодо ПППН і форуми з координації 
гуманітарної діяльності, сприяють зміцненню 
довіри між гуманітарними організаціями й обміну 
думками щодо питань підзвітності перед постраж-
далим населенням. Оптимістичні висновки про 
задоволеність наданою гуманітарною допомогою 
та довіру до гуманітарних організацій, як представ-
лено нижче, допоможуть ще більше зміцнити роботу 
з підзвітності перед постраждалим населенням для 
досягнення відчутних результатів для людей, які 
потребують допомоги.
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Джерела інформації про гуманітарну допомогу, 
яким надають перевагу домогосподарства на ПУТ 
(у % домогосподарств)61

ДЖЕРЕЛО	ІНФОРМАЦІЇ	ПРО	
ГУМАНІТАРНУ	ДОПОМОГУ

2021 2020  2021 
 2020

Міжнародні	НУО 68% 71%

Національні	НУО 29% 4%

Представники	державних	
або	інших	органів	 23% 8%

Сусіди	або	друзі 13% 1%

Лідер	громади 6% 13%

Телебачення 6% н/з

Результати оцінки задоволення наданою допо-
могою та довіри до гуманітарних організацій є 
позитивними. Згідно з висновками нещодавньої 
міжсекторальної оцінки потреб62, проведеної REACH, 
щодо підзвітності перед постраждалим насе-
ленням, 75 % опитаних домогосподарств в Україні 
зазначили гуманітарних працівників як джерело 
отримання інформації та зворотного зв’язку, якому 
вони надають перевагу. Тільки 12 % опитаних домо-
господарств були незадоволені отриманою гумані-
тарною допомогою, що є найнижчим показником 
із 6 розглянутих країн (Ірак — 16 %, Сомалі — 16 %, 
Лівія  —  18  %, Нігер  —  21  % та Центральноафрикан-
ська Республіка — 66 %). Висновки підтверджуються 
даними, отриманими в результаті секторальних 
оцінок. Оцінка у сфері продовольчої безпеки та 
засобів до існування показала, що 80 % одержувачів 
допомоги на НПУТ були деякою або значною мірою 
задоволені наданою їм допомогою63.

Спираючись на ці досягнення значного задово-
лення наданою гуманітарною допомогою та значної 
довіри, гуманітарні організації повинні докладати 
ще більших зусиль для покращення комунікацій з 

61 REACH, Humanitarian Trend Analysis in GCA (interactive dashboard), 2020; Humanitarian Trend Analysis in GCA (interactive dashboard), 2021
62 REACH, ‘Multi-Sector Needs Assessment (MSNA) Accountability to Affected Populations (AAP) findings September 2021 GLOBAL’, 2021. — 

Доступно за посиланням.
63 FAO, Food Security & Livelihoods Assessment in Eastern Ukraine, 2021.
64 REACH, Analysis of Humanitarian Trends in GCA, 2019 and 2020.
65 REACH, Humanitarian Trend Analysis, July-August 2021. Інтерактивна панель моніторингу доступна за посиланням.
66 REACH, Humanitarian Situation Monitor (HSM), 2021. Інтерактивна панель моніторингу доступна за посиланням.

постраждалими людьми щодо їхніх потреб і шляхів 
реагування, яким вони надають перевагу, а також 
щодо доступності гуманітарної допомоги. На ПУТ 
Луганської та Донецької областей частка домогос-
подарств, які повідомили, що з ними не консульту-
валися з приводу їхніх потреб, скоротилася із 72 % 
у 2019 році до 62 % у 2020 році. Частка домогоспо-
дарств, обізнаних щодо наявних механізмів подачі 
скарг, збільшилася з 50 % у 2019 році до 53 % у 2020 
році64. Регулярний Аналіз гуманітарних тенденцій, 
що проводиться REACH, є невіддільною частиною 
взаємодії з постраждалим населенням та включає 
історично маргіналізовані групи населення, такі як 
жінки й люди похилого віку. Три з десяти опитаних 
домогосподарств очолюють жінки віком від 
60 років. З них 62 % повідомили про хронічні захво-
рювання. У 2020 році 65 % усіх респондентів пові-
домили про бажання отримувати більше інформації 
про те, як зареєструватися для отримання допомоги. 
Але цей показник у 2021 році значно знизився до 
41 %. Кожен третій респондент заявив, що не бажає 
отримувати більше інформації. Двоє з трьох респон-
дентів заявили, що хотіли б отримувати допомогу 
готівкою та/або в натуральній формі (33 %), непро-
довольчими товарами (25 %) і послугами (20 %)65. 
Явна перевага підтримки у формі грошової допо-
моги була врахована в ПГР: ГКК обговорила шляхи 
зміцнення багатосекторального підходу до розро-
блення програм з надання грошових коштів і погоди-
лась розглянути можливість формування програм з 
надання багатоцільової грошової допомоги (БЦГД) 
як спосіб реагування за замовчуванням. На НПУТ 
через надзвичайно складні операційні умови й 
обмеження доступу лише 20 % домогосподарств 
повідомили, що з ними консультувалися щодо їхніх 
потреб до розподілу гуманітарної допомоги66.

Механізм розгляду скарг на рівні громади (МСРГ) 
забезпечить системне реагування на зворотний 
зв’язок і скарги. З огляду на необхідність системати-

https://reach-info.org/ukr/TA_2021/
https://www.impact-repository.org/document/reach/5ee5e842/REACH_Factsheet_AAPCross-crisis2020_September2021.pdf
https://reach-info.org/ukr/TA_2021/
https://reach-info.org/ukr/hsm/
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зації численних «гарячих ліній», що надають консуль-
тації (наприклад, психосоціальну та юридичну 
допомогу), а також підтримку постраждалим 
людям, які повідомляють про проблеми, був ство-
рений механізм розгляду скарг на рівні громади як 
міжвідомчий механізм зворотного зв’язку для 
всіх запитів і скарг, незалежно від проблеми або 
агенції. Як зазначалося вище, механізм розгляду 
скарг на рівні громади спочатку призначався для 
реагування тільки на звинувачення стосовно сексу-
альної експлуатації та сексуальної наруги. Однак 
на «гарячі лінії» продовжували надходити скарги, 
які не були безпосередньо пов’язані з проблемами 
сексуальної експлуатації та сексуальної наруги, 
тому було вирішено розширити охоплення, вклю-
чивши інші скарги. Механізм розгляду скарг на рівні 
громади почне виконувати свою нову розширену 
функцію у 2022  році, після поглибленого комплек-
сного підготовчого етапу. Функціонал механізму 
розгляду скарг на рівні громади включає опера-
торів, з якими можна зв’язатися телефоном, елек-
тронною поштою або усно через відповідальних 
з питань запобігання сексуальній експлуатації та 
сексуальній нарузі, які будуть направляти повідом-
лення у відповідні сектори або — у разі проблем 
сексуальної експлуатації та наруги/гендерно зумов-
леного насильства — обробляти їх у рамках окре-
мого механізму із чіткими стандартними операцій-
ними процедурами (СОП). Зі зростанням охоплення 
Робоча група з питань ПППН буде приділяти пріо-
ритетну увагу роботі з оптимізації шляхів перена-
правлення для отримання допомоги через меха-
нізм розгляду скарг на рівні громади у 2022  році 
шляхом розробки форм звітності й стандартизації 
шляхів перенаправлення. Механізм розгляду скарг 
на рівні громади буде надійним і конфіденційним 
механізмом взаємодії з громадами, забезпечуючи 
відповідальність гуманітарних організацій шляхом 
надання обов’язкової звітності про дії, виконані 
в окремих випадках, розгляд системних питань, 

67 Україна. Робоча група з питань ЗСЕН в Україні. Механізм перенаправлення скарг на рівні громади (МСРГ) щодо випадків сексу-
альної експлуатації та сексуальної наруги (СЕН) в Україні. — 2020 рік.

68 Там само.
69 Наприклад, після таких спільних виїздів МККГ у 2019 році у кілька ізольованих населених пунктів уздовж «лінії розмежування» 

МККГ узгодила пріоритетність надання допомоги в натуральній формі, у порівнянні з грошовою допомогою та ваучерами, оскільки 
мешканці громад, особливо люди похилого віку, повідомляли про складнощі щодо проїзду до ринків або міських центрів для 
придбання товарів. 

які потребують розв’язання на рівні організації/
кластерів, а також запровадження узгоджених 
протоколів наступних кроків на випадок бездіяль-
ності, з подальшим розширенням цього механізму 
через координаційні структури в країні. Щодо запо-
бігання сексуальній експлуатації та сексуальній 
нарузі механізм передбачає, що кожного разу, коли 
надходить скарга, Координатору (Координаторці) з 
гуманітарних питань надсилається відповідне пові-
домлення без розкриття подробиць. У разі відсут-
ності відповіді або невжиття заходів проблема буде 
передана на вищий рівень через механізм розгляду 
скарг на рівні громади із залученням Координатора 
(Координаторки) з гуманітарних питань. Бездіяль-
ність неприпустима. Процедури й строки реагу-
вання зазначені в стандартних операційних проце-
дурах механізму розгляду скарг на рівні громади 
і схвалені ГКК67. Крім того, за запитом ГКК був 
розроблений інформаційний бюлетень про меха-
нізм розгляду скарг на рівні громади для його попу-
ляризації. Щоб забезпечити охоплення учасників на 
національному рівні, він доступний англійською та 
українською мовами68. У 2022 році буде проведено 
роботу, щоби забезпечити системне використання 
зворотного зв’язку (та/або скарг) від постражда-
лого населення для внесення змін у заходи реагу-
вання, де це доцільно. Іншим прикладом такої 
роботи є відновлення виїздів на місця спільних 
місій Міжкластерної координаційної групи (МККГ), 
з дотриманням необхідних запобіжних заходів 
щодо COVID-19. Ця спільна діяльність розпочалась 
у 2019 році та вважалась хорошою практикою 
для сприяння взаємодії МККГ (як колективного 
органу) з постраждалими громадами, оскільки 
такі виїзди давали можливість вислухати комен-
тарі громад щодо їхніх потреб та отриманої допо-
моги, що використовувалось для внесення змін у 
заходи, підходи та модальності реагування69. Через 
пандемію COVID-19 такі виїзди були припинені з 
березня 2020 року.

https://www.dropbox.com/s/odtkz2nokdldqcb/What%20is%20CBCM%20in%20Ukraine_Ukr.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/odtkz2nokdldqcb/What%20is%20CBCM%20in%20Ukraine_Ukr.pdf?dl=0
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Гендерно-віковий маркер (GAM) Міжвідомчого 
постійного комітету є обов’язковим для проєктів 
ПГР. Він допомагає користувачам розробляти й 
впроваджувати інклюзивні програми, що врахо-
вують гендерно-вікові відмінності й відмінності, 
пов’язані з інвалідністю, а також він вважається 
мінімальним стандартом підзвітності. УКГС 
проводить регулярні тренінги щодо застосування 
гендерно-вікового маркера  (GAM) з інтегрованим 
компонентом запобігання сексуальній експлуатації 
та сексуальній нарузі. Гендерно-віковий маркер 
допомагає гуманітарному персоналу розробляти 
проєкти на основі консультацій, наприклад шляхом 
застосування даних, зібраних у ході опитувань на 
КПВВ, моніторингу після розподілу допомоги, за 
допомогою анонімних скриньок зворотного зв’язку 
або опитувань, проведених під час надання гумані-
тарної допомоги (наприклад, під час доставляння 
додому для літніх людей або осіб з інвалідністю), з 
метою реагування на конкретні потреби різних груп 
постраждалого населення з урахуванням статі, віку 
й інвалідності. Гендерно-віковий маркер сприяє 
ефективному розробленню та виконанню програм 
з урахуванням гендерних факторів, інвалідності й 
віку і забезпечує застосування орієнтованого на 

70 Основний гуманітарний стандарт доступний багатьма мовами за посиланням.

людей підходу протягом усього проєктного циклу. 
Проєкти розглядаються зовнішнім комітетом, що 
складається з профільних експертів з гуманітарних 
питань і питань розвитку. Цей комітет надає гума-
нітарним партнерам зворотний зв’язок і рекомен-
дації з питань врахування факторів гендера, віку й 
інвалідності.

Партнерам рекомендовано використовувати 
Основний гуманітарний стандарт якості й підзвіт-
ності  (ОГС)70, який є невіддільною частиною 
Рамкових принципів колективної підзвітності 
перед постраждалим населенням. Деякі організації 
зробили ОГС обов’язковою вимогою для учасни-
ків-виконавців в Україні. В Основному гуманітар-
ному стандарті викладені дев’ять зобов’язань, які 
організації та фізичні особи, що залучені у процес 
гуманітарного реагування, можуть використовувати 
для підвищення якості й ефективності наданої ними 
допомоги, ставлячи громади й людей, постраж-
далих унаслідок кризи, у центр гуманітарної діяль-
ності, щоб постраждале населення отримувало 
саме ту допомогу, яка є для нього необхідною та 
відповідає його потребам.

Врахування	відгуків	постраждалих	людей	у	заходах	реагування	у	сфері	захисту
Підзвітність перед постраждалим населенням 
(ПППН)  — це колективне зобов’язання ГКК, що 
включає як основний елемент перетворення 
зібраних даних і зворотного зв’язку від постраж-
далих людей на реальні гуманітарні дії. Наведені 
приклади Кластера з питань захисту ілюструють, 
як зворотний зв’язок від постраждалого населення 
використовується для коригування заходів реагу-
вання та реалізації програм в Україні.

Партнери Кластера з питань захисту регулярно 
запрошують зворотний зв’язок від громадських 
організацій та активістів-ВПО/лідерів громад при 
розробці заходів у районах поза межами територій, 
які постраждали внаслідок конфлікту. Такий запит 

проводиться у формі розширених консультації з 
громадами двічі на рік з метою виявлення найна-
гальніших потреб у розбудові спроможностей. У 
результаті партнери Кластера з питань захисту кори-
гують теми семінарів, поїздок для обміну досвідом, 
консультацій та програм наставництва, а також 
формують додаткові можливості для розвитку 
громад, такі як молодіжні ініціативи й адвокаційна 
робота з громадами ВПО. Спільні оцінки, які викону-
ються раз на пів року у формі обговорень у фокус-
групах і співбесід з ключовими інформаторами, 
допомагають створити обґрунтовані програми, 
гарантуючи охоплення озвучених ВПО пріоритетів. 
Наприклад, шляхом використання зворотного 
зв’язку від таких консультацій була активізована 

https://corehumanitarianstandard.org/the-standard/language-versions
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адвокаційна робота із житлових питань, зокрема на 
місцевому рівні, а ініціатива «Міста солідарності»71 

була адаптована відповідно до місцевих особли-
востей, щоб забезпечити орієнтованість на потреби 
конкретних ВПО у певних географічних районах.

Крім того, на прохання молоді ВПО партнери-ви-
конавці Кластера з питань захисту пропонують 
заняття з підвищення обізнаності про гендерно 
зумовлене насильство (ГЗН) і заняття з профілак-
тики ВІЛ для молоді ВПО й приймаючих громад 
із подальшою підтримкою молодіжних кампаній, 
присвячених «16 дням проти насильства».

Інші приклади містять інформацію та відгуки, 
зібрані під час регулярних моніторингових візитів на 
КПВВ або шляхом організації міжвідомчих спільних 
оцінок з пошуку рішень виявлених потреб72. На 
основі зібраних даних учасники знаходять конкретні 
рішення, такі як поліпшення умов перетину КПВВ 
і надання доступу до Інтернету завдяки встанов-
ленню обладнання Wi-Fi.

Після надання адресної допомоги у сфері 
захисту  ВПО завжди проводиться моніторинг  з 
метою отримання зворотного зв’язку про реалі-
зацію програми з рекомендаціями щодо поліп-
шення, якщо такі є.

71 УВКБ. Міста солідарності. — 2020 рік.
72 Кластери з питань охорони здоров’я, захисту, води, санітарії та гігієни. Інформаційна довідка про вплив процесу децентралізації на 

громади, які постраждали внаслідок конфлікту на сході України. — Березень 2021 року.
73 DRC-DDG, ‘Post-Assistance Monitoring Report: Legal Assistance and Mine Risk Education’, September 2021.
74 Protection Cluster, ‘Post-Distribution Monitoring Reports’, 2021
75 DRC, ‘Post Assistance Monitoring Report: Community-Based Initiatives’, November 2021.

У рамках моніторингу після надання допомоги 
партнер Кластера з питань захисту — Данська рада 
у справах біженців  — провів опитування людей, 
які скористалися юридичною консультацією. Було 
запропоновано включити в програму можливість 
спілкування з юристами в онлайн-режимі. У резуль-
таті команда з юридичної допомоги розробила й 
впровадила перехід на онлайн-методи надання 
юридичної допомоги через Telegram і Viber. Такий 
варіант був сприйнятий дуже позитивно, особливо 
з урахуванням ситуації з COVID-19, яка істотно 
прискорила перехід до цифровізації, та обмеженого 
доступу до території поза урядовим контролем 
через суттєво обмежений перетин «лінії розмеж-
ування»73. Моніторинг після надання допомоги 
за ініціативою на рівні громад, який проводився 
групою з питань захисту Данської ради у справах 
біженців, виявив потребу в удосконаленні навичок 
і компетенцій жителів громад та їхніх лідерів74, 
особливо щодо заходів розбудови спроможностей 
і набуття знань/досвіду для поліпшення навичок 
розробки проєктів і бюджетів, а також спеціальних 
знань для продовження самостійного збору коштів. 
Інтегруючи цей зворотний зв’язок у розробку своєї 
програми, Данська рада у справах біженців планує 
на новому етапі проєкту провести навчання з ефек-
тивного складання бюджетів й очікує позитивних 
результатів, які сприятимуть сталості впроваджу-
ваних ініціатив75.

ПОПАСНА, ЛУГАНСЬКА ОБЛАСТЬ, ПУТ, УКРАЇНА
Дівчинка на подвір’ї біля «лінії розмежування».  
Фото: УКГС ООН/Євген Малолєтка 

https://www.unhcr.org/ua/міста-солідарності
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1.6  
Зведений огляд використання багатоцільової 
грошової допомоги

76 Згідно з даними організації Cash Learning Partnership (CaLP).
77 REACH, 2021 Humanitarian Trend Analysis in GCA, July-August 2021. Інтерактивна панель моніторингу доступна за посиланням.
78 Аналіз розриву в доходах, проведений Робочою групою з питань грошових коштів у жовтні 2021 року.
79  Додаткова інформація про послуги, які надаються Робочою групою з питань грошової допомоги в Україні, доступна за 

цим посиланням.
80 Фактичний прожитковий мінімум в Україні щомісяця публікується Міністерством соціальної політики. Він розраховується як сума 

витрат відповідно до мінімального кошика витрат, який включає мінімальний кошик основних продуктів харчування, непродо-
вольчих товарів та основних послуг. Наразі мінімальний кошик витрат містить перелік з 296 пунктів. Станом на серпень 2021 року 
мінімальний прожитковий мінімум становив 4 333,71 грн на людину на місяць, що на 15 % більше, ніж у серпні 2020 року. Дані 
публікуються у відкритому доступі й доступні за посиланням.

Багатоцільова грошова допомога (БЦГД) забез-
печує постраждалим від кризи людям макси-
мальний ступінь гнучкості й гідності при виборі 
способів задоволення їхніх потреб76. Дані свід-
чать про те, що багато постраждалих внаслідок 
конфлікту людей на ПУТ назвали програми 
грошових переказів як переважний вид допомоги: 
64 % надали перевагу готівковим коштам, 21 % 
вважали за краще отримати кошти шляхом банків-
ського переказу й 13 % надали перевагу ваучерам77. 
Надання грошової допомоги визнається складним 
завданням у деяких віддалених громадах, де 
неодноразово відбувалися активні бойові дії, з двох 
основних причин: (i)  ринки можуть не функціону-
вати належним чином; (ii) доступ людей до ринків, 
незалежно від того, наскільки він обмежений, може 
бути ускладнений через відсутність безпеки.

З 2015  року БЦГД була і залишається важливим 
багатосекторальним механізмом реагування в 
Україні, особливо на ПУТ. Основна мета багато-
цільової грошової допомоги полягає в тому, щоб 
розширити можливості людей задовольняти свої 
нагальні базові потреби й максимізувати викори-
стання ресурсів таким чином, щоб вони найбільш 
оптимально відповідали їхнім вимогам.

Дані за 2021  рік свідчать, що одержувачі багато-
цільової грошової допомоги, як правило, мають 
рівень доходу близько 60–64 % від прожиткового 
мінімуму й не можуть задовольнити свої нагальні 

базові потреби78. Дані також показують, що 92  % 
одержувачів багатоцільової грошової допомоги 
одночасно мають потреби у більш ніж двох секторах, 
ситуація в яких, як правило, загострюється взимку, 
і 75 % одержувачів багатоцільової грошової допо-
моги витратили її на покриття двох або більше 
потреб. Без багатоцільової грошової допомоги вони 
не зможуть задовольняти нагальні щоденні основні 
потреби, а тому з’являється ризик застосування 
ними негативних механізмів пристосування.

З 2016  року Робоча група з питань грошової 
допомоги в Україні79 є основним координаційним 
органом з питань багатоцільової грошової допо-
моги (БЦГД), який відстежує реалізацію таких пере-
казів, а також сприяє застосуванню більш послідов-
ного підходу й стандартів. Готівкові перекази для 
цілей конкретного сектора (наприклад, кошти на 
харчові продукти, оренду або гігієнічні засоби тощо), 
як і раніше, координуються відповідним кластером, 
який отримує звіти про перекази.

Реагування
Робоча група з питань грошової допомоги в Україні 
допомагає визначити розмір мінімального кошика 
витрат, який обумовлює вимоги домогосподарств 
для задоволення основних потреб, а також їхню 
середню вартість. Починаючи з 2017 року міні-
мальний кошик витрат узгоджується з прожит-
ковим мінімумом, який використовується урядом 
України80 і для визначення якого застосовуються 

https://www.calpnetwork.org/themes/multipurpose-cash-assistance/
https://reach-info.org/ukr/TA_2021/
https://www.humanitarianresponse.info/en/operations/ukraine/cash-working-group
https://www.msp.gov.ua/news/12286.html
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дані Міністерства соціальної політики про міні-
мальні витрати, що регулярно оновлюються для 
урахування динаміки ринку як базового рівня для 
проведення розрахунків.

На момент планування заходів реагування на 
2022  рік сума багатоцільової грошової допомоги 
залишалася на рівні 1 150 грн на людину на місяць81, 
що покриває близько 60  % розриву між мінімаль-
ними витратами й доходами82. Ця сума враховує 
негативні економічні наслідки COVID-19 для вразли-
вого населення та збільшення офіційного фактич-
ного прожиткового мінімуму. Як показує аналіз 
мінімального кошика витрат, тенденції до стабі-
лізації середньої вартості проживання не спосте-
рігається, а вразливі групи продовжують отриму-
вати доходи, які є значно нижчими за мінімальний 
прожитковий рівень.

Подібно до попередніх років перекази БЦГД покри-
ватимуть у середньому чотири місячні платежі або 
більше, якщо залишатимуться численні потреби. 
В окремих випадках переказ буде разовим, проте 
загальна сума переказу відповідатиме його щомі-
сячній сумі, рекомендованій Робочою групою з 
питань грошової допомоги в Україні.

Адресність: БЦГД призначена для найбільш ураз-
ливих людей із великою кількістю незадоволених 
потреб, чий щомісячний дохід є нижчим від прожит-
кового мінімуму. Відповідно до моніторингу, прове-
деного після розподілу допомоги, ця група пере-
важно включає:

• людей похилого віку, єдиним джерелом доходу 
яких є пенсія;

• очолювані жінками домогосподарства з 
декількома дітьми;

• неповні родини з дітьми;
• родини, у складі яких є люди з інвалідністю або 

обмеженою мобільністю;

81 На момент підготовки ПГР у кінці листопада 2021 року Робоча група з питань грошової допомоги в Україні розглядала можливість 
збільшення суми переказу багатоцільової грошової допомоги (БЦГД) до 1 320 грн на людину на місяць. Однак сума БЦГД у рамках 
ПГР 2022 року була розрахована в кінці жовтня 2021 року на основі визначеної на той час суми 1 150 грн.

82 Методологія розрахунку мінімального кошика витрат в Україні доступна за посиланням. 
83 Пенсійний вік в Україні наразі складає 55 років для жінок і 60 років для чоловіків. Проте нова нормативно-правова база перед-

бачає збільшення пенсійного віку до 60 років для жінок і до 62 років для чоловіків до 2021 року.

• родини, у складі яких є люди з хроніч-
ними хворобами;

• родини, у складі яких є ВПО, які можуть втратити 
доступ до соціальних виплат через бюрокра-
тичні перешкоди;

• родини, у складі яких є безробітні віком 
50–59 років (які не досягли пенсійного віку)83,

• родини з дітьми, у яких годувальник втратив 
роботу/джерело доходу внаслідок карантинних 
обмежень через COVID-19.

Географічна спрямованість: готівкові перекази, 
включно з БЦГД, як правило, можливо реалізувати 
лише на ПУТ, де ринки продовжують функціонувати, 
а банківські й поштові послуги пропонують безпечні 
й ефективні способи доставляння. На НПУТ дані про 
стан ринків залишаються обмеженими й недостат-
німи для визначення можливості здійснення пере-
казів грошових коштів у більших масштабах. Відсут-
ність надійних постачальників фінансових послуг 
на НПУТ є ще однією серйозною перешкодою для 
здійснення на цій території готівкових переказів. 
Хоча в минулому реалізація програми з надання 
багатоцільової грошової допомоги відбувалася 
на дуже незначному рівні, ця робота припинилася 
після обмеження перетину «лінії розмежування» з 
початком пандемії COVID-19 у березні 2020 року.

Координація з іншими секторами: партнери у 
сфері БЦГД координують свої дії з іншими класте-
рами через (i) Міжкластерну координаційну групу 
(МККГ), де голова Робочої групи з питань грошової 
допомоги є постійним членом для забезпечення 
належної координації діяльності з іншими класте-
рами, (ii) систему перенаправлення для отримання 
негрошової секторальної допомоги у разі надзви-
чайно високих або хронічних факторів вразливості, 
виявлених серед отримувачів БЦГД, і (iii) регу-
лярний моніторинг ринку партнерами у сфері БЦГД 
на постраждалих унаслідок конфлікту територіях 

https://www.humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse.info/files/documents/files/cash_working_group_mpc_guidance_on_transfer_value_june_2020.pdf
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протягом останніх трьох років; останній моніторинг 
був проведений у серпні—вересні 2021 року.

У 2022  році будуть проведені обговорення для 
пошуку шляхів посилення багатосекторального 
підходу до реалізації програми грошової допо-
моги, включаючи аналіз можливості реалізації 
програми надання БЦГД як способу реагування за 
замовчуванням для оптимізації підтримки секто-
ральної програми грошової допомоги. Це враховує 
глобальний заклик до Міжвідомчого постійного 
комітету (IASC) від 95  НУО щодо забезпечення 
передбачуваних і підзвітних механізмів координації 
гуманітарних коштів. Для визначення та узгодження 
попередніх умов та можливостей просування у 
цьому напрямку будуть потрібні додаткові обгово-
рення з відповідними учасниками у 2022 році.

Вартість реалізації
Починаючи з 2015  року, для переказів БЦГД у 
Планах гуманітарного реагування передбачаються 

84 Це було пов’язано з тим, що Україна мала надати загальну цільову кількість і фінансові потреби на 2022 рік, у т. ч. стосовно БЦГД, 
2 листопада 2021 року для включення до Глобального огляду гуманітарних потреб на 2022 рік.

85 Однак у листопаді 2021 року Робоча група з питань грошової допомоги в Україні погодилася збільшити суму переказу БЦГД до 
1 320 грн на людину на місяць на основі аналізу розриву в доходах, який був проведений у жовтні 2021 року. Однак сума БЦГД у 
Планах гуманітарного реагування 2022 року була розрахована в кінці жовтня 2021 року.

конкретні бюджетні статті для точного кількіс-
ного визначення потреб. У 2022  році в рамках 
ПГР потрібно 7,5  млн  дол.  США для надання 
БЦГД близько 28  000  людям з уразливих верств 
населення на ПУТ. Відповідно до рішення ГКК у 
вересні 2020 року необхідно ухвалити методологію 
розрахунку витрат на основі вартості окремих 
видів діяльності для визначення суми витрат за 
ПГР: сума багатоцільової грошової допомоги була 
обчислена в кінці жовтня 2021  року84 на основі 
чинної суми переказу, яка становила 1  150  грн на 
людину на місяць85, з урахуванням рекомендованих 
чотирьох місячних платежів. Цільовий показник 
28  000  осіб був визначений на основі історичних 
даних програми надання БЦГД, включених у Плани 
гуманітарного реагування з 2017 до 2020  року. 
Операційні/супутні витрати на надання БЦГД вклю-
чені в загальну суму й становлять 25  % від безпо-
середньої вартості реалізації програми. Історичні 
дані використовувались як реалістичний показник 
поточних операційних можливостей реагування та 
розрахункових операційних/супутніх витрат.

Цілі та цільові показники

Секторальна ціль СЦ1
ПЛАНУЄТЬСЯ 

НАДАТИ 
ДОПОМОГУ

Збільшити	купівельну	спроможність	груп	населення,	яким	планується	надати	допомогу,	для	задоволення	їхніх	
невідкладних	основних	потреб

28 000

Сприяє	досягненню	конкретної	цілі	КЦ1.1
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Частина 2:  

Моніторинг гуманітарного 
реагування 

ОЛЕНІВКА, ДОНЕЦЬКА ОБЛАСТЬ, НПУТ, УКРАЇНА
Чотирирічна Кіра біля входу у дім, що знаходиться на «лінії 
розмежування».  
Фото: МОМ/Поліна Перфілієва
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2.1  
Підхід до проведення моніторингу

Гуманітарна спільнота в Україні продовжуватиме 
використовувати наявні механізми моніторингу 
й звітності, що застосовуються з 2015 року. Щоб 
забезпечити своєчасний захист і гуманітарну допо-
могу людям, які її найбільше потребують, гумані-
тарні партнери продовжуватимуть вдосконалю-
вати свої спроможності моніторингу й управління 
інформацією, включаючи використання віддале-
ного моніторингу під час COVID-19 та в районах із 
ускладненим доступом.

Моніторинг надання гуманітарної допомоги
Розробка та подальший моніторинг реалізації 
рамкових стратегічних підходів на міжкластер-
ному і кластерному рівнях здійснюються за допо-
могою Інструмента планування та моніторингу 
реагування (RPM), який застосовується у процесі 
планування ПГР і для періодичних заходів моніто-
рингу, що відбуваються в Україні щокварталу. Парт-
нери надають дані про реагування (з розподілом за 
віком, статтю та наявністю інвалідності) за ключо-
вими кластерними й міжкластерними показниками 
до кластерів, а потім ці дані подаються до УКГС 
і відповідно аналізуються. Зі зведеними даними 
можна ознайомитися на Інформаційній платформі 
Human Insight Platform, яка забезпечує візуальний 
огляд задоволення гуманітарних потреб у 2022 році. 
Іншими інструментами й платформами, які розро-
блені або використовуються УГКС та іншими парт-
нерами, є Служба фінансового моніторингу (FTS), 
Оперативне зведення в електронному форматі й 
портал даних Міністерства з питань реінтеграції 
тимчасово окупованих територій. Ці інструменти 
полегшують моніторинг у режимі реального часу й 
дозволяють гуманітарним учасникам аналізувати 
досягнення, звертати увагу на прогалини і реагу-
вати на зміни в операційному контексті.

Моніторинг реагування у 2022 році буде проводи-
тися на трьох рівнях: (i) показники результативності, 
моніторинг за якими здійснюється кластером; (ii) 
моніторинг показників для оцінки внеску в досяг-
нення конкретних міжсекторальних цілей; та (iii) 
моніторинг результатів досягнення стратегічних та 
конкретних цілей.

Гуманітарний фонд для України (UHF) також здійс-
нюватиме моніторинг профінансованих заходів у 
межах своєї системи підзвітності. Проєкти UHF 
також сприятимуть досягненню Стратегічних цілей 
ПГР у 2022 році.

Індикатори реагування та взаємодоповнюваність з 
іншими механізмами моніторингу
Спираючись на показники, які вперше було розро-
блено у 2020  році, індикатори досягнення страте-
гічних і конкретних цілей були надалі удоскона-
лені й оптимізовані для вимірювання результатів 
реагування у 2022 році. Удосконалення торкнулися 
таких аспектів:

i. прямі зв’язки між індикаторами потреб 
згідно з Рамковими принципами спільного 
міжсекторального аналізу  (JIAF), зокрема 
з урахуванням стратегічної цілі № 1 — 
надання термінової надзвичайної допомоги 
й забезпечення доступу до основних 
необхідних послуг постраждалим унаслідок 
конфлікту людям;

ii. узгодження показників стратегічної цілі № 
2 — реагування на потреби у сфері захисту 
й посилення захисту прав — з оновленою 
Стратегією ГКК у сфері захисту;

iii. уточнення й забезпечення більш чітких 
і вимірних контрольних показників для 
оцінки прогресу в реалізації стратегії 
передачі функцій допомоги від гуманітарних 
організацій місцевим органам на ПУТ, як 
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це передбачено в стратегічній цілі № 3. Це 
узгоджується з діяльністю, спрямованою на 
забезпечення зв’язку гуманітарної допомоги, 
заходів розвитку й розбудови миру на ПУТ86.

Ці показники будуть оцінюватися щорічно в рамках 
моніторингу й звітності станом на кінець року.

Моніторинг діяльності кластерів
Цілі, результати, планові показники та індикатори 
кластерів базуються на Стратегічних цілях Плану 
гуманітарного реагування та пов’язаних з ними 
міжсекторальних результатах. Показники резуль-
тативності включають сумарні результати реалі-
зації проєктів учасників кластера для узагальнення 
основних видів діяльності й висвітлення основних 
досягнень кластера. Це дає уявлення про те, чи 
виконує кластер свої цілі й чи надає допомогу в 
різних географічних районах. Планові показники 
кластера використовуватимуться для оцінки кіль-
кості людей, яким надано допомогу, на щоквар-
тальній основі (у форматі 5W, із зазначенням 
того, хто здійснює які заходи в яких зонах, в який 
період і для кого).

Моніторинг ситуації та потреб
Гуманітарні партнери в Україні будуть продов-
жувати відстежувати зміни в гуманітарному 
контексті на основі Рамкових принципів спільного 
міжсекторального аналізу (JIAF), які є основою 

86 УКГС. Конференція: зв’язок між гуманітарною роботою та програмами розвитку та розбудови миру (Nexus) в Україні. — Червень 
2021 року. Звіт доступний за посиланням.

Огляду гуманітарних потреб. Моніторинг здійсню-
ється на основі 20 показників, узгоджених у межах 
JIAF, та із застуванням різних наявних механізмів 
оцінки. Вони включають звітність Моніторингової 
місії ООН з прав людини про кількість жертв серед 
цивільного населення, моніторинг безпекових інци-
дентів міжнародною НУО Safety Organization (INSO) 
та проєктом ACLED, щоденні й тематичні звіти СММ 
ОБСЄ, звіти Національної системи моніторингу МОМ 
(щодо ситуації ВПО), інші багатосекторальні оцінки 
REACH, дані щодо захворюваності на COVID-19 і 
статистичні дані, що надаються Центром громад-
ського здоров’я, ВООЗ та іншими відповідними 
організаціями. У разі серйозних змін протягом 2022 
року ПГР буде переглянуто відповідно до змін пріо-
ритетності потреб, що можуть з’явитися.

Моніторинг доступу
Система моніторингу й звітування про 
доступ  (AMRF), запроваджена у 2020  році, як і 
раніше, використовуватиметься як інструмент 
моніторингу й документування випадків проблем 
з доступом, що впливають на гуманітарні органі-
зації та їхню здатність надавати допомогу постраж-
далим людям. Зібрані дані слугуватимуть основою 
для аналізу тенденцій та впливу, спрямованого на 
активізацію адвокаційної роботи, які будуються на 
фактичних даних. Впровадження системи  AMRF 
буде залежати від розгляду пілотного проєкту й 
рішення Робочої групи ГКК з питань доступу.

Цикл підготовки гуманітарних програм

СІЧ. ЛЮТ. БЕРЕЗ. КВІТ. ТРАВ. ЧЕРВ. ЛИП. СЕРП. ВЕРЕС. ЖОВТ. ЛИСТОП. ГРУД.

Огляд	гуманітарних	потреб

План	гуманітарного	
реагування

Оперативне	зведення

Онлайн	інформаційна	панель	
з	гуманітарних	питань

https://www.humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse.info/files/documents/files/hdpn_workshop_report_june_2021_ukr.pdf
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Моніторинг дотримання Спільних операційних 
принципів  (СОП) стане пріоритетом на 2022  рік 
після завершення наступних етапів: (i) підвищення 
обізнаності про СОП серед гуманітарних учасників; 
(ii)  визначення чинників, наявність яких потребує 
відповідних дій. Буде потрібно провести подальші 
обговорення відповідних механізмів, включаючи 
можливе створення міжвідомчого органу й інстру-
менту з метою забезпечення практичної реалізації 
та моніторингу СОП.

Звітність
Дані моніторингу публікуватимуться на вебсайті 
HumanitarianResponse.info щоквартально й допов-
нюватимуть матеріали кластерів (карти, інтерак-
тивні інформаційні панелі тощо). Ці моніторингові 
звіти включатимуть переглянуті дані й результати 
аналізу, призначені для внесення корективів до 
планування заходів реагування та ухвалення стра-
тегічних рішень.
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2.2  
Стратегічні та конкретні цілі: індикатори та цільові 
показники

87 показник включає кількість людей, які отримали допомогу з січня по грудень 2020 року, оскільки на момент підготовки заходів 
моніторингу ПГР 2022 року не було даних за весь 2021 рік.

88 показник включає кількість людей, які отримали допомогу з січня по грудень 2020 року, оскільки на момент підготовки заходів 
моніторингу ПГР 2022 року не було даних за весь 2021 рік.

89  дані представлено на основі мультисекторальной оцінки потреб, проведеної REACH у 2019 році. Оновлені дані за 2020-
2021 рр. відсутні. 

90 показник включає кількість людей, які отримали продовольчу допомогу з січня по грудень 2020 року, оскільки на момент підго-
товки заходів моніторингу ПГР 2022 року не було даних за весь 2021 рік.

91 показник включає відповідні заходи з січня по грудень 2020 року, оскільки на момент підготовки заходів моніторингу ПГР 2022 
року не було даних за весь 2021 рік.

Стратегічна ціль СЦ1
Надання	термінової	надзвичайної	допомоги	та	забезпечення	доступу	до	основних	послуг	
для	1,8	млн	людей	(включаючи	144	000	ВПО),	які	постраждали	внаслідок	конфлікту,	чий	
вплив	посилився	через	коронавірусну	хворобу	COVID-19

	БАЗОВИЙ 
	РІВЕНЬ

ПОТРЕБУЮТЬ	
ДОПОМОГИ

ПЛАНУЄТЬСЯ	
НАДАТИ	

ДОПОМОГУ

ІНДИКАТОРИ кількість	людей,	які	отримали	надзвичайну	допомогу	у	2022	році 1,43млн87 2,9млн 1,8млн

відсоток	людей,	яким	планується	надати	допомогу	на	ПУТ,	у	порівнянні	
з	кількістю	людей,	яким	планується	надати	допомогу	на	НПУТ	у	2022	
році	

68%88
не	

застосовується	
(н/з)

75%

відсоток	людей,	які	отримали	гуманітарну	допомогу,	задоволених	
наданою	підтримкою	у	2022	році 77%89 н/з 80%

Конкретна ціль КЦ1.1
Надання	життєво	необхідної	допомоги	постраждалим	унаслідок	конфлікту	людям,	у	т. ч.	
ВПО

ІНДИКАТОРИ кількість	мешканців	геозон	із	«надзвичайною»	гостротою	потреб	(4	
рівень),	які	отримали	гуманітарну	допомогу	у	2022	році 	н/з	 2 029 931 1 142 961

кількість	людей,	які	потерпають	від	помірної	чи	серйозної	
продовольчої	небезпеки,	забезпечених	негайним	доступом	до	
продовольчої	допомоги	

	58 17790 400 000 108 000

кількість	постраждалих	унаслідок	конфлікту	людей,	які	мають	
безпечний	та	достатній	доступ	до	водопостачання,	послуг	санітарії	та	
гігієни	

2,7млн 2,5млн 1,5млн

Конкретна ціль КЦ1.2
Підвищення рівня життя людей шляхом надання доступу до основних послуг

ІНДИКАТОРИ кількість	дівчинок	і	хлопчиків,	які	(i)	навчаються	у	відновлених	
закладах	освіти,		(ii)	користуються	наданими	навчальними	
матеріалами	та	обладнанням,	зокрема	для	дистанційного	навчання,	
(iii)		отримують	освіту	з	урахування	особливостей,	пов’язаних	з	
конфліктом,	ризиків	і	необхідних	
життєвих	навичок,	яким	викладають	вчителі,	які	пройшли	відповідне	
навчання	

46 00091 252 000 125 500
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відсоток	дорослих	та	літніх	людей,	які	не	змогли	перетнути	«лінію	
розмежування»	для	розв’язання	питань,	пов’язаних	з	отриманням	
документації,	пенсій,	ключових	питань	або	для	возз’єднання	з
родиною

22% н/з н/з

кількість	постраждалих	медичних	закладів	(МЗ),	забезпечених	
основним	медичним	устаткуванням	і	товарами	медичного	
призначення	(зокрема	апаратами	ШВЛ,	кисневими	концентраторами	
та	диспенсерами)

	98	МЗ92 118	МЗ 118	МЗ

кількість	постраждалих	домогосподарств,	забезпечених	покращеним	
доступом	до	засобів	існування 	н/з	 325 000 46 000

Конкретна ціль КЦ1.3
Розширення	та	забезпечення	гуманітарного	доступу	до	всіх	людей,	які	потребують	
допомоги

ІНДИКАТОРИ кількість	мешканців	НПУТ,	які	отримали	допомогу 266 00093 1,6млн 750 000

обсяг	(тонн)	допомоги,	доставленої	на	НПУТ	Донецької	області 951т94 н/з 1 050т

обсяг	(тонн)	допомоги,	доставленої	на	НПУТ	Луганської	області 1 092т95 н/з 1 200т

кількість	гуманітарних	організацій,	які	мають	можливість	надавати	
гуманітарну	допомогу	на	НПУТ	як	безпосередньо,	як	і	через	партнерів-
виконавців

22 н/з 23

Стратегічна ціль СЦ2
Реагування	на	потреби	у	сфері	захисту	та	посилення	соціально-правового	захисту	
1,4	млн	постраждалих	унаслідок	конфлікту	людей,	включаючи	ВПО,	з	належним	
дотриманням	міжнародних	норм	і	стандартів

	БАЗОВИЙ 
	РІВЕНЬ

ПОТРЕБУЮТЬ	
ДОПОМОГИ

ПЛАНУЄТЬСЯ	
НАДАТИ	

ДОПОМОГУ

ІНДИКАТОРИ кількість	прийнятих	та/або	запроваджених	сприятливих	регуляторно-
правових	документів/політик/норм 4096 н/з 40

кількість	людей,	яким	була	необхідна	підтримка	у	сфері	захисту,	яким	
планується	надати	допомогу - 2,45млн 1,4млн

Конкретна ціль КЦ2.1
Збільшення	зусиль	щодо	захисту	цивільного	населення	та	цивільної	інфраструктури	
відповідно	до	норм	МГП	та	інших	правових	інструментів

ІНДИКАТОРИ кількість	інцидентів	із	закладами	освіти	(пошкодження	шкільної	
інфраструктури,	тимчасове	припинення	роботи	через	конфлікт,	
використання	шкіл	у	військових	цілях,	близькість	до	місць	
розташувань	військових)

15 н/з 0

кількість	інцидентів		з	об’єктами	водопостачання	та	водовідведення 24 н/з 0

кількість	пошкоджених	або	зруйнованих	будинків 405 55 000 0

кількість	людей,	які	отримали	компенсацію	за	зруйноване	внаслідок	
конфлікту	житло 30697 н/з 57198 

92 показник включає кількість закладів, які отримали підтримку з січня по грудень 2020 року, оскільки на момент підготовки заходів 
моніторингу ПГР 2022 року не було даних за весь 2021 рік.

93 показник включає кількість людей, які отримали допомогу на НПУТ із січня по грудень 2020 року, оскільки на момент підготовки 
заходів моніторингу ПГР 2022 року не було даних за весь 2021 рік.

94 цільовий обсяг складає ріст на 10 % від базового рівня.
95 цільовий обсяг складає ріст на 10 % від базового рівня.
96 кількість прийнятих та/або запроваджених сприятливих регуляторно-правових документів/політик/норм у 2021 р.
97 на листопад 2021 р.
98 на основі проєкту Державного бюджету на 2022 р. передбачено кошти для виплати компенсації за зруйноване житло 265 особам. 

Цей плановий показник взятий за базовий рівень. 
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кількість	постраждалих	серед	цивільного	населення	внаслідок	
обстрілів	із	артилерії,	стрілецької	зброї	та	легких	озброєнь 44 н/з 0

Конкретна ціль КЦ2.2
Покращення	доступу	до	соціального	захисту	(пенсій,	виплат,	спеціалізованих	послуг),	
адміністративних	послуг	і	документації	для	підтвердження	реєстрації	актів	цивільного	
стану	для	постраждалого	внаслідок	конфлікту	населення

ІНДИКАТОРИ кількість	людей,	які	мають	доступ	до	пенсій 635 80099 1,27млн	 635 800

відсоток	народжених	на	НПУТ,	які	отримали	свідоцтво	про	народження	
українського	зразка 35,2%100 н/з 40%

кількість	випускників	із	НПУТ,	які	мають	свідоцтва	про	освіту,	визнані	
в	Україні н/з	 1 000 300

Конкретна ціль КЦ2.3
Сприяння	свободі	пересування	мешканців	НПУТ	і	доступу	до	основних	послуг	і	
гуманітарної	допомоги	по	обидва	боки	«лінії	розмежування»

ІНДИКАТОРИ річна	кількість	перетинів	«лінії	розмежування» 708 768101 2 988 548102 800 000103 

річна	кількість	міжнародних	пунктів	перетину	«Мілове»	(Луганська	
область)	і	«Гоптівка»	(Харківська	область) 1 864 107104 1 475 365105 2 145 000106 

Конкретна ціль КЦ2.4
Запобігання	фізичній	шкоді	й	ризикам,	пов’язаним	із	наземними	мінами	та	ВЗВ,	та	їх	
мінімізація

ІНДИКАТОРИ кількість	постраждалих	від	мін	та	ВЗВ 58 н/з 0

кількість	людей,	які	пройшли	навчання	щодо	ризиків	
вибухонебезпечних	предметів	під	час	інформаційних	занять 114 106107 600 000 144 900

площа,	очищена	від	наземних	мін	та/або	боєприпасів,	що	не	
розірвались	(м2) 2 200 000108 н/з 2 755 600

Конкретна ціль КЦ2.5
Забезпечення	життєстійкості	та	соціальної	єдності	громад,	зокрема	реалізація	
довгострокових	рішень	для	ВПО

ІНДИКАТОРИ відсоток	ВПО,	які	заявили	про	«повно	та	часткову»	інтеграцію	у	
приймаючі	громади 89%109 н/з 95%

кількість	родин	ВПО,	забезпечених	сталими	житловими	рішеннями 1 093110 н/з 700

99 станом на жовтень 2020 р.
100 сукупний показник за період із 2015 р. по середину 2021 р.
101 За даними Державної прикордонної служби України за січень-грудень 2020 р.
102 За даними Державної прикордонної служби України за січень-грудень 2021 р.
103 Плановий рівень на 15 % більше базового рівня.
104 За даними Державної прикордонної служби України за січень-грудень 2020 р.
105 104 За даними Державної прикордонної служби України за січень-грудень 2021 р.
106 Плановий рівень на 15 % більше базового рівня.
107 показник включає період із січня по грудень 2020 року, оскільки на момент підготовки заходів моніторингу ПГР 2022 року не було 

даних за весь 2021 рік.
108 показник включає відповідні заходи з січня по грудень 2020 року, оскільки на момент підготовки заходів моніторингу ПГР 2022 

року не було даних за весь 2021 рік.
109 За даними Національної системи моніторингу (НСМ) МОМ за березень 2021 р.
110 На основі загальнодержавних і обласних житлових програм за 2014 р. – листопад 2020 р.
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Стратегічна ціль СЦ3
Забезпечення	передання	функцій	допомоги	від	міжнародних	гуманітарних	організацій	
місцевим	органам	на	підконтрольних	уряду	територіях	у	період	із	2021	р.	по	2023	рік

	БАЗОВИЙ 
	РІВЕНЬ

ПОТРЕБУЮТЬ	
ДОПОМОГИ

ПЛАНУЄТЬСЯ	
НАДАТИ	

ДОПОМОГУ

ІНДИКАТОРИ кількість	людей,	які	потребують	допомоги,	(в	т.ч.	ВПО)	на	ПУТ	
Донецької	та	Луганської	областей	і	в	інших	регіонах 1,26млн 1,26млн <	1,26млн

кількість	людей,	яким	планується	надати	допомогу,	(в	т.ч.	ВПО)	на	ПУТ	
Донецької	та	Луганської	областей	і	в	інших	регіонах 1млн 1млн <	1млн

відсоток	населених	пунктів	на	ПУТ,	включених	у	моніторинг,	які	мають	
відповідний	або	частковий	доступ	до	послуг110111	упродовж	року 13% н/з 32%

кількість	геозон112	на	ПУТ	Донецької	та	Луганської	областей	з	
гостротою	потреб	нижче	3	(із	9	геозон	на	ПУТ) 4 н/з >4

Конкретна ціль КЦ3.1
Підвищення	ролі	загальнодержавних	та	обласних	органів	влади	стосовно	послуг	для	
надання	гуманітарної	допомоги	на	ПУТ

ІНДИКАТОРИ відсоток	нарад	Кластерів/Субкластері	за	участі	державних	
представників 40% н/з >40%

відсоток	Територіальних	громад	(в	т.ч.	ВЦА),	які	отримали	підтримку	
гуманітарних	партнерів	для	завершення	децентралізації	основних	
послуг

85% н/з 92%

Конкретна ціль КЦ3.2
Зміцнення	спроможностей	місцевих	організацій,	що	надають	допомогу	(неурядових	
організацій	(НУО),	організацій	громадянського	суспільства	(ОГС),	об’єднаних	
територіальних	громад	і	приватного	сектору)	щодо	підтримки	заходів	з	гуманітарного	
реагування	Уряду

ІНДИКАТОРИ відсоток	гуманітарного	фінансування,	виділеного	безпосередньо	
місцевим	організаціям,	що	надають	допомогу	(національним	і	
місцевим	НУО,	ОГС)

2,3%113 н/з 3,0%

Конкретна ціль КЦ3.3
Впровадження	програм	передачі	функцій	допомоги	для	забезпечення	зв’язків	між	
гуманітарною	діяльністю	та	проєктами	з	розвитку	та	підвищення	життєстійкості	
постраждалого	внаслідок	конфлікту	населення

ІНДИКАТОРИ кількість	людей,	які	отримали	переваги	завдяки	запровадженню	
підходів	щодо	зменшення	ризиків	катастроф	і	раннього	відновлення	у	
сфері	водопостачання,	санітарії	та	гігієни

350 000114 н/з 525 000

кількість	домогосподарств	на	ПУТ,	які	отримали	житлову	допомогу	
державних	органів 1 000 н/з 1 500

кількість	розроблених	і	затверджених	Планів	передачі	функцій	
кластера 6 н/з 6

заходи	технічної	і	програмної	підтримки	систем	інформаційного	
менеджменту	в	рамках	проєктів	Nexus 4 н/з 4

111 Результати моніторингу у сфері захисту представлені 10 тематичними індексами, які включать доступ до медичних, освітніх, 
адміністративних, транспортних послуг і послуг зв’язку, а також засобів існування та комерційних послуг. «Відповідний» або «частко-
вий» доступ визначається за пороговими значеннями гостроти потреб за шкалою від 1 до 5.
112 «Геозони» — географічні одиниці аналізу на ПУТ і НПУТ, які використовуються у ПГР 2022 р., наразі узгоджені з новим адміністра-

тивним поділом. Для аналізу та планування 2022 року використовувалось 16 геозон: 9 на ПУТ і 7 на НПУТ. .
113  Базовий рівень представляє відсоток фінансування, наданого безпосередньо місцевим НУО у 2021 р. від загального обсягу 

гуманітарного фінансування в Україні у 2021 р., за даними FTS (станом на 18 січня 2022 р.).
114 показник включає відповідні заходи з січня по грудень 2020 року, оскільки на момент підготовки заходів моніторингу ПГР 2022 

року не було даних за весь 2021 рік.
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Частина 3:  

Цілі та заходи реагування за 
кластерами/секторами

ТОРЕЦЬК, ДОНЕЦЬКА ОБЛАСТЬ, ПУТ, УКРАЇНА 
Віра сподівається бачити знову. Вона втратила зір 
через травму, спричинену обстрілами.  
Фото: Альберт Лорес для НПО «Людина в біді» 
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СЕКТОР НЕОБХІДНЕ	
ФІНАНСУВАННЯ	  
(МЛН	ДОЛ.	США)

ОПЕРАЦІЙНІ	
ПАРТНЕРИ

ЛЮДИ,	ЯКІ	
ПОТРЕБУЮТЬ	

ДОПОМОГИ

ЛЮДИ,	ЯКИМ	
ПЛАНУЄТЬСЯ	

НАДАТИ	
ДОПОМОГУ

	ПОТРЕБУЮТЬ 
	ПЛАНУЄТЬСЯ

Захист $50 72 2.5млн 1.4млн

Охорона	здоров’я $36 39 1.5млн 1.2млн

Вода,	санітарія	та	гігієна $30 43 2.5млн 1.5млн

Продовольча	безпека	та	
засоби	до	існування $30 38 1.1M 202тис.

Житло	та	непродовольчі	товари $24 27 158тис. 81тис.

Освіта $7 25 252тис. 126тис.

Багатоцільова	грошова	допомога $8 18 - 28тис.

Загальні	послуги	та	
підтримка $7 4 - -

3.1 Освіта

ЛЮДИ,	ЯКІ	
ПОТРЕБУЮТЬ	
ДОПОМОГИ

ЛЮДИ,	ЯКИМ	
ПЛАНУЄТЬСЯ	
НАДАТИ	ДОПОМОГУ

НЕОБХІДНЕ	
ФІНАНСУВАННЯ	
(ДОЛ.	США)

252тис. 126тис. $7млн

ЛЮДИ,	ЯКІ	
ПОТРЕБУЮТЬ	
ДОПОМОГИ

ЛЮДИ,	ЯКИМ	
ПЛАНУЄТЬСЯ	
НАДАТИ	ДОПОМОГУ

НЕОБХІДНЕ	
ФІНАНСУВАННЯ	
(ДОЛ.	США)

1,1млн 202тис. $30млн

3.2 Продовольча безпека та засоби до існування

Луганськ

Донецьк

100тис.
50тис.
10тис.

Кількість людей, яким
планується надати допомогу

* Включно з ВПО

Р
О

С
ІЙ

С
Ь

К
А

 Ф
Е

Д
Е

Р
А

Ц
ІЯ

25 км

«Лінія розмежування»
станом на серпень 2018 р.
0-5 км уздовж «лінії розмежування», ПУТ
5-20 км уздовж «лінії розмежування», ПУТ
0-20 км уздовж «лінії розмежування», НПУТ

Азовське море

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
ОБЛАСТЬ

ХАРКІВСЬКА

ЗАПОРІЗЬКА

ОБЛАСТЬ

ОБЛАСТЬ

ОБЛАСТЬ
ПУТ

ЛУГАНСЬКА

ОБЛАСТЬ
ПУТ

ДОНЕЦЬКА

ОБЛАСТЬ
НПУТ

ЛУГАНСЬКА

ОБЛАСТЬ
НПУТ

ДОНЕЦЬКА

I

I

I

II

IIIII

IV

IV

V

I

II

III

IV

I
II

III

IV
I

II

III

IV

II

III

5тис.*

3тис.*

0.7тис.*

2тис.*

3тис.*

12тис.

8тис.

17тис.

9тис.

9тис.

55тис.

3тис.

Луганськ

Донецьк

100тис.
50тис.
10тис.

Кількість людей, яким
планується надати допомогу

* Включно з ВПО

Р
О

С
ІЙ

С
Ь

К
А

 Ф
Е

Д
Е

Р
А

Ц
ІЯ

25 км

«Лінія розмежування»
станом на серпень 2018 р.
0-5 км уздовж «лінії розмежування», ПУТ
5-20 км уздовж «лінії розмежування», ПУТ
0-20 км уздовж «лінії розмежування», НПУТ

Азовське море

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
ОБЛАСТЬ

ХАРКІВСЬКА

ЗАПОРІЗЬКА

ОБЛАСТЬ

ОБЛАСТЬ

ОБЛАСТЬ
ПУТ

ЛУГАНСЬКА

ОБЛАСТЬ
ПУТ

ДОНЕЦЬКА

ОБЛАСТЬ
НПУТ

ЛУГАНСЬКА

ОБЛАСТЬ
НПУТ

ДОНЕЦЬКА

I

I

I

II

IIIII

IV

IV

V

I

II

III

IV

I
II

III

IV
I

II

III

IV

II

III
23тис.*

4тис.*

8тис.*

2тис.*

7тис.*

10тис.*

2тис.*

12тис.*

3тис.*

16тис.

12тис.

12тис.

18тис.

16тис.

49тис.

7тис.

Частина 3:  

Цілі та заходи реагування за 
кластерами/секторами
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3.3 Охорона здоров'я

ЛЮДИ,	ЯКІ	
ПОТРЕБУЮТЬ	
ДОПОМОГИ

ЛЮДИ,	ЯКИМ	
ПЛАНУЄТЬСЯ	
НАДАТИ	ДОПОМОГУ

НЕОБХІДНЕ	
ФІНАНСУВАННЯ	
(ДОЛ.	США)

1,5млн 1,2млн $36млн

ЛЮДИ,	ЯКІ	
ПОТРЕБУЮТЬ	
ДОПОМОГИ

ЛЮДИ,	ЯКИМ	
ПЛАНУЄТЬСЯ	
НАДАТИ	ДОПОМОГУ

НЕОБХІДНЕ	
ФІНАНСУВАННЯ	
(ДОЛ.	США)

2,5млн 1,4млн $50млн

3.4 Захист

Луганськ

Донецьк

100тис.
50тис.
10тис.

Кількість людей, яким
планується надати допомогу

* Включно з ВПО
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ІЙ

С
Ь

К
А

 Ф
Е

Д
Е

Р
А

Ц
ІЯ

25 км

«Лінія розмежування»
станом на серпень 2018 р.
0-5 км уздовж «лінії розмежування», ПУТ
5-20 км уздовж «лінії розмежування», ПУТ
0-20 км уздовж «лінії розмежування», НПУТ

Азовське море

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
ОБЛАСТЬ

ХАРКІВСЬКА

ЗАПОРІЗЬКА

ОБЛАСТЬ

ОБЛАСТЬ

ОБЛАСТЬ
ПУТ

ЛУГАНСЬКА

ОБЛАСТЬ
ПУТ

ДОНЕЦЬКА

ОБЛАСТЬ
НПУТ

ЛУГАНСЬКА

ОБЛАСТЬ
НПУТ

ДОНЕЦЬКА

I

I

I

II

IIIII

IV

IV

V

I

II

III

IV

I
II

III

IV
I

II

III

IV

II

III 254тис.*

53тис.*

62тис.*

12тис.*

76тис.*

57тис.*

13тис.*

107тис.*

52тис.*

66тис.

44тис.

47тис.

56тис.

55тис.

180тис.

18тис.

Луганськ

Донецьк

100тис.
50тис.
10тис.

Кількість людей, яким
планується надати допомогу

* Включно з ВПО

Р
О

С
ІЙ

С
Ь

К
А

 Ф
Е

Д
Е

Р
А

Ц
ІЯ

25 км

«Лінія розмежування»
станом на серпень 2018 р.
0-5 км уздовж «лінії розмежування», ПУТ
5-20 км уздовж «лінії розмежування», ПУТ
0-20 км уздовж «лінії розмежування», НПУТ

Азовське море

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
ОБЛАСТЬ

ХАРКІВСЬКА

ЗАПОРІЗЬКА

ОБЛАСТЬ

ОБЛАСТЬ

ОБЛАСТЬ
ПУТ

ЛУГАНСЬКА

ОБЛАСТЬ
ПУТ

ДОНЕЦЬКА

ОБЛАСТЬ
НПУТ

ЛУГАНСЬКА

ОБЛАСТЬ
НПУТ

ДОНЕЦЬКА

** Лише ВПО

I

I

I

II

IIIII

IV

IV

V

I

II

III

IV

I
II

III

IV
I

II

III

IV

II

III 269тис.*

56тис.*

194тис.*

46тис.*

110тис.*

61тис.*

29тис.*

120тис.*

50тис.*

24тис.**
Інші області

61тис.

41тис.

69тис.

45тис.

59тис.

146тис.

23тис.

3.5 Житло та непродовольчі товари

ЛЮДИ,	ЯКІ	
ПОТРЕБУЮТЬ	
ДОПОМОГИ

ЛЮДИ,	ЯКИМ	
ПЛАНУЄТЬСЯ	
НАДАТИ	ДОПОМОГУ

НЕОБХІДНЕ	
ФІНАНСУВАННЯ	
(ДОЛ.	США)

158тис. 81тис. $24млн

ЛЮДИ,	ЯКІ	
ПОТРЕБУЮТЬ	
ДОПОМОГИ

ЛЮДИ,	ЯКИМ	
ПЛАНУЄТЬСЯ	
НАДАТИ	ДОПОМОГУ

НЕОБХІДНЕ	
ФІНАНСУВАННЯ	
(ДОЛ.	США)

2,5млн 1,5млн $30млн

3.6 Вода, санітарія та гігієна

Луганськ

Донецьк

100тис.
50тис.
10тис.

Кількість людей, яким
планується надати допомогу

* Включно з ВПО
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ІЙ
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Д
Е

Р
А

Ц
ІЯ

25 км

«Лінія розмежування»
станом на серпень 2018 р.
0-5 км уздовж «лінії розмежування», ПУТ
5-20 км уздовж «лінії розмежування», ПУТ
0-20 км уздовж «лінії розмежування», НПУТ

Азовське море

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
ОБЛАСТЬ

ХАРКІВСЬКА

ЗАПОРІЗЬКА

ОБЛАСТЬ

ОБЛАСТЬ

ОБЛАСТЬ
ПУТ

ЛУГАНСЬКА

ОБЛАСТЬ
ПУТ

ДОНЕЦЬКА

ОБЛАСТЬ
НПУТ

ЛУГАНСЬКА

ОБЛАСТЬ
НПУТ

ДОНЕЦЬКА

** Лише ВПО

I

I

I

II

IIIII

IV

IV

V

I

II

III

IV

I
II

III

IV
I

II

III

IV

II

III 0.1тис.*

15тис.*

3тис.*

2тис.*

6тис.*

1тис.**
Інші області

11тис.

0.4тис.

8тис.

0.4тис.

7тис.

24тис.

2тис.

Луганськ

Донецьк

100тис.
50тис.
10тис.

Кількість людей, яким
планується надати допомогу

* Включно з ВПО

Р
О

С
ІЙ

С
Ь

К
А

 Ф
Е

Д
Е

Р
А

Ц
ІЯ

25 км

«Лінія розмежування»
станом на серпень 2018 р.
0-5 км уздовж «лінії розмежування», ПУТ
5-20 км уздовж «лінії розмежування», ПУТ
0-20 км уздовж «лінії розмежування», НПУТ

Азовське море

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
ОБЛАСТЬ

ХАРКІВСЬКА

ЗАПОРІЗЬКА

ОБЛАСТЬ

ОБЛАСТЬ

ОБЛАСТЬ
ПУТ

ЛУГАНСЬКА

ОБЛАСТЬ
ПУТ

ДОНЕЦЬКА

ОБЛАСТЬ
НПУТ

ЛУГАНСЬКА

ОБЛАСТЬ
НПУТ

ДОНЕЦЬКА

** Лише ВПО

I

I

I

II

IIIII

IV

IV

V

I

II

III

IV

I
II

III

IV
I

II

III

IV

II

III 202тис.*

42тис.*

126тис.*

37тис.*

92тис.*

53тис.*

18тис.*

141тис.*

38тис.*

20тис.**
Інші області

141тис.

112тис.

96тис.

75тис.

61тис.

241тис.

23тис.
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3.1  
Освіта

ЛЮДИ,	ЯКІ	ПОТРЕБУЮТЬ	
ДОПОМОГИ

ЛЮДИ,	ЯКИМ	ПЛАНУЄТЬСЯ	
НАДАТИ	ДОПОМОГУ

НЕОБХІДНЕ	ФІНАНСУВАННЯ	
(ДОЛ.	США)

ПРОЄКТИ

252тис. 126тис. $7млн 9

Секторальні цілі
Ціль кластера  1. Забезпечити доступ постраж-
далих унаслідок конфлікту хлопчиків і дівчинок 
до безпечного інклюзивного середовища, яке 
сприяє навчанню.

Ціль кластера  2. Підвищити якість навчання 
постраждалих унаслідок конфлікту хлопчиків і 
дівчинок, де це можливо.

Ціль кластера  3. Сприяти рівному доступу до 
безпечної освіти як захисного середовища 
для постраждалих унаслідок конфлікту хлоп-
чиків і дівчинок.

Три цілі Освітнього кластера безпосередньо 
сприяють досягненню стратегічних цілей № 1 і 2 

ПГР 2022  року. Для задоволення найважливіших 
потреб хлопчиків і дівчинок учасники Кластера 
прагнуть забезпечити доступ постраждалих унас-
лідок конфлікту дітей до якісного, безпечного й 
інклюзивного середовища, яке сприяє навчанню. 
Пріоритетом реагування є надання підтримки 
хлопчикам і дівчинкам, які проживають в районах 
із найгострішими потребами, головним чином на 
НПУТ й у громадах на ПУТ уздовж «лінії розмежу-
вання», з найвищими освітніми потребами в умовах 
надзвичайної ситуації. Реагування включає ремонт 
і відбудову закладів освіти, які зазнали пошко-
джень у зв’язку з конфліктом на НПУТ; постачання 
різних типів комплектів шкільного приладдя та 
навчальних матеріалів; соціальне та емоційне 
навчання і підтримку доступу до дистанційного 
навчання для мінімізації негативного впливу 

Розподіл	людей,	яким	планується	надати	допомогу	за	зонами

Тис. людей

ЛЮДИ,	ЯКИМ	
ПЛАНУЄТЬСЯ 
НАДАТИ 
ДОПОМОГУ

ОСНОВНІ	ЗОНИ ПУТ	–	ДОНЕЦЬКА	
ОБЛАСТЬ

ПУТ	–	ЛУГАНСЬКА	
ОБЛАСТЬ

НПУТ	–	
ДОНЕЦЬКА	
ОБЛАСТЬ

НПУТ–	
ЛУГАНСЬКА	
ОБЛАСТЬ

ІНШІ	ОБЛАСТІ

126тис.

МІСЦЕВІ	
МЕШКАНЦІ 4 3 75 38 -

ВПО 4 2 - - -

ЗАГАЛОМ 8 5 75 38 -
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пандемії COVID-19, а також забезпечення безпеч-
ного повернення до школи. Зміцнення системи 
освіти завдяки наданню допомоги закладам освіти, 
які потребують підтримки для продовження роботи, 
є передумовою безперервного доступу до освіти 
для всіх хлопчиків і дівчинок, які постраждали 
внаслідок кризи.

Учасники Освітнього кластера прагнуть сприяти 
рівному доступу до безпечної освіти як захис-
ного середовища для постраждалих унаслідок 
конфлікту хлопчиків і дівчинок. Сприяючи реалі-
зації плану заходів щодо реалізації Декларації про 
безпеку шкіл, партнери Освітнього кластера праг-
нуть забезпечити, щоб усі діти й учителі мали змогу 
дістатися до свого закладу освіти і відвідувати його, 
не боячись обстрілів та іншої небезпеки, пов’язаної 
з конфліктом. Кластер також має намір забезпечити 
рівні недискримінаційні можливості для всіх хлоп-
чиків і дівчинок, зокрема для дітей з інвалідністю, 
і можливості для вчителів для забезпечення освіт-
нього процесу по обидва боки «лінії розмежування». 

Партнери Освітнього кластера будуть розбудову-
вати спроможності вчителів, органів влади у сфері 
освіти й будуть навчати батьків за визначеними 
пріоритетними темами (такими як перша психоло-
гічна допомога, управління стресовими ситуаціями, 
психосоціальні проблеми, дистанційне навчання, 
інклюзивна освіта, освіта в умовах конфлікту, змен-
шення ризику катастроф тощо).

Стратегія та методи реагування
У межах планування заходів реагування на 
2022  рік партнери Освітнього кластера прагнуть 
надати допомогу 125  000 найбільш уразливих 
хлопчиків і дівчинок та їхніх вчителів у постраж-
далих внаслідок конфлікту Донецькій та Луган-
ській областях по обидва боки «лінії розмежу-
вання». Партнерам рекомендується зосередитися 
на заходах, спрямованих на надання допомоги 
визначеним уразливим групам, включаючи хлоп-
чиків і дівчинок з інвалідністю, дітей із сімей, які 
опинились у складних життєвих обставинах, тих, 
хто не має доступу до освіти під час пов’язаного з 

КРАСНОГОРІВКА, ДОНЕЦЬКА ОБЛАСТЬ, 
ПУТ, УКРАЇНА 
Марина та її четверо дітей ховаються у сховищі 
під час бойових дій, що продовжуються.  
Фото: Володимир Шуваєв 
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COVID-19 карантину, а також дітей з груп меншин, 
і відповідним чином скоригувати свою діяльність. 
Оскільки до 85  % заходів планується впровадити  
на НПУТ, основним способом реагування буде 
підтримка в натуральній формі разом з одночасним 
пошуком нових можливостей для здійснення діяль-
ності, пов’язаної з навичками соціальної взаємодії. 
Особлива увага буде приділена потребам, спричи-
неним пандемією COVID-19.

Види підтримки визначатимуться наявними 
потребами на рівні шкіл. У географічних районах з 
найвищим рівнем потреб діяльність буде в першу 
чергу спрямована на покращення доступу до 
безпечної освіти, що включає заходи із задоволення 
найгостріших гуманітарних потреб, таких як забез-
печення обладнання для пошкоджених закладів 
освіти і розподіл комплектів навчальних матеріалів 
для індивідуальної та інституційної форм навчання 
з метою забезпечення безперервності освіти. На 
ПУТ партнерам пропонується розробляти сталі 
рішення шляхом розбудови партнерських відносин 
з місцевими органами влади в галузі освіти й орга-
нізаціями, що займаються розвитком, особливо в 
нових об’єднаних територіальних громадах  (ОТГ), 
створених у результаті реформи децентралізації. На 
ПУТ партнери прагнутимуть збільшити доступ до 
навчання життєвим навичкам, розширяти можли-
вості й задовольняти потреби, обумовлені панде-
мією COVID-19.

Освітній кластер продовжуватиме активно прово-
дити заходи захисту дітей, включаючи запобігання 
сексуальній експлуатації та сексуальній нарузі 
(ЗСЕН) задля безпеки дітей, дотримання принципу 
«не нашкодь» і найкращого захисту інтересів дитини. 
Освітній кластер нагадує про важливість консульту-
вання з дітьми протягом усього проєктного циклу 
для забезпечення того, щоб заходи реагування в 
галузі освіти максимально ґрунтувалися на засадах 
спільної участі і консультацій.

Реагування в галузі освіти є відправною точкою 
для надання всіх видів гуманітарної допомоги 
й послуг у сфері захисту дітям у постраждалих 
унаслідок конфлікту районах. Освітній кластер у 
координації із субкластером з питань захисту дітей 

підтримуватиме перенаправлення між партнерами 
виявлених випадків, які потребують індивідуаль-
ного захисту та гуманітарної допомоги, шляхом 
надання послуг із захисту з використанням пере-
дових методів щодо забезпечення конфіденційності 
й захисту даних. Освітній кластер підтримує тісну 
координацію та обмін інформацією з відповідним 
кластером і субкластером, щоб забезпечити підзвіт-
ність і узгодженість реагування та задоволення 
критичних гуманітарних потреб дітей, які постраж-
дали внаслідок конфлікту.

Учасникам рекомендовано використовувати 
грошову допомогу у 2022  році як альтернативний 
спосіб реагування, де це доцільно.

Вартість реалізації
Загальні фінансові потреби для реалізації 
проєктів реагування в секторі освіти становлять 
7  095  000  дол.  США. Близько 87  % потреб призна-
чені для підтримки безперервності освіти на НПУТ 
(НПУТ Донецької області — 57 %, НПУТ Луганської 
області — 30 %), а решта 13 % заплановані на заходи 
задоволення інших гуманітарних потреб на ПУТ 
і заходи щодо передання функцій допомоги від 
гуманітарних організацій місцевим органам на 
ПУТ (ПУТ Донецької області — 7 %, ПУТ Луганської 
області — 6 %).

Першим і найважливішим чинником витрат у 
секторі освіти є підтримка освітньої інфраструк-
тури на НПУТ (4 200 000 дол. США на ремонт шкіл 
і 1 540 000 дол. США на забезпечення навчального 
обладнання для шкіл), оскільки її стан погіршився 
через тривале використання та неможливість утри-
мання та ремонту через бойові дії, що тривають. 
Деякі школи були пошкоджені через бойові дії та 
досі не відновлені повністю. Другим важливим 
фактором витрат є надання основного шкільного 
приладдя для дітей шкільного віку як на ПУТ, так і 
на НПУТ (760  000 дол.  США), сім’ї яких не можуть 
покрити всі витрати, пов’язані з освітою, через погір-
шення економічної ситуації в регіоні. Для забезпе-
чення безпеки шкіл під час пандемії COVID-19 на 
засоби гігієни потрібно 225  000  дол.  США. Менш 
витратними, але необхідними заходами для дітей 
є навчання життєвим навичкам і соціальне та 
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емоційне навчання, а також підвищення спро-
можностей вчителів і батьків за визначеними 
пріоритетними темами (наприклад, перша психо-
логічна допомога, управління стресом  /самодо-
помога, психосоціальні проблеми, інклюзивна 
освіта й дистанційне навчання). Для повної реалі-
зації цих заходів потрібно 120  000  дол.  США. Ще 
250  000  дол.  США потрібні для підтримки уряду у 
виконанні зобов’язань Декларації про безпеку шкіл 
та адвокаційну роботу щодо недискримінаційних 
можливостей для продовження освіти для постраж-
далих унаслідок конфлікту хлопчиків і дівчинок у 
районах, де відбувалися бойові дії.

Деякі партнери планують використовувати грошові 
кошти й ваучери для надання основного навчаль-
ного приладдя уразливим сім’ям і передачі засобів 
гігієни школам. За оцінками, це складе близько 
10  % від загальної вартості відповідних заходів у 
секторі освіти.

Наскрізні питання: ПІДЗВІТНІСТЬ ПЕРЕД 
ПОСТРАЖДАЛИМ НАСЕЛЕННЯМ, ЗАХИСТ, 
ГЕНДЕРНІ ОСОБЛИВОСТІ
Чим більше громад буде залучено до реагування 
на надзвичайні ситуації, тим якіснішими й більш 
сталими будуть заходи реагування. Для партнерів у 
секторі освіти школи (студентські ради, об’єднання 
батьків і вчителів) є відправною точкою для збіль-
шення залучення громад. Партнерам також реко-
мендовано там, де це доцільно, залучати громади 
до розробки проєктів.

Громади мають брати участь у визначенні потреб 
хлопчиків і дівчинок і в ухваленні найбільш 
доцільних рішень, особливо у світлі децентралізації 
та реформи «Нової української школи», що триває, 
яка передбачає більшу автономію в ухваленні 
рішень на місцевому рівні. Усі партнери кластера 
повинні розглядати таку взаємодію як найважли-
віший елемент своїх заходів із підзвітності перед 
постраждалим населенням. Аналогічним чином 
партнери також мають визначити шляхи обміну 
інформацією з громадами, з якими вони працюють.

У методичних рекомендаціях з питань психосо-
ціальної допомоги Міжвідомчої мережі з питань 

освіти в умовах надзвичайної ситуації  (INEE) 
2018  року й у Довідкових матеріалах про захисну 
роль освіти в умовах надзвичайної ситуації 
Глобального освітнього кластера чітко вказано, 
що перетворення школи на осередок безпеки й 
стабільності в часи, коли діти стикаються з неста-
більністю та порушеннями в інших сферах свого 
життя, забезпечення стабільного розпорядку та 
сприятливого середовища для дітей може гаранту-
вати ним передбачуваність, надійність, можливість 
розслабитися і бути самими собою, що в сукупності 
може сприяти відновленню життєстійкості дітей, а 
також обмежити або мінімізувати їх травмування 
внаслідок конфлікту. Водночас школи можуть бути 
тим позитивним осередком, де вчителі матимуть 
можливість забезпечувати підтримку та турботу 
дітям, де діти зможуть гратися, знаходити нових 
друзів і навчатися.

Cтратегія Кластера щодо передання функцій 
допомоги від міжнародних гуманітарних органі-
зацій місцевим органам на ПУТ у період із 2021 
р. по 2023 рік.
З метою підтримки багаторічного процесу пере-
дання функцій допомоги від міжнародних гума-
нітарних організацій місцевим органам на ПУТ до 
2023  року Освітній кластер продовжить роботу 
над посиленням ролі місцевих організацій для 
переходу від гуманітарних програм до програм 
розвитку. У 2021  році Освітній кластер України, 
який спільно очолюють Save the Children та ЮНІСЕФ, 
продовжив обговорення щодо передання функцій 
кластера на ПУТ від очолюваних кластером орга-
нізацій до сфери відповідальності Міністерства 
освіти і науки (МОН). План Освітнього кластера був 
переглянутий для забезпечення розробки відпо-
відних і реалістичних положень щодо передання 
його ключових функцій. План було передано МОН 
для розгляду й зворотного зв’язку.

У 2021  році Уряд України затвердив план заходів 
щодо реалізації Декларації про безпеку шкіл, 
який забезпечує втілення прийнятих зобов’язань 
і підтримку освіти в умовах надзвичайної ситу-
ації. Передбачені планом заходи спрямовані на 
розробку механізмів моніторингу й звітності про 
інциденти із закладами освіти, впровадження 
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Цілі та цільові показники

Секторальна ціль СЦ1
ПЛАНУЄТЬСЯ 

НАДАТИ 
ДОПОМОГУ

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

105 500

Сприяє	досягненню	конкретної	цілі	КЦ1.2

Секторальна ціль СЦ2
ПЛАНУЄТЬСЯ 

НАДАТИ 
ДОПОМОГУ

Підвищити	якість	навчання	постраждалих	унаслідок	конфлікту	хлопчиків	і	дівчинок,	де	це	можливо 20 000

Сприяє	досягненню	конкретної	цілі	КЦ1.2

Секторальна ціль СЦ3
ПЛАНУЄТЬСЯ 

НАДАТИ 
ДОПОМОГУ

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

н/з

Сприяє	досягненню	конкретної	цілі	КЦ2.1

Секторальна ціль СЦ4
ПЛАНУЄТЬСЯ 

НАДАТИ 
ДОПОМОГУ

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

н/з

Сприяє	досягненню	конкретної	цілі	КЦ2.3

в освітню політику й навчальні програми інстру-
ментів для навчання в умовах конфлікту, поси-
лення захисту закладів освіти у постраждалих 
унаслідок конфлікту Донецькій та Луганській 
областях на Східній Україні й забезпечення безпе-
рервності освіти.

З метою сприяння перехідному процесу Освітній 
кластер підтримує багаторічні стратегічні парт-
нерські відносини, щоб забезпечити передання 
технічних та інституційних спроможностей від 
міжнародних організацій національним органам, 
включаючи національні НУО. Національні органі-
зації громадянського суспільства, які беруть участь 
в Освітньому кластері, й надалі відіграватимуть 
важливу роль у безперебійному функціонуванні 
Робочої групи з питань освіти в умовах надзви-
чайної ситуації. Тому потрібно проводити оцінку 
й розбудову їхнього потенціалу для підтримання 

самодостатності й спроможності цих організацій 
мобілізувати необхідні людські та фінансові ресурси.

Моніторинг
У рамках моніторингу міжкластерних заходів 
реагування Освітній кластер проводитиме регу-
лярний моніторинг у форматі 5W на рівні шкіл з 
використанням, де це доцільно, типових для освіт-
нього сектора інструментів, наприклад Інструмента 
моніторингу Освітнього кластера (ECMT), і нада-
ватиме дані для щоквартального міжкластерного 
аналізу досягнень. Діти мають право брати участь 
у розробці, впровадженні, моніторингу й оцінці 
програм, що мають на меті надання їм підтримки. 
Партнерам буде рекомендовано залучати дітей до 
збору достовірних даних про якість програм. На 
ПУТ кластер продовжить тісну співпрацю з МОН на 
різних рівнях для включення моніторингу потреб 
освіти в умовах надзвичайної ситуації у чинні 
урядові системи.
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3.2  
Продовольча безпека та засоби до існування

ЛЮДИ,	ЯКІ	ПОТРЕБУЮТЬ	
ДОПОМОГИ

ЛЮДИ,	ЯКИМ	ПЛАНУЄТЬСЯ	
НАДАТИ	ДОПОМОГУ

НЕОБХІДНЕ	ФІНАНСУВАННЯ	
(ДОЛ.	США)

ПРОЄКТИ

1,1млн 202тис. $30млн 20

Секторальні цілі
Кластер продовольчої безпеки та засобів до існу-
вання має дві цілі:

1. забезпечити негайний доступ людей, яким не 
вистачає продовольства, до харчових продуктів 
шляхом надання життєво необхідної допомоги;

2. посилити самодостатність уразливих домогос-
подарств, постраждалих унаслідок конфлікту, 
та збільшити економічну спроможність завдяки 
захисту й відновленню засобів до існування 
у сільськогосподарській і несільськогоспо-
дарській сферах.

У рамках першої цілі ПГР учасники Кластера продо-
вольчої безпеки та засобів до існування забезпечу-
ватимуть безпосередній доступ до продовольчих 
товарів. У рамках другої цілі ПГР учасники зміцню-

ватимуть життєстійкість домогосподарств і спри-
ятимуть вжиттю заходів реагування, спрямованих 
на забезпечення засобами до існування. У 2022 році 
Кластер продовжить приділяти пріоритетну увагу 
людям, які мають продовольчу незахищеність, для 
покращення їхнього гуманітарного стану, зокрема 
це стосується людей з низькими або граничними 
показниками споживання продуктів харчування 
(FCS), людей з високим і середнім рівнем засто-
сування стратегій пристосування для отримання 
засобів до існування для забезпечення основних 
потреб (LCS), а також людей, які мають високу 
частку витрат на харчові продукти.

Пріоритетними для Кластера будуть райони зі 
значною гостротою потреб та/або великою концен-
трацією людей, які мають підвищену продовольчу 
незахищеність, включаючи сільські й міські райони 

Розподіл	людей,	яким	планується	надати	допомогу	за	зонами

Тис. людей

ЛЮДИ,	ЯКИМ	
ПЛАНУЄТЬСЯ 
НАДАТИ 
ДОПОМОГУ

ОСНОВНІ	ЗОНИ ПУТ	–	ДОНЕЦЬКА	
ОБЛАСТЬ

ПУТ	–	ЛУГАНСЬКА	
ОБЛАСТЬ

НПУТ	–	
ДОНЕЦЬКА	
ОБЛАСТЬ

НПУТ–	
ЛУГАНСЬКА	
ОБЛАСТЬ

ІНШІ	ОБЛАСТІ

202тис.

МІСЦЕВІ	
МЕШКАНЦІ 42 25 90 40 -

ВПО 3 2 - -

ЗАГАЛОМ 45 27 90 40 -
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як на ПУТ, так і на НПУТ Луганської та Донецької 
областей. Кластер також надає пріоритет районам 
з обмеженим пересуванням, громадам поблизу 
«лінії розмежування» та ізольованим населеним 
пунктам. Що стосується засобів до існування, пріо-
ритети таким заходам буде надано на ПУТ і НПУТ 
обох областей. Буде надано комплексну допомогу із 
забезпечення харчовими продуктами та засобами 
до існування (програми «продовольство+»).

Стратегія та методи реагування
Кластер продовольчої безпеки та засобів до існу-
вання планує забезпечити безпосередній доступ 
до харчових продуктів 108  000  людей, які мають 
продовольчу незахищеність, і до засобів існування 

— 98  000  уразливих людей (46  000  домогоспо-
дарств) у 2022 році. Загалом Кластер планує надати 
допомогу 202 000 людей, що складає 18 % з 1,1 млн 
осіб, які потребують допомоги харчовими продук-
тами та засобами до існування. Кількість людей, 
яким планують надати допомогу, зросла на 153  % 
через зміну методології ПГР, де відбувся перехід від 

розрахунку витрат на основі проєктів до розрахунку 
витрат на основі видів діяльності, що значно поліп-
шило якість даних. У 2021 році партнери планували 
надати підтримку лише 5 % від загальної кількості 
людей, які потребували допомоги.

Цільовий показник на 2022  рік є більш реаліс-
тичним і ґрунтується на потребах, аналізі, можли-
востях учасників, гуманітарному доступі, а також 
внесках уряду й організацій, що не входять до 
складу гуманітарних учасників. Загалом 64  % усіх 
людей, яким планується надати допомогу, станов-
лять жінки, 34 % — літні люди, 11 % — діти і близько 
14  %  — люди з інвалідністю. 72  000 людей, яким 
планується надати допомогу, проживають на ПУТ, з 
них 5 000 є ВПО, при цьому допомогу також плану-
ється надати 130 000 людей на НПУТ.

Учасники Кластера проводитимуть вибір одержу-
вачів допомоги згідно із загальними критеріями 
вразливості відповідно до гостроти потреб, проа-
налізованих в Огляді гуманітарних потреб (ОГП) 

МАЙОРСЬК, ДОНЕЦЬКА ОБЛАСТЬ, 
ПУТ, УКРАЇНА 
Трирічна Ліза з мамою. Взимку в їхньому будинку 
майже так само холодно, як надворі.  
Фото: Danish Red Cross/Євген Малолєтка
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2022 року. Через загрозу COVID-19, що триває, парт-
нерам рекомендовано вибирати методи й розро-
бляти проєкти з урахуванням чинних керівних 
принципів, зокрема Стратегії реагування Кластера 
продовольчої безпеки та засобів до існування на 
COVID-19 в Україні115 і Посібника з запровадження 
заходів у сфері тваринництва в умовах надзви-
чайних ситуацій в контексті COVID-19116. Заходи в 
умовах пандемії COVID-19 значно обмежили фізичну 
взаємодію учасників з одержувачами допомоги, що 
змушує їх використовувати інноваційні засоби для 
охоплення найбільш уразливих верств населення.

Ціль кластера  1. Забезпечити негайний доступ 
людей, яким не вистачає продовольства, до 
харчових продуктів шляхом надання життєво 
необхідної допомоги.
Незахищеними з точки зору забезпечення продо-
вольством є близько 5 % населення на ПУТ і 9 % 
населення на НПУТ, що становить майже 400 000 
людей. Згідно з даними Аналізу доходів і витрат 
сімей (FIES) і Міжсекторальної оцінки потреб REACH 
6  % домогосподарств застосовують незворотні 
стратегії пристосування, такі як продаж землі або 
будинків. Ці люди потребують не тільки безпосе-
реднього доступу до харчових продуктів, але й 
допомоги в отриманні засобів до існування. Парт-
нери забезпечували постачання харчових продуктів 
лише на три місяці на рік, що ускладнювало віднов-
лення. Партнери збільшать підтримку до мінімум 
шести місяців на рік за рахунок надання допомоги 
у формі продовольчих і сільськогосподарських або 
несільськогосподарських товарів. Таке збільшення 
позитивно позначиться на продовольчій безпеці 
завдяки розширенню доступу до продуктів та спри-
янню підвищенню доходів від сільського господар-
ства. Партнери Кластера продовольчої безпеки та 
засобів до існування надаватимуть продовольчу 
допомогу відповідно до рекомендацій щодо вартості 
продуктового кошика і готівкових переказів117.

115 Кластер продовольчої безпеки та засобів до існування. Стратегія реагування Кластера продовольчої безпеки та забезпечення 
засобів до існування на COVID-19 в Україні. —2021.

116  Кластер продовольчої безпеки та засобів до існування. Посібник з запровадження заходів у сфері тваринництва в умовах 
надзвичайних ситуацій в контексті COVID-19. — 2021. 

117 Кластер продовольчої безпеки та засобів до існування. Керівництво щодо продуктового кошика і грошової допомоги. — 2021 рік.

40 % населення з помірною продовольчою незахи-
щеністю в сільських районах і 10 % у містах мають 
право на безпосередню продовольчу підтримку 
шляхом отримання грошових коштів/ваучерів/
допомоги в натуральній формі (108 000 осіб). Хоча 
для людей з помірною продовольчою незахище-
ністю характерний менший дефіцит споживання 
продуктів харчування, існує ризик погіршення ситу-
ації без продовольчої підтримки, особливо для тих, 
хто використовує багато стратегій пристосування. 
Ця група ризикує виснажити свої активи й попов-
нити категорію людей, які потерпають від гострої 
нестачі продуктів харчування.

Партнери зосередять свої зусилля на пріоритетних 
географічних районах із найгострішою продо-
вольчою незахищеністю та обмеженим доступом 
до ринків й браком можливостей отримання 
доходу. Оскільки більшість людей із продовольчою 
незахищеністю проживають у сільських та ізольо-
ваних громадах, кластер затвердив новий підхід 
до розширення та просування заходів «продоволь-
ство+»: інвестиції в сільське господарство, такі як 
підтримка городництва, надання птиці й дрібної 
худоби, грошових коштів для задоволення інших 
основних потреб, а також сприяння діяльності, яка 
приносить дохід. Надання грошових коштів людям, 
яким планується надати допомогу у формі продо-
вольчих наборів, допоможе знизити зростання 
позик і заборгованості, а також запобігти перероз-
поділу коштів, які призначалися для покупки ліків, 
на продукти харчування та інші основні потреби. 
Партнери продовжуватимуть надавати аналогічне 
комплексне реагування для домогосподарств, які 
проживають у міських районах і потерпають від 
продовольчої незахищеності.

Кластер продовольчої безпеки та засобів до існу-
вання продовжуватиме надавати пріоритет ураз-
ливим домогосподарствам, які очолюють жінки, 
зокрема тим, де є люди з особливими потребами, 
інвалідністю або хронічними захворюваннями. 

https://fscluster.org/sites/default/files/documents/06.05.2020-covid-fslc_guidance_note_ua.pdf
https://fscluster.org/sites/default/files/documents/06.05.2020-covid-fslc_guidance_note_ua.pdf
https://fscluster.org/sites/default/files/documents/guidance_for_emergency_livestock_actions_in_the_context_of_covid-19-ua.pdf
https://fscluster.org/sites/default/files/documents/guidance_for_emergency_livestock_actions_in_the_context_of_covid-19-ua.pdf
https://fscluster.org/sites/default/files/documents/food_basket_and_cbt_revision_jan_2020_ua.pdf
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Допомога таким домогосподарствам буде спрямо-
вана на задоволення їхніх потреб у продовольстві 
та забезпечення засобами до існування. Це сприя-
тиме диверсифікації з урахуванням можливостей 
вразливих домогосподарств.

Партнери продовжать підвищувати обізнаність 
про пандемію COVID-19 з урахуванням урядових 
рекомендацій. Партнери впровадили нові ефек-
тивні методи надання допомоги, включаючи 
доставку продуктів харчування додому, видачу 
ваучерів, коригування дат розподілу із забезпе-
ченням безпеки персоналу й уразливих груп насе-
лення. Немає повідомлень, згідно з якими розподіл 
продуктів харчування/грошових коштів/ваучерів 
пов’язаний із поширенням захворюваності на 
COVID-19. Зрештою, кластер прагне ставити на 
перше місце питання захисту й розробляє програми 
з урахуванням важливих питань щодо віку, статі й 
інвалідності.

Ціль кластера  2. Посилити самодостатність ураз-
ливих домогосподарств, постраждалих унаслідок 
конфлікту, та збільшити економічну спроможність 
завдяки захисту та відновленню засобів до існу-
вання у сільськогосподарській і несільськогоспо-
дарській сферах.
Кластер прагне розширити доступ до сільсько-
господарських і несільськогосподарських засобів 
до існування шляхом зміцнення та просування 
економічної самодостатності, відновлення сіль-
ськогосподарських і несільськогосподарських 
засобів до існування та підтримки участі неза-
хищених домогосподарств у місцевій економіці. 
Близько 66 % населення мають потреби, викликані 
зниженням рівня життя. Як згадувалося в ОГП, дані 
Кластера і консультації з учасниками сприяли пере-
ходу до розширених програм із забезпечення засо-
бами до існування. Таким чином, стратегія кластера 
полягає у сприянні доступу вразливих груп насе-
лення, зокрема тих, хто має помірну незахище-
ність з точки зору забезпечення продовольством, 
до сільськогосподарських ресурсів через систему 
грошових ваучерів, пряму допомогу в натуральній 
формі й забезпечення доступу до ринків. Такий 
підхід дозволить наростити виробництво харчових 
продуктів для домашнього споживання. Інвестиції 
у власне виробництво домогосподарств збільшать 

доступність продуктів та сприятимуть зростанню 
виробництва на рівні домогосподарств і підви-
щенню доходу. Інвестиції включатимуть надання 
худоби й птиці на рівні домогосподарств і громад, 
відновлення активів громад, а також надання 
грантів для забезпечення засобів до існування.

Допомогу сільськогосподарськими й несіль-
ськогосподарськими засобами до існування 
для раннього відновлення планується надати 
40  % сільських жителів та 25  % міських жителів 
(98 000 людей), які мають помірну незахищеність 
з точки зору забезпечення продовольством. Парт-
нери визнали, що надаючи постраждалим людям 
сільськогосподарські засоби, також водночас 
потрібно забезпечувати навчання навичкам, орієн-
тованим на окремих людей, домогосподарства й 
кооперативи. Партнери приділятимуть пріоритетну 
увагу навчанню навичкам, необхідним для розши-
рення можливостей працевлаштування та ство-
рення робочих місць. Кластер вивчатиме можли-
вість поєднання заходів розвитку життєстійкості з 
професійно-технічною освітою для навчання новим 
навичкам уразливих груп населення.

Розроблені учасниками заходи також 
будуть зосереджені на забезпеченні 
несільськогосподарських засобів до існування: 
покращенні доступу до джерел доходу за рахунок 
діяльності, яка приносить дохід; створенні робочих 
місць; наданні грантів для створення бізнесу; 
формуванні ланцюжків створення вартості для 
відновлення засобів до існування, а також на 
зв’язках із заходами забезпечення життєстійкості. 
Кластер сприятиме розвитку ринкових зв’язків у 
сільських і міських громадах.

Регулярні консультації учасників із громадами 
забезпечують розширення участі громад, адрес-
ність і підвищення якості проведених заходів. Допо-
мога, що надається людям із помірною та гострою 
продовольчою незахищеністю, спрямована на те, 
щоб зупинити подальше погіршення нестачі продо-
вольства й засобів до існування та забезпечити 
стале покращення продовольчої безпеки таких 
людей. Партнери будуть поєднувати довгостро-
кові рішення та проєкти диверсифікації доходів у 
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контексті підходу, що враховує взаємні зв’язки між 
гуманітарною допомогою та проєктами розвитку. 
Незважаючи на те, що ПГР є річним планом, Кластер 
заохочує багаторічне фінансування.

Вартість реалізації
У 2022  році Кластеру продовольчої безпеки та 
засобів до існування потрібно 29,7  млн  дол.  США, 
з яких 19,5  млн  дол.  США призначено для 
надання життєво необхідної допомоги, а 
10,2  млн  дол.  США  — для забезпечення засобами 
до існування та підтримки раннього відновлення. 
Згідно з рекомендаціями щодо продовольчого 
кошика118 Кластера продовольчої безпеки та засобів 
до існування, люди з гострою продовольчою неза-
хищеністю мають право на продовольчий кошик 
поживністю 2 100 ккал/100 % його вартості, а люди 
з помірною продовольчою незахищеністю потре-
бують підтримки, яка становить продовольчий 
кошик поживністю 1600  ккал/75  % його вартості. 
60  % від загальних фінансових потреб складає 
надання допомоги на НПУТ. Очікується, що основна 
частина допомоги, запланованої для НПУТ, нада-
ватиметься у натуральній формі з огляду на обме-
жені можливості для готівкових програм і непра-
цюючі ринки, що обмежує можливості одержувачів 
використати готівку або ваучери для придбання 
продуктів харчування. У 2022  році Кластер продо-
вольчої безпеки та засобів до існування використо-
вуватиме методологію розрахунку на основі витрат 
на одиницю. Вартість продуктового набору й грошо-
вого переказу буде ґрунтуватися на затверджених 
сумах продовольчого кошика і грошового пере-
казу, які були переглянуті й у разі потреби повторно 
переглядатимуться на основі проведених оцінок, 
цінового моніторингу й аналізу.

Наскрізні питання: ПІДЗВІТНІСТЬ ПЕРЕД 
ПОСТРАЖДАЛИМ НАСЕЛЕННЯМ, ЗАХИСТ, 
ГЕНДЕРНІ ОСОБЛИВОСТІ
Постраждале населення потребує доступу до 
безпечного, інклюзивного, сприятливого навчаль-
ного середовища як основної послуги; достатньої 
кількості продовольства; збереження та розши-
рення засобів до існування; забезпечення доступу 

118 Там само.

до достатніх обсягів водозабезпечення і мінімально 
необхідних рівнів санітарії; доступу до основних 
медичних послуг; а також засобів для задово-
лення найгостріших потреб у сфері захисту людей 
із численними факторами вразливості. Потреби 
постраждалих людей повинні задовольнятися 
через міжсекторальні комплексні заходи, зокрема 
силами Кластерів з питань води, санітарії та гігієни 
(ВСГ), охорони здоров’я і захисту. Кластер продо-
вольчої безпеки та засобів до існування встановив 
зв’язки з Кластером з питань захисту для оптимі-
зації роботи з перенаправлення постраждалих від 
гендерно зумовленого насильства для отримання 
допомоги стосовно засобів до існування. Партнери 
Кластера продовольчої безпеки та засобів до існу-
вання будуть дотримуватися відповідних керівних 
принципів і заохочувати партнерів у першу чергу 
допомагати домогосподарствам, які очолюються 
жінками й частіше потерпають від продовольчої 
незахищеності, як зазначено в ОГП. Очолюваним 
жінками домогосподарствам слід надавати допо-
могу не тільки у вигляді продовольства, але перш 
за все забезпечувати можливості для отримання 
доходу, надавати сільськогосподарські засоби до 
існування, а також забезпечувати навчання. Для 
розв’язання проблеми зміни клімату й адаптації до 
неї необхідно розробити і впровадити комплексні 
підходи до зменшення ризику катастроф і надання 
гуманітарної допомоги. Гуманітарні учасники 
повинні не тільки реагувати на наявні гуманітарні 
прогалини, але і спільно працювати, щоб бути гото-
вими до подальших викликів і розвивати потенціал 
для реагування на потенційні раптові надзвичайні 
ситуації. Необхідні спільні дії всіх гуманітарних 
учасників і органів влади на місцевому, обласному 
й національному рівнях.

Стратегія Кластера щодо передання функцій 
допомоги від міжнародних гуманітарних орга-
нізацій місцевим органам на ПУТ у період із 
2021 р. по 2023 рік.
План моніторингу роботи кластера в цьому напряму 
був запроваджений у 2021  році. План містить 
ключові показники й дії, необхідні для забезпе-
чення передачі обов’язків кластера національному 
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партнеру до кінця 2023 року за умови збереження 
політичної стабільності у постраждалих унаслідок 
конфлікту Донецькій та Луганській областях на 
Східній Україні. План переходу кластера узгоджений 
зі стратегічною ціллю 3 ПГР, спрямованою на реалі-
зацію стратегії передання функцій допомоги від 
гуманітарних організацій місцевим органам на ПУТ 
у період із 2021 р. по 2023 рік. Кластер буде співп-
рацювати з Продовольчою та сільськогосподар-
ською організацією ООН  (ФАО) над визначенням 
національних партнерів, включаючи Міністерство 
аграрної політики та продовольства України, Мініс-
терство з питань реінтеграції тимчасово окупованих 
територій, а також інших учасників.

У 2022 році партнери будуть розбудовувати зв’язки 
з учасниками, які не належать до ПГР, проте беруть 
участь у програмах відновлення та розвитку. 
Кластер підтримуватиме оцінку якості забезпе-
чення продовольчої безпеки й засобів до існування, 
щоб відстежувати прогрес, досягнутий відповідно 
до контрольних показників потреб перехідного 
періоду й потреб, які залишаються невирішеними. 
Кластер продовжить приділяти основну увагу підви-
щенню життєстійкості громад, які постраждали 
внаслідок збройного конфлікту. Серед ключових 
заходів відновлення засобів до існування є понов-
лення активів, підтримка діяльності, яка надає 
можливість отримувати дохід, управління ланцю-
гами створення вартості й підтримка кооперативів у 
постраждалих унаслідок конфлікту громадах. Парт-
нери будуть взаємодіяти з відповідними держав-
ними установами, зокрема на місцевому рівні, для 
визначення пріоритетів розвитку конкретного 
регіону й забезпечення їхньої реалізації. У 2022 році 
Кластер продовольчої безпеки та засобів до існу-
вання планує надати допомогу 5 000 ВПО, які прожи-
вають на ПУТ Донецької та Луганської областей. 
Очікується, що ВПО, які проживають поза межами 
постраждалих унаслідок конфлікту районів, отри-
муватимуть підтримку від місцевих організацій, що 
надають допомогу, включаючи Міжнародний Рух 

119 Вебсайт Кластера продовольчої безпеки та засобів до існування в Україні доступний за посиланням.

Червоного Хреста і Червоного Півмісяця, державні 
установи й приватний сектор.

Моніторинг
У 2022 році моніторинг гуманітарної діяльності буде 
здійснюватися за двома секторальними цілями й 
буде вимірюватися на основі погоджених показ-
ників. Протягом 2022  року Кластер продовольчої 
безпеки та засобів до існування буде здійснювати 
моніторинг гуманітарної ситуації різних незахи-
щених груп населення та надавати підтримку для 
проведення локальних оцінок у постраждалих унас-
лідок конфлікту Донецькій та Луганській областях. 
Кластер буде здійснювати регулярні виїзди на 
місця для ретельного моніторингу ситуації щодо 
продовольчої безпеки й засобів до існування. Для 
людей, які належать до категорій, що наражаються 
на гостру й помірну небезпеку з точки зору забез-
печення продовольством, Кластер буде проводити 
моніторинг показників продовольчого споживання 
(FCS) (у ході перевірки після розподілу допомоги), 
частки витрат на продовольство (FES) і застосу-
вання стратегії пристосування для отримання 
засобів до існування для забезпечення основних 
потреб (LCS), а також цін на харчові продукти. Парт-
нери будуть здійснювати моніторинг цін і джерел 
доходу домогосподарств. Кластер продовольчої 
безпеки та засобів до існування буде збирати від 
учасників якісні дані про реагування, щоб відстежу-
вати кількість людей, яким була надана допомога 
відповідно до цільових показників ПГР кластера на 
2022 рік. Зібрані дані будуть використані для моні-
торингу необхідних заходів, виявлення прогалин у 
реагуванні за кожною із цілей кластера й коорди-
нації гуманітарних зусиль учасників кластера. Інте-
рактивні інформаційні панелі, карти присутності 
учасників та інші інформаційні матеріали, підготов-
лені на основі даних моніторингу, оприлюднювати-
муться щоквартально й будуть доступні на вебсайті 
Кластера продовольчої безпеки й засобів до існу-
вання в Україні119.

https://fscluster.org/ukraine
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Цілі та цільові показники

Секторальна ціль СЦ1 
ПЛАНУЄТЬСЯ 

НАДАТИ 
ДОПОМОГУ

Забезпечити	негайний	доступ	людей,	яким	не	вистачає	продовольства,	до	харчових	продуктів	шляхом	надання	
життєво	необхідної	допомоги

108 000

Сприяє	досягненню	конкретної	цілі	КЦ1.1

Секторальна ціль СЦ2 
ПЛАНУЄТЬСЯ 

НАДАТИ 
ДОПОМОГУ

Посилити	самодостатність	уразливих	домогосподарств,	постраждалих	унаслідок	конфлікту,	та	збільшити	
економічну	спроможність	завдяки	захисту	та	відновленню	засобів	існування	у	сільськогосподарській	і	
несільськогосподарській	сферах

46 000

Сприяє	досягненню	конкретної	цілі	КЦ1.2
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3.3  
Охорона здоров’я

ЛЮДИ,	ЯКІ	ПОТРЕБУЮТЬ	
ДОПОМОГИ

ЛЮДИ,	ЯКИМ	ПЛАНУЄТЬСЯ	
НАДАТИ	ДОПОМОГУ

НЕОБХІДНЕ	ФІНАНСУВАННЯ	
(ДОЛ.	США)

ПРОЄКТИ

1,5млн 1,2млн $36млн 24

Цілі за секторами
Ціль  1. Зменшити передачу інфекційних захво-
рювань та знизити рівень госпіталізації завдяки 
підтримці системи охорони здоров’я, зокрема 
лабораторій та заходів імунізації, та запрова-
дженню системи управління реагуванням на 
COVID-19 (спостереження, запобігання розповсю-
дженню інфекційних захворювань та контроль за 
ними, клінічне ведення пацієнтів, заходи на КПВВ, 
інформування про ризики та залучення громад).
Надаючи підтримку системі охорони здоров’я та 
забезпечуючи покращення координації партнерів, 
зокрема на НПУТ, і реагування на виклики COVID-19 
у межах системи реагування на випадки захворю-
вання, ПГР прагне підвищити рівень реагування з 
метою запобігання та управління спалахами інших 
інфекційних епідемічних захворювань, таких як 
поліомієліт і кір.

Ціль  2. Покращити доступ населення, постражда-
лого унаслідок конфлікту та COVID-19, до основних 
медичних послуг, зокрема лікування ВІЛ/тубер-
кульозу та послуг у сфері психічного здоров’я та 
психосоціальної підтримки.
Після майже восьми років конфлікту служби 
охорони здоров’я, особливо ті, що розташовані 
поблизу «лінії розмежування» і на НПУТ, все ще 
не в змозі задовольнити основні медичні потреби 
населення, не кажучи вже про подолання пандемії. 
Щоб усунути перешкоди на шляху до отримання 
допомоги, у ПГР передбачено покращити фізичний 
доступ до медичних установ, відновити перервані 
програми й розширити послуги, у яких є найнагаль-
ніша потреба. Партнери сектора охорони здоров’я 
будуть здійснювати оцінку й моніторинг наданої 
допомоги, а також надавати рекомендації та прово-
дити навчання з розбудови спроможностей.

Розподіл	людей,	яким	планується	надати	допомогу	за	зонами

Тис. людей

ЛЮДИ,	ЯКИМ	
ПЛАНУЄТЬСЯ 
НАДАТИ 
ДОПОМОГУ

ОСНОВНІ	ЗОНИ ПУТ	–	ДОНЕЦЬКА	
ОБЛАСТЬ

ПУТ	–	ЛУГАНСЬКА	
ОБЛАСТЬ

НПУТ	–	
ДОНЕЦЬКА	
ОБЛАСТЬ

НПУТ–	
ЛУГАНСЬКА	
ОБЛАСТЬ

ІНШІ	ОБЛАСТІ

1,2млн

МІСЦЕВІ	
МЕШКАНЦІ 425 204 308 158 -

ВПО 32 24 - - -

ЗАГАЛОМ 457 228 308 158 -



ПЛАН ГУМАНІТАРНОГО РЕАГУВАННЯ 2022 Р.

90

Ціль  3. Збільшити спроможності та покращити 
сталість та якість медичних послуг на різних рівнях 
надання допомоги населенню, постраждалому 
унаслідок конфлікту та COVID-19; уможливити 
реалізацію стратегії з передачі функцій гумані-
тарної допомоги на ПУТ у 2021-2023 роках; сприяти 
зв’язку між гуманітарною допомогою, проєктами 
розвитку та розбудови миру.
Ця ціль спрямована на передачу до 2023  року 
керівної ролі у Кластері охорони здоров’я Міністер-
ству охорони здоров’я та передачу гуманітарних 
функцій у сфері охорони здоров’я на ПУТ партнерам, 
які реалізують проєкти розвитку.

Стратегія та методи реагування
Партнери Кластера планують надати підтримку 
1,15 млн людей із загальної кількості 1,5 млн людей, 
які потребують допомоги. Ця кількість включає 
151  494  дитини (13  %), 648  277  дорослих (56  %) і 
350  229  літніх людей (30  %). Більше ніж половина 
(54 %) людей, яким планується надати допомогу, — 
це жінки, та 13 % (або 150 846 людей) — люди з інва-
лідністю. Близько 4 % пріоритетних заходів мають 
грошову складову. Це становить 1 463 522 дол. США 

від загального бюджету Кластера охорони здоров’я. 
З огляду на цілісний характер реагування в цьому 
кластері розподіл витрат на послуги й надання допо-
моги в натуральній формі здійснити неможливо.

Для всіх заходів, пов’язаних із COVID-19 та іншими 
епідемічно небезпечними захворюваннями, напри-
клад поліомієлітом і кором (ціль кластера  № 1), 
методи реагування будуть структуровані навколо 
системи управління випадками захворювання. 
Партнери кластера нарощуватимуть спроможності 
щодо спостереження та залучення груп швидкого 
реагування для активізації й посилення заходів із 
відстеження контактів (відстеження, встановлення 
зв’язків, ізолювання хворих) для зниження ризику 
спалаху хвороб. Координація реагування на запити 
про надання медичної та лабораторної допомоги 
(наприклад, засобів індивідуального захисту  (ЗІЗ), 
матеріалів для тестування) буде виконуватися за 
сприяння Інструменту відстеження звернень до 
Кластера охорони здоров’я. Разом з Інструментом 
надання невідкладної медичної допомоги Кластера 
охорони здоров’я будуть проведені подальші оцінки 

СЄВЄРОДОНЕЦЬК, ЛУГАНСЬКА ОБЛАСТЬ, 
ПУТ, УКРАЇНА 
Медсестра допомагає пацієнтам з 
COVID-19 у лікарні.  
Фото: УКГС ООН/Євген Малолєтка 
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й моніторинг призначених для хворих на COVID-19 
лікарень, щоб проаналізувати їхню функціональ-
ність і оптимізацію надання допомоги.

Заходи підтримки місцевої влади будуть спря-
мовані на зниження навантаження на служби 
невідкладної медичної допомоги та відділення 
інтенсивної терапії, якщо кількість випадків захво-
рюваності на COVID-19 перевищить наявні спро-
можності. Підтримка буде полягати в залученні 
додаткового персоналу й підтримці діяльності, 
спрямованої на захист медичних працівників від 
виснаження та психологічного стресу завдяки 
цільовим заходам у сфері психічного здоров’я та 
психосоціальної підтримки.

Забезпечення навчання та обміну досвідом щодо 
COVID-19 буде найважливішою частиною стратегії, 
включаючи ухвалення національних і глобальних 
рекомендацій з профілактики інфекційних захво-
рювань і контролю за ними, комунікацій щодо 
пов’язаних ризиків, клінічного ведення пацієнтів, 
нагляду, лабораторних досліджень і послуг у сфері 
психічного здоров’я та психосоціальної підтримки. 
Залучення організацій громадянського суспіль-
ства й громад до розробки стратегій комунікацій 
щодо ризиків дозволить краще охопити групи, яким 
планується надати допомогу.

Завдяки міжкластерній співпраці учасники 
зможуть обмінюватися досвідом і розширювати 
сферу своєї діяльності. Наприклад, учасники з 
кластерів охорони здоров’я та захисту об’єдна-
лися для проведення навчання щодо підвищення 
обізнаності про вакцинацію для медичних праців-
ників і членів громад з метою покращення кому-
нікації, спростування дезінформації та підтримки 
процесу вакцинації.

У рамках діяльності, орієнтованої на зміцнення 
системи охорони здоров’я та доступу до медичної 
допомоги (ціль кластера  № 2), учасники будуть 
доставляти витратні медичні матеріали, лікарські 
засоби, обладнання та надавати життєво важливі 
послуги й первинну медико-санітарну допомогу 
(у стаціонарних і мобільних медичних установах), 
включаючи моніторинг і послуги невідкладної 

медичної допомоги, лікування ВІЛ, туберку-
льозу, інфекційних і неінфекційних захворювань, 
послуги у сфері сексуального і репродуктивного 
здоров’я, здоров’я матері й дитини, а також послуг 
у сфері психічного здоров’я та психосоціальної 
підтримки. Ця діяльність включає надання фінан-
сової підтримки й підтримки в натуральній формі 
вразливим групам населення (наприклад, літнім 
людям, особам з інвалідністю) шляхом розподілу 
грошової допомоги й ваучерів на медичні витрати. 
Планування заходів підтримки базується на двох 
важливих оцінках Кластера охорони здоров’я, які 
були проведені у 2021  році з метою визначення 
готовності й потенціалу лікарень і лабораторій, а 
також на даних інструмента моніторингу надання 
невідкладної медичної допомоги, інструмента ВООЗ 
щодо обліку інцидентів з медичними закладами й 
інших оцінках учасників Кластера охорони здоров’я.

Невід’ємною частиною всіх заходів реагування 
є спрямованість на підготовку системи охорони 
здоров’я до передачі функцій місцевим органам і 
приведення її у відповідність до плану реформ (ціль 
кластера № 3). Заходи будуть спрямовані на віднов-
лення інфраструктури й підтримки лабораторій, а 
також на розв’язання гендерних питань у сфері 
гуманітарної медичної допомоги, планування для 
зниження ризику катастроф і доступ до доступних 
ліків. Крім того, буде посилений моніторинг на 
КПВВ для включення результатів у планування 
заходів підтримки. Заходи також будуть спрямовані 
на зменшення впливу децентралізації та реформи 
системи охорони здоров’я на цільове населення, 
особливо на витрати сімей на медицину, і на спри-
яння переходу від залежності системи охорони 
здоров’я від допомоги гуманітарних учасників до 
розвитку під керівництвом уряду.

Підтримка також буде спрямована на сприяння 
надання медичної допомоги на базі закладів 
первинної медичної допомоги й послуг на рівні 
громади, включаючи e-health (медичні послуги, які 
надаються за допомогою інформаційних техно-
логій), телемедицину, доставку основних лікар-
ських засобів тощо, а також підвищення якості й 
вдосконалення механізмів перенаправлення на 
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трьох рівнях надання медичних послуг, включаючи 
рівень громад.

Вартість реалізації
Вартість заходів у секторі охорони здоров’я у 
рамках ПГР на 2022 рік становить 35,7 млн дол. 
США, призначених для підтримки 1,15 млн людей, 
які потребують допомоги. 59 % цієї суми (21 085 109 
дол. США) призначено для реагування на НПУТ, а 
41 % (14 611 050 дол. США) — на ПУТ. Частка витрат 
на НПУТ є більшою в основному через вищі витрати 
на діяльність на НПУТ.

Найбільша частка (36 %) усіх секторальних витрат 
у рамках цілі кластера № 1 спрямована на забез-
печення підготовки й обміну досвідом щодо 
подолання COVID-19, зокрема на підготовку наці-
ональних і глобальних рекомендацій (як в онлайн-, 
так і в офлайн-форматі) щодо таких тем, як профі-
лактика інфекційних захворювань і контроль за 
ними, комунікації щодо пов’язаних ризиків, клінічне 
ведення пацієнтів, нагляд, відстеження контактних 
осіб та лабораторні дослідження та послуги у сфері 
психічного здоров’я та психосоціальної підтримки; 
93 % витрат припадає на діяльність на НПУТ. 
Близько 17 % витрат (75 % з яких буде виділено 
на фінансування заходів на НПУТ) спрямовано на 
забезпечення мінімальної кількості ЗІЗ, необхідних 
для роботи медичних установ на повну потужність 
і забезпечення належних стандартів запобігання 
розповсюдженню інфекційних захворювань і 
контролю за ними серед медичних працівників.

Більшість ресурсів у рамках цілі кластера № 2 буде 
спрямовано на закупівлю та розподіл витратних 
медичних матеріалів, основних лікарських засобів 
та обладнання у стаціонарні й мобільні медичні 
установи (52 %). Приблизно 22 % фінансових потреб 
припадає на надання життєво важливих послуг і 
первинної медико-санітарної допомоги, а також 
відновлення медичних послуг та інфраструктури.

Більшість ресурсів для реагування в рамках 
цілі кластера № 3 спрямовано на відновлення 
медичних послуг і пошкодженої медичної інфра-

структури, які наразі не функціонують через брак 
технічного обслуговування (41 % потреб). Значна 
частина потреб (37  %) буде спрямована на зміц-
нення ресурсів органів охорони здоров’я та керів-
ників у сфері охорони здоров’я для здійснення 
гуманітарної діяльності в галузі охорони здоров’я, 
зокрема заходів для мінімізації впливу COVID-19 на 
доступ до невідкладних медичних послуг.

Наскрізні питання: ПІДЗВІТНІСТЬ ПЕРЕД 
ПОСТРАЖДАЛИМ НАСЕЛЕННЯМ, ЗАХИСТ, 
ГЕНДЕРНІ ОСОБЛИВОСТІ
Відповідно до загальних рамкових принципів 
підзвітності перед постраждалим населенням 
(ПППН), Кластер охорони здоров’я дотримується 
триетапного підходу, що передбачає проведення 
оцінок та отримання зворотного зв’язку на основі 
перевіреної методології. Він також забезпечує 
управління, яке ґрунтується на результатах діяль-
ності, завдяки підготовці програм шляхом надання 
експертних послуг в області охорони здоров’я 
та фінансування, а також проведення моніто-
рингу діяльності.

У 2021 році Кластер охорони здоров’я приділяв 
особливу увагу гендерним аспектам в секторі 
охорони здоров’я. У серпні секретаріат Кластера 
охорони здоров’я розробив інформаційну записку 
щодо гуманітарного аналізу у сфері охорони здоров’я 
через гендерну призму, щоб привернути увагу до 
того, як гендерні фактори впливають на гуманітарну 
кризу, викликану конфліктом і посилену пандемією 
COVID-19. В аналізі показано, що кризи по-різному 
впливають на жінок, дівчинок, чоловіків і хлопчиків. 
Було виявлено необхідність підвищення обізнаності 
про гендерно чутливі підходи до розробки програм 
у секторі охорони здоров’я. Для зміцнення такого 
місцевого потенціалу секретаріат провів ряд семі-
нарів з надання підтримки організаціям громадян-
ського суспільства, які працюють над розв’язанням 
гендерних проблем в сфері охорони здоров’я. Після 
семінарів організації, що брали участь, представили 
пропозиції щодо проєктів, присвячених гендерним 
питанням. Кластер охорони здоров’я надав індиві-
дуальну підтримку проєктів і оцінив їх вплив.
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Стратегія Кластера щодо передання функцій 
допомоги від міжнародних гуманітарних орга-
нізацій місцевим органам на ПУТ у період із 
2021 р. по 2023 рік

Щоб сприяти передаванню функцій гуманітарної 
допомоги на ПУТ у 2021–2023 роках, Кластер 
охорони здоров’я реалізує підхід, що ґрунтується 
на зв’язку гуманітарної допомоги, заходів розвитку 
та розбудови миру, пов’язуючи партнерів у секторі 
охорони здоров’я, що надають гуманітарну допо-
могу, з діяльністю у сфері розвитку в перехідний 
період і із зусиллями, спрямованими на миротворчі 
дії та забезпечення сталого доступу до медичних 
послуг. Це відповідає 3-му етапу Програми солідар-
ності ВООЗ/ЄС для Східного партнерства в галузі 
охорони здоров’я. Загальна мета полягає в тому, 
щоб підвищити життєстійкість населення регіону й 
місцевої системи охорони здоров’я перед загрозою 
як пандемії COVID-19, так і конфлікту, який усе ще 
триває. У 2021 році Кластер охорони здоров’я 
координував кілька міжвідомчих проєктів. Один з 
таких проєктів, спрямований на зміцнення послуг 
невідкладної медичної допомоги на ПУТ, перед-
бачав співпрацю ВООЗ і організації «Лікарі світу» 
(Medicos del Mundo (MDM)). ВООЗ надала технічні 
консультації з питань фінансування у сфері охорони 
здоров’я для програми НУО «Лікарі світу» на ПУТ, 
яка надає медичні послуги, розбудовує спромож-
ності місцевого медичного й іншого персоналу, бере 
участь в інформаційній та адвокаційній роботі й 
підтримує відповідні заходи щодо COVID-19. У 2022 
році Кластер охорони здоров’я планує координу-
вати більше міжвідомчих проєктів.

Моніторинг
У межах моніторингу міжкластерних заходів реагу-
вання Кластер охорони здоров’я проводитиме 
регулярний 5W-моніторинг і надаватиме дані для 
міжкластерного аналізу квартальних досягнень. 
Кластер охорони здоров’я підтримує дві інтерак-
тивні інформаційні панелі для візуалізації опера-
тивної присутності й діяльності своїх учасників 
у секторі, надаючи дані відповідно до звітного 
періоду й місця розташування учасників. На інфор-
маційній панелі COVID-19 у форматі 5W представ-
лено діяльність учасників сектору охорони здоров’я, 
що беруть участь у реагуванні на COVID-19, а інфор-
маційна панель про діяльність кластера в Україні 
у форматі 5W представляє всі заходи учасників 
сектору охорони здоров’я.

Інструмент Кластера охорони здоров’я щодо 
надання невідкладних медичних послуг, запрова-
джений у 2021 році, буде використовуватися для 
моніторингу стану й спроможностей медичних 
установ для підтримки постраждалого внаслідок 
конфлікту населення. Ключові показники ефектив-
ності також будуть відслідковуватися для система-
тичного збору й аналізу даних.

Інструмент відстеження звернень у кластер 
охорони здоров’я буде, як і раніше, сприяти коорди-
нації реагування на запити щодо надання медичної 
та лабораторної допомоги; дані, отримані за допо-
могою цього інструменту, будуть проаналізовані 
для визначення цільових заходів.
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Цілі та цільові показники

Секторальна ціль СЦ1 
ПЛАНУЄТЬСЯ 

НАДАТИ 
ДОПОМОГУ

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

488 750

Сприяє	досягненню	конкретної	цілі	КЦ1.3

Секторальна ціль СЦ2 
ПЛАНУЄТЬСЯ 

НАДАТИ 
ДОПОМОГУ

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

224 250

Сприяє	досягненню	конкретної	цілі	КЦ1.3

Секторальна ціль СЦ3 
ПЛАНУЄТЬСЯ 

НАДАТИ 
ДОПОМОГУ

Збільшити	спроможності	та	покращити	сталість	та	якість	медичних	послуг	на	різних	рівнях	надання	допомоги	
населенню,	постраждалому	унаслідок	конфлікту	та	COVID-19;	уможливити	реалізацію	стратегії	з	передачі	функцій	
гуманітарної	допомоги	на	ПУТ	у	2021-2023	роках;	сприяти	зв'язку	між	гуманітарною	допомогою,	проєктами	
розвитку	та	розбудови	миру

437 000

Сприяє	досягненню	конкретної	цілі	КЦ3.3
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3.4  
Захист

ЛЮДИ,	ЯКІ	ПОТРЕБУЮТЬ	
ДОПОМОГИ

ЛЮДИ,	ЯКИМ	ПЛАНУЄТЬСЯ	
НАДАТИ	ДОПОМОГУ

НЕОБХІДНЕ	ФІНАНСУВАННЯ	
(ДОЛ.	США)

ПРОЄКТИ

2,5млн 1,4млн $50млн 35

Секторальні цілі
У 2022 році Кластер з питань захисту планує надати 
підтримку 1,4 млн людей, які потребують спеціалі-
зованої допомоги у сфері захисту, зокрема 144 000 
ВПО. Незважаючи на більш високий рівень потреб 
у захисті на НПУТ, Кластер з питань захисту може 
розраховувати на надання допомоги лише 444 000 
людей (32 % від загальної кількості людей, які 
потребують підтримки) через серйозні обмеження 
гуманітарного доступу для реалізації заходів у 
сфері захисту, а також через обмежені оперативні 
спроможності партнерів.

Цілі кластера полягають включають наступне:

1. забезпечити повний і недискримінаційний 
доступ постраждалих унаслідок конфлікту 

людей, у тому числі ВПО, до якісних основних 
послуг і можливість користуватися правами, 
приділяючи першочергову увагу людям з 
особливими потребами;

2. посилити захист та сприяти соціальній згурто-
ваності шляхом запобігання та мінімізації пору-
шень прав постраждалих унаслідок конфлікту 
людей та їх підтримки на рівні громад, а також 
завдяки пошуку довготривалих рішень для ВПО;

3. зміцнити життєстійкість постраждалих унас-
лідок конфлікту людей та підвищити надійність 
надання послуг.

Кластер з питань захисту буде приділяти пріори-
тетну увагу гуманітарним заходам реагування на 
всій території НПУТ, у той час як на ПУТ гуманітарні 
заходи будуть спрямовані переважно на важко-

Розподіл	людей,	яким	планується	надати	допомогу	за	зонами

Тис. людей

ЛЮДИ,	ЯКИМ	
ПЛАНУЄТЬСЯ 
НАДАТИ 
ДОПОМОГУ

ОСНОВНІ	ЗОНИ ПУТ	–	ДОНЕЦЬКА	
ОБЛАСТЬ

ПУТ	–	ЛУГАНСЬКА	
ОБЛАСТЬ

НПУТ	–	
ДОНЕЦЬКА	
ОБЛАСТЬ

НПУТ–	
ЛУГАНСЬКА	
ОБЛАСТЬ

ІНШІ	ОБЛАСТІ

1,4млн

МІСЦЕВІ	
МЕШКАНЦІ 596 219 273 171 -

ВПО 79 41 24

ЗАГАЛОМ 675 260 273 171 24
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доступні райони, які потерпають від небезпеки й 
відсутності громадського транспорту, та/або райони, 
де надання послуг було порушено в результаті 
конфлікту та децентралізації у 27 територіальних 
громадах уздовж «лінії розмежування» на ПУТ 
(включаючи 18 військово-цивільних адміністрацій). 
У районах, розташованих далі від «лінії розмежу-
вання», зокрема в інших областях, де проживають 
ВПО, Кластер з питань захисту буде тісно співпра-
цювати з організаціями у сфері розвитку в рамках 
підходу, що ґрунтується на зв’язку між гумані-
тарною допомогою і розвитком, для просування 
сталих рішень для ВПО та сприяння належному 
доступу постраждалого внаслідок конфлікту насе-
лення до соціального захисту і правосуддя, а також 
для розширення повноважень та участі громад.

Стратегія та методи реагування
У 2022 році Кластер з питань захисту запрова-
дить різні модальності реагування на НПУТ і ПУТ, 
враховуючи особливості кожної зони з точки зору 
гуманітарного доступу, оперативних спроможно-

стей партнерів, масштабів і гостроти гуманітарних 
потреб, ролі уряду України щодо здійснення заходів 
реагування, а також прогресу, досягнутого в плані 
надання та доступу до основних державних послуг, 
після проведення реформ децентралізації, реформи 
судової системи й діджиталізації.

Хоча ситуація на НПУТ була визнана кризовою у 
сфері захисту, діяльність з надання життєво необ-
хідних послуг у сфері захисту все ще обмежена. З 
2020 року партнери у сфері захисту змогли надати 
допомогу менше ніж 10 % людей, яким планува-
лось надати підтримку у сфері захисту. У 2021 
році умови та гуманітарний доступ для діяльності 
у сфері захисту обмежені й нестійкі і ще більше 
погіршилися через бойові дії, які тривають, та обме-
ження свободи пересування, пов’язані з COVID-19, 
без належного дотримання та визнання нейтраль-
ності та неупередженості гуманітарної діяльності. 
Через вісім років після початку конфлікту 1,3 млн 
людей, які потребують допомоги на НПУТ, все ще не 
можуть отримати ефективний доступ до психосоці-

КПВВ «НОВОТРОЇЦЬКЕ», ДОНЕЦЬКА 
ОБЛАСТЬ, ПУТ, УКРАЇНА
Перетинаючи «лінію розмежування».  
Фото: УКГС ООН/Євген Малолєтка 
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альної підтримки, інформування щодо ризиків вибу-
хонебезпечних предметів, юридичної допомоги, 
індивідуальних консультацій, заходів запобігання 
випадкам гендерно зумовленого насильства й 
отримання спеціалізованої допомоги. Проведення 
моніторингу у сфері захисту, оцінки потреб і гумані-
тарного розмінування неможливе, що перешкоджає 
здатності гуманітарної спільноти відстежувати 
основні ризики, загрози і прогалини, що впливають 
на життя мешканців НПУТ, та реагувати на них.

У зв’язку з цим відповідні заходи у сфері захисту 
на НПУТ будуть ґрунтуватися на наступних страте-
гічних напрямах:

• постійне надання життєво необхідних послуг 
у сфері захисту, інформування та допомоги на 
місцевому рівні, включаючи допомогу постраж-
далим від мін;

• посилення захисту на рівні громад, підтримка 
наявних або нових центрів у громадах і розбу-
дова спроможностей волонтерів у громадах, які 
могли б розширити охоплення вразливих груп 
і надавати послуги для сприяння соціальній 
взаємодії (включаючи інформацію про питання 
захисту, інформування щодо ризиків вибухоне-
безпечних предметів, першу психологічну допо-
могу) у самих громадах;

• постійна адвокаційна робота з питань свободи 
пересування, зокрема для послаблення обме-
жень на КПВВ і поліпшення можливостей 
пропуску на російсько-українському кордоні, 
полегшення доступу до ПУТ, де мешканці НПУТ 
можуть користуватися соціальними послугами, 
отримувати пенсію та соціальну допомогу; адво-
каційна робота щодо доступу до правосуддя, 
можливості відвідувати родичів та отримувати 
допомогу щодо гуманітарного захисту;

• адвокаційна робота й гуманітарні перего-
вори про можливість реалізації заходів у 
сфері захисту, зокрема для надання основних 
і життєво необхідних послуг, пов’язаних з 
протимінною діяльністю, психосоціальною 
підтримкою та запобіганням випадків гендерно 
зумовленого насильства (ГЗН) й реагуванням 
на них; відповідно до Спільних оперативних 
принципів роботи на НПУТ забезпечувати 

неупередженість і належні терміни для реалі-
зації відповідних заходів у сфері захисту;

• забезпечити центральну роль питань соціаль-
но-правового захисту у відповідних заходах на 
НПУТ, включивши таку діяльність в інші секто-
ральні заходи (програми у секторах ВСГ, житла 
та непродовольчих товарів, охорони здоров’я, 
освіти тощо), зокрема шляхом розбудови спро-
можностей місцевих гуманітарних учасників.

На ПУТ на ситуацію в сфері захисту впливають два 
типи чинників, і їх відповідні особливості визначили 
обґрунтування двох різних підходів до реагування в 
секторі. З одного боку, важкодоступні райони, розта-
шовані ближче до «лінії розмежування» ПУТ, все 
ще страждають від нестабільності у сфері безпеки, 
продовження бойових дій та масштабного забруд-
нення територій мінами/ВЗВ у поєднанні з ізоля-
цією громад від державних установ і ринків через 
відсутність транспорту й комунікацій. У геозонах, 
що відповідають 27 територіальним громадам 
уздовж «лінії розмежування» на ПУТ (включаючи 
18 військово-цивільних адміністрацій), з особливою 
увагою до важкодоступних населених пунктів, як і 
раніше, будуть потрібні життєво необхідна допомога 
у сфері захисту (у грошовій чи натуральній формі) 
й основні послуги соціально-правового захисту 
(юридична допомога, індивідуальний супровід, 
психосоціальна підтримка, забезпечення доступ-
ності транспорту, безпечні місця перебування для 
постраждалих від гендерно зумовленого насиль-
ства, інформація з питань захисту, індивідуальні 
консультації, інформування щодо ризиків вибухоне-
безпечних предметів). Моніторинг у сфері захисту 
також матиме пріоритетне значення для виявлення 
ризиків і порушень прав, включаючи тенденції в 
області захисту, обумовлені наслідками тривалих 
бойових дій, новими законодавчими реформами й 
досягненнями щодо децентралізації надання соці-
альних послуг. Хоча очікується, що організації, які 
працюють у сфері розвитку, будуть задіяні в основ-
ному в більших містах і районах, розташованих далі 
від «лінії розмежування», Кластер з питань захисту, 
як і раніше, буде тісно співпрацювати з ними в рамках 
зв’язку гуманітарної допомоги, заходів розвитку та 
розбудови миру, щоб підтримати реструктуризацію 
систем соціального захисту, адаптованих до потреб 
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постраждалого від конфлікту населення, і пошук 
транспортних рішень уздовж «лінії розмежування».

На ПУТ далі від «лінії розмежування», зокрема в 
інших областях, де проживають ВПО, Уряд України 
зробив значні й високо оцінені кроки щодо полег-
шення життя постраждалих унаслідок конфлікту 
людей, включаючи нормативно-правові зміни 
в області захисту ВПО, механізми компенсації 
за пошкоджені та зруйновані будинки, державні 
системи протимінної діяльності, поліпшення інфра-
структури й доступності послуг на контрольних 
пунктах в’їзду-виїзду (КПВВ), а також заходи для 
поліпшення надання послуг на місцевому рівні. 
Конкретним прикладом є розвиток мобільних 
соціальних та адміністративних послуг (таких як 
мобільні послуги соціальних працівників, мобільні 
ЦНАПи та онлайн-портали адміністративних послуг), 
що також відповідає одній зі стратегічних цілей 
реформи децентралізації, яка наближає державні 
послуги до громад. Тому в таких географічних зонах 
заходи у сфері гуманітарного захисту будуть спря-
мовані на поступове й відповідальне припинення 
гуманітарної діяльності у майбутньому з огляду на 
зменшення гуманітарних потреб, підвищення спро-
можностей і підзвітності державних органів.

Зокрема, Кластер з питань захисту змістить 
акцент з індивідуальної допомоги на більш колек-
тивні підходи, збільшить масштаб захисту на рівні 
громад, щоб розширити можливості громад, підви-
щить їхню життєстійкість, підтримає їх у відстою-
ванні своїх інтересів і реагуванні на ризики, вияв-
лені в громадах. Хоча в цих районах постраждалим 
унаслідок конфлікту і ВПО, які знаходяться у вкрай 
вразливому становищі, може надаватися адресна 
допомога у сфері захисту, учасники будуть приді-
ляти пріоритетну увагу перенаправленню потреб 
у допомозі державним постачальникам послуг, як 
першим надавачам допомоги для задоволення 
гуманітарних потреб, а також надавати підтримку 
постраждалому населенню в доступі до пенсій, 
соціальної допомоги і житлових програм.

Кластер з питань захисту продовжить свою адво-
каційну роботу та надання технічної допомоги укра-
їнським міністерствам, парламентським комісіям і 

національним органам влади з метою вдоскона-
лення правових, інституційних і політичних прин-
ципів, особливо щодо захисту цивільного населення, 
свободи пересування, виплати пенсій, надання 
документації для підтвердження реєстрації актів 
цивільного стану, реєстрації народжень, прав на 
житло, землю та майно, соціальних послуг і довго-
строкових рішень для ВПО. З метою поліпшення 
доступу до наявного механізму відшкодування 
збитків, зокрема для забезпечення компенсації 
за пошкоджені будинки, партнери у сфері захисту 
продовжуватимуть надавати істотну експертну 
підтримку уряду з метою внесення поправок до 
чинного законодавства. Очікується, що стратегія 
інтеграції ВПО і довгострокових рішень та план 
заходів для її реалізації, прийняті урядом України 
в 2021 році, визначатимуть зусилля гуманітарних 
партнерів щодо адвокаційної роботи і взаємодопов-
нюваності роботи з урядом до 2024 року. У зв’язку 
з цим партнери продовжать роботу над пошуком 
сталих рішень для ВПО і будуть збільшувати адво-
каційну роботу, направлену на усунення зв’язку між 
доступом до послуг/виплат та реєстрацією в якості 
ВПО, розширення доступу до житлових програм, 
сприяння економічному залученню та пошуку 
рішень для близько 6  200 ВПО, які продовжують 
проживати в центрах компактного проживання.

Кластер з питань захисту також збільшить розбу-
дову спроможностей та інституційну підтримку 
місцевим органам влади для покращення якості, 
доступу до соціальних послуг та доступу до право-
суддя, а також для збільшення відповідальності 
держави за гуманітарне реагування, зокрема 
в районах за межами Донецької та Луганської 
областей, де проживають ВПО. Учасники з питань 
захисту працюватимуть над вдосконаленням 
підзвітності місцевих органів влади й передачею 
технічних навичок, над розбудовою спроможностей 
місцевих організацій громадянського суспільства, 
а також над використанням їхнього досвіду й інфор-
мації у сфері захисту (включаючи сприяння аутсор-
сингу соціальних послуг державними установами).

Враховуючи сприятливі умови для практичної 
реалізації зв’язку гуманітарної допомоги та заходів 
розвитку у цій сфері, Кластер з питань захисту вико-
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ристовуватиме напрацювання щодо взаємодії120 
між учасниками процесу розвитку й гуманітарними 
учасниками, приділяючи особливу увагу таким 
сферам як: a)  соціальний захист і забезпечення 
того, щоб при організації послуг відповідно до їхніх 
нових обов’язків у рамках реформи децентралізації 
територіальні громади забезпечували ефективний 
доступ до своїх адміністративних і соціальних 
послуг для ізольованих громад уздовж «лінії 
розмежування» або шляхом забезпечення належ-
ного громадського транспорту, або за допомогою 
мобільних послуг; б) доступ до правосуддя та 
юридичної допомоги, зокрема розширення безко-
штовної юридичної допомоги (або організаціями, 
які надають безкоштовну юридичну допомогу, або 
неурядовими організаціями) з більш доступним 
і регулярним наданням послуг в ізольованих 
громадах уздовж «лінії розмежування»; в) розши-

120 УКГС. Конференція: зв’язок між гуманітарною роботою та програмами розвитку та розбудови миру (Nexus) в Україні. — Червень 
   2021 року. Звіт доступний за посиланням.

рення прав і можливостей громад та їхню участь у 
гуманітарній діяльності для забезпечення діалогу 
між ВПО, громадами й місцевими органами влади, 
зокрема військовими, забезпечення врахування 
їхньої думки при реорганізації державних служб, 
а також сприяння соціальній єдності й мирному 
співіснуванню.

Крім того, партнери Кластера з питань захисту 
будуть тісно співпрацювати з іншими секторами 
для посилення взаємодії та забезпечення узгодже-
ного міжсекторального реагування на гуманітарні 
потреби, зокрема щодо інтеграції питань захисту 
з іншими секторами й сприяння забезпеченню 
засобів до існування, економічної інтеграції, доступу 
до основних послуг (таких як охорона здоров’я, 
освіта тощо) для підвищення життєстійкості 
постраждалого від збройного конфлікту населення.

ЛЮДИ,	ЯКИМ	ПЛАНУЄТЬСЯ	
НАДАТИ	ДОПОМОГУ

НЕОБХІДНЕ	ФІНАНСУВАННЯ	
(ДОЛ.	США)

399тис. $5млн
Субкластер з питань захисту дітей планує надати 
допомогу на 399 000 людей, з яких 50  % скла-
дають діти. Учасники Субкластера з питань захисту 
дітей продовжуватимуть надавати психосоціальну 
підтримку хлопчикам, дівчинкам, а також чоло-
вікам і жінкам. Онлайн-методи й телефонні методи 
будуть використовуватися у випадку карантинних 
обмежень через COVID-19, мобільні послуги будуть 
використовуватися у важкодоступних та ізольо-
ваних районах. Пріоритетна увага приділятиметься 
діяльності на рівні громад і мобілізації внутрішніх 
ресурсів громад, а також підтримці молодіжних 
ініціатив та активних учасників процесу перетво-
рень у громадах.

Розбудова спроможностей місцевих фахівців буде 
проводитися з урахуванням проблем, пов’язаних із 

процесом децентралізації, і головна увага приділя-
тиметься громадам поблизу «лінії розмежування». 
Особливий акцент буде зроблено на співпраці між 
державними службами й учасниками громадян-
ського суспільства. Індивідуальна підтримка та 
направлення в інші спеціалізовані служби — це 
напрямки діяльності, спрямовані на допомогу враз-
ливим дітям, особливо тим, хто постраждав від 
насильства, жорстокого поводження, відсутності 
турботи або підривів на мінах чи ВЗВ.

Учасники з питань захисту дітей будуть приділяти 
пріоритетну увагу навчанню методам позитивного 
виховання, щоб інформувати батьків та опікунів 
про способи подолання довгострокового стресу 
й розробляти позитивні стратегії його подолання 
в контексті збройного конфлікту. Крім того, буде 
надана підтримка вчителям і соціальним праців-
никам. Відповідні заходи у сфері захисту дітей будуть 
включати діяльність з підвищення обізнаності про 
ризики, а також особлива увага буде приділена 
питанням захисту дітей, їх вихованню та інформу-
ванню щодо ризиків вибухонебезпечних предметів.

Напрям захисту дітей

https://www.humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse.info/files/documents/files/hdpn_workshop_report_june_2021_ukr.pdf
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ЛЮДИ,	ЯКИМ	ПЛАНУЄТЬСЯ	
НАДАТИ	ДОПОМОГУ

НЕОБХІДНЕ	ФІНАНСУВАННЯ	
(ДОЛ.	США)

149тис. $1,3млн
Субкластер з питань гендерно зумовленого 
насильства планує надати допомогу 149  445 
людям (серед них 80–85  % становлять дорослі 
жінки). Багато уваги також приділятиметься забез-
печенню доступу до сталих спеціалізованих послуг 
для людей, які постраждали від гендерно зумовле-
ного насильства (ГЗН), та людей, для яких існують 
такі ризики. Ця діяльність включає такі заходи, як 
адвокаційна робота, розбудова спроможностей, 
технічна допомога й підтримка місцевих органів 
влади, спрямовані на підвищення підзвітності за 
запобігання випадкам насильства та реагування 
на них. Субкластер з питань гендерно зумовле-
ного насильства буде продовжувати надавати 
спеціалізовану психосоціальну підтримку постраж-
далим, розвивати мережу спеціалізованих послуг з 
особливою увагою до їх доступності, підвищувати 
обізнаність населення в цілому, інформувати відпо-
відальних фахівців. 

Субкластер з питань гендерно зумовленого 
насильства буде приділяти пріоритетну увагу зміц-
ненню координації між учасниками на рівні клас-
терів, громад і секторів, забезпечуючи підходи, які 
враховують потреби постраждалих, громад і права 
людини (у рамках зв’язку гуманітарної допомоги 
та заходів розвитку та розбудови миру). Крім того, 
Субкластер буде підтримувати місцевих гумані-
тарних учасників, надаючи їм достовірні кількісні 
та якісні дані щодо кількості постраждалих і їхнього 
стану, враховуючи поділ за статтю, віком, інвалід-
ністю, сімейним/домогосподарським статусом, а 
також інформацію про типи інцидентів (вдома/ 
поза домом і т. д.), де це можливо. Тому поліпшення 
координації має ключове значення, сприяючи збіль-
шенню кількості звернень, зокрема для доступу до 
правової та медичної підтримки, а також для забез-
печення того, щоб правоохоронні органи створили 
механізми для захисту постраждалих від гендерно 
зумовленого насильства. Достовірної інформації 
щодо ризиків гендерно зумовленого насильства 
для мешканців НПУТ немає, існують тільки неофі-
ційні дані або припущення. Тому субкластер також 
буде працювати над покращенням доступу до 
мешканців НПУТ, які перебувають у групі ризику, 
й осіб, які постраждали від гендерно зумовленого 
насильства, за допомогою гарячих ліній та інших 
віддалених рішень.

ЛЮДИ,	ЯКИМ	ПЛАНУЄТЬСЯ	
НАДАТИ	ДОПОМОГУ

НЕОБХІДНЕ	ФІНАНСУВАННЯ	
(ДОЛ.	США)

581тис. $13млн
Субкластер з питань протимінної діяльності планує 
надати допомогу 580 000 одержувачам допомоги 
у районах, найбільш постраждалих від конфлікту. 
Програми щодо протимінної діяльності, що реалізу-
ються гуманітарними учасниками, є комплексними 
й охоплюють 4 важливі компоненти протимінної 
діяльності: розчищення/розмінування території, 
інформування щодо ризиків вибухонебезпечних 
предметів, надання допомоги постраждалим і 

адвокаційна робота. Учасники протимінної діяль-
ності будуть продовжувати сприяти розбудові спро-
можностей і надавати технічну підтримку наявним 
і новоствореним національним установам, що 
займаються протимінною діяльністю. Також будуть 
розглянуті питання щодо законодавства, націо-
нальних стандартів протимінної діяльності й адво-
каційної роботи. Пріоритети у питаннях реагування 
щодо протимінної діяльності будуть надані допо-
мозі постраждалим, інформуванню щодо ризиків 
вибухонебезпечних предметів і передачі очищених 
земельних ділянок. Перша база даних про постраж-
далих від мін повинна бути розроблена на початку 
2022 року, і це дозволить краще розставляти пріо-
ритети й координувати допомогу постраждалим 

Напрям підтримки щодо гендерно зумовле-
ного насильства

Напрям протимінної діяльності
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на національному рівні (за це відповідатиме Націо-
нальне управління з протимінної діяльності). Через 
дуже обмежений доступ операторів протимінної 
діяльності на НПУТ місцева діяльність буде обме-
жена тільки інформуванням щодо ризиків вибухо-
небезпечних предметів і допомогою постраждалим. 
Створення Національного управління з протимінної 

діяльності й центрів з протимінної діяльності дозво-
лить приділяти більше уваги національному стра-
тегічному плануванню та координації протимінної 
діяльності, але в той же час виникне значна потреба 
в допомозі й підтримці з боку міжнародних учас-
ників щодо розбудови спроможностей.

Вартість реалізації
Для надання цільової допомоги 1,4 млн людей 
Кластеру з питань захисту потрібно 50,1 млн дол. 
США. Незважаючи на те, що більшість людей, які 
потребують допомоги, проживають на НПУТ (54 % 
від загальної кількості людей, які потребують допо-
моги), цільові показники й потреби у фінансуванні 
для покриття відповідних заходів на НПУТ є наба-
гато нижчими порівняно з ПУТ через диспропор-
ційність гостроти потреб, операційних спроможно-
стей учасників і обмежень гуманітарного доступу 
на НПУТ, де обмеження діяльності у сфері захисту 
є особливо значними. Очікується, що потреби у 
фінансуванні будуть розподілені наступним чином: 
84  % коштів потрібно для надання послуг (вклю-
чаючи захист на рівні громад і розмінування); 
22  % — для розбудови спроможностей, адвока-
ційної роботи та інституційної підтримки; 5 % — для 
проведення оцінки й моніторингу у сфері захисту; 
3 % — на грошову допомогу і 3 % — на допомогу в 
натуральній формі.

Вартість відповідних заходів у сфері захисту була 
розрахована після масштабного консультатив-
ного процесу, в якому взяли участь 20 учасників. 
У процесі дослідження було встановлено, що 
основними факторами витрат на заходи у сфері 
захисту в Україні є такі: 1) необхідність наймати 
велику кількість кваліфікованого персоналу; 2) 
тривалі та складні процеси надання послуг, для 
виконання яких потрібно декілька дій/днів; 3) логіс-
тика (зокрема, доставка палива) для забезпечення 
наявності, належного моніторингу й проведення 
життєво необхідних заходів; 4) спосіб надання 
послуг (онлайн/офлайн); і, нарешті, 5) кількість насе-
лення, якому планується надати допомогу (напри-

клад, надання послуг на НПУТ коштує дорожче 
через дуже обмежений гуманітарний доступ і кіль-
кість бенефіціарів, у той час як діяльність на рівні 
громад дорожче в невеликих або ізольованих насе-
лених пунктах (через витрати на логістику/ забезпе-
чення безпеки).

Додаткові й непрямі витрати були включені в діапа-
зони вартості і витрат на одиницю діяльності (у 
середньому за ставкою 25 %). Проте учасники пого-
дилися передбачити певний ступінь гнучкості для 
коригування витрат на 20 % з урахуванням неста-
більності в плані безпеки, інфляції та постійного 
погіршення стану інфраструктури й доріг в ізольо-
ваних населених пунктах, розташованих у районах, 
які постраждали внаслідок збройного конфлікту.

Наскрізні питання: ПІДЗВІТНІСТЬ ПЕРЕД 
ПОСТРАЖДАЛИМ НАСЕЛЕННЯМ, ЗАХИСТ, 
ГЕНДЕРНІ ОСОБЛИВОСТІ
У рамках підготовки Циклу гуманітарних програм 
Кластер з питань захисту й учасники, задіяні у сфери 
відповідальності, провели масштабний консульта-
тивний процес із місцевими учасниками, організа-
ціями громадянського суспільства, владою, ВПО і 
постраждалим унаслідок конфлікту населенням. 
Визначення ризиків, потреб і пріоритетів у сфері 
захисту для вжиття відповідних заходів ґрунтува-
лося на наявних механізмах, створених учасниками 
за допомогою інструментів Моніторингу у сфері 
захисту, обговорень у фокус-групах із постражда-
лими громадами, спільних оцінок із залученням 
ВПО і механізмів подачі скарг/зворотного зв’язку, 
включаючи гарячі лінії.

У 2022 році учасники з питань захисту будуть 
підтримувати активну взаємодію з постраждалими 
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громадами, приділяючи підвищену увагу підзвіт-
ності перед постраждалим населенням і взаємодії 
з громадами у районах, постраждалих унаслідок 
конфлікту, зокрема за допомогою гарячих ліній і в 
рамках реалізації підходів до забезпечення соціаль-
но-правового захисту в інших секторах в районах, 
де гуманітарний доступ для здійснення заходів 
у сфері захисту обмежений. Представники Клас-
тера з питань захисту також продовжать ділитися 
технічними експертними знаннями з партнерами, 
зокрема з тими, хто займається збором даних щодо 
постраждалого населення, для забезпечення своє-
часного розв’язання найважливіших питань з вико-
ристанням кращих практик і дотримуючись прин-
ципу «Не нашкодь».

Крім того, Кластер з питань захисту представив 
положення щодо гендерної рівності та захисту, які 
мають враховувати всі учасники ПГР 2022  року121, 
щоб забезпечити центральну роль питань захисту 
й інтегрування їх в усі програми гуманітар-
ного реагування.

Стратегія Кластера щодо передання функцій 
допомоги від міжнародних гуманітарних органі-
зацій місцевим органам на ПУТ у період із 2021 
р. по 2023 рік
Загалом гуманітарні потреби в Україні зменшилися, 
а центральні, обласні та місцеві органи влади на 
ПУТ збільшують спроможності для координації 
та забезпечення тих гуманітарних потреб, які зали-
шаються. Проте конфлікт усе ще триває, політичне 
рішення не знайдене, а ситуація у сфері безпеки 
постійно погіршується з моменту досягнення 
домовленостей про припинення вогню (хоча все 
ще не досягла рівнів, які спостерігалися до досяг-
нення домовленостей до припинення вогню). Крім 
того, нормативно-правові положення змінюються 
у зв’язку з поточними реформами. Через децен-
тралізацію на місцевому рівні виникли порушення 
надання соціальних послуг, а місцеві організації 
не очікують, що процес реструктуризації надання 
послуг буде завершено до 2022 року. Після ухва-
лення Плану щодо передачі функцій у секторі з 
питань захисту в грудні 2020  року Стратегічна 

121 Кластер з питань захисту. ПГР на 2022 рік: положення щодо ґендерної рівності та захисту, які мають враховувати всі партнери. — 
Жовтень 2021 року.

консультативна група Кластера з питань захисту 
обговорила у травні 2021 року шляхи реалізації 
цього плану, а також уточнила мінімальні стан-
дарти для відповідального і поступового передання 
функцій допомоги. Члени Стратегічної консульта-
тивної групи (СКГ) досягли консенсусу щодо того, 
що повне припинення діяльності Кластера з питань 
захисту буде неможливим до тих пір, поки ситуація 
у сфері безпеки не покращиться або не буде досяг-
нуте політичне рішення. Враховуючи, що ситуація в 
Україні у сфері захисту значною мірою є кризовою, 
Кластер з питань захисту буде відігравати ще більш 
важливу роль після того, як роботу інших секторів 
буде припинено, особливо через участь держави 
як сторони конфлікту й необхідність забезпечення 
того, щоб політичні питання і питання безпеки не 
були пріоритетними порівняно з питаннями забез-
печення прав людини постраждалого населення. 
Крім того, СКГ визнала, що, на відміну від інших 
секторів, відповідальність за питання захисту 
поділяє широке коло державних партнерів на різних 
рівнях, тому потрібна поступова передача функцій у 
різних напрямах відповідно до рівнів відповідаль-
ності і спроможностей держави реагувати на різні 
потреби в сфері захисту (включаючи доступ до соці-
ального захисту, доступ до правосуддя, залучення 
громад і т. д.).

Протягом 2021 року три субкластери досягли 
значного прогресу в підвищенні провідної ролі 
державних організацій та здатності уряду взяти 
на себе гуманітарні зобов’язання. Субкластер 
із захисту дітей тісно співпрацює з обласними 
центрами соціальних служб для сім’ї, дітей та 
молоді з метою розширення технічних можливо-
стей та поліпшення їхніх координаційних функцій 
на ПУТ Донецької та Луганської областей. Органи 
із захисту дітей активно брали участь у більшості 
нарад Субкластера з питань захисту дітей, зокрема 
в якості співголів тематичних обласних нарад. Спів-
головою Субкластера з питань гендерно зумовле-
ного насильства вже виступають відповідні органи 
Донецької та Луганської державних адміністрацій, 
які також проводять регулярні навчання з коор-

https://www.humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse.info/files/documents/files/2022_hrp_guidance_gender_and_protection_lens_ukr.pdf
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динації питань гендерно зумовленого насильства 
з громадами, постачальниками спеціалізованих 
послуг, органами влади й правозастосовними орга-
нами під егідою Субкластера з питань гендерно 
зумовленого насильства, що надає технічну 
підтримку й експертні знання. Крім того, Субкластер 
з протимінної діяльності тісно співпрацює з Мініс-
терством оборони у створенні Національного управ-
ління з протимінної діяльності як шляхом надання 
технічної експертизи, так і шляхом безпосередньої 
участі в нарадах.

З метою збільшення провідної ролі державних 
органів і розширення прав і можливостей громад 
Кластер з питань захисту збільшив надання інсти-
туційної підтримки державним органам, зокрема 
місцевим органам влади й постачальникам послуг, 
а також розширив діяльність на рівні громад і в 
напрямку розбудови спроможностей, зокрема 
органів влади, організацій громадянського суспіль-
ства й постраждалих громад. Адвокаційна робота й 
технічна допомога на рівні міністерств і Парламенту 

також будуть розширені для забезпечення того, щоб 
правові, політичні й інституційні зміни призвели до 
створення сприятливих умов для захисту постраж-
далого від конфлікту населення.

Моніторинг
Кластер з питань захисту у своїй діяльності вико-
ристовує два основні механізми моніторингу: 
а)  Інструмент моніторингу у сфері захисту для вияв-
лення основних проблем захисту, з якими стика-
ються громади поблизу «лінії розмежування» на 
ПУТ, і аналізу тенденцій для формування спільного 
розуміння основних потреб таких мешканців, спро-
можностей громад і постачальників послуг, а також 
пріоритетних потреб у сфері гуманітарної допомоги 
та програм розвитку. На НПУТ Кластер з питань 
захисту буде покладатися в основному на якісні 
дані та спільний аналіз організацій у сфері захисту, 
присутніх в даній зоні. Другим інструментом є б) 
щоквартальний звіт кластера у форматі 5W для 
періодичного проведення аналізу й повідомлення 
про прогрес щодо реалізації заходів реагування.

Цілі та цільові показники

Секторальна ціль СЦ1 
ПЛАНУЄТЬСЯ 

НАДАТИ 
ДОПОМОГУ

Забезпечити	повний	і	недискримінаційний	доступ	постраждалих	унаслідок	конфлікту	людей,	у	тому	числі	ВПО,	
до	якісних	основних	послуг	і	можливість	користуватися		правами,	приділяючи	першочергову	увагу	людям	з	
особливими	потребами

245 000

Сприяє	досягненню	конкретних	цілей	КЦ1.1,	КЦ1.2

Секторальна ціль СЦ2 
ПЛАНУЄТЬСЯ 

НАДАТИ 
ДОПОМОГУ

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

1 150 000

Сприяє	досягненню	конкретних	цілей	КЦ2.1,	КЦ2.2,	КЦ2.3,	КЦ2.4,	КЦ2.5

Секторальна ціль СЦ3 
ПЛАНУЄТЬСЯ 

НАДАТИ 
ДОПОМОГУ

Зміцнити	життєстійкість	постраждалих	унаслідок	конфлікту	людей	та	підвищити	надійність	надання	послуг 11 200

Сприяє	досягненню	конкретних	цілей	КЦ3.1,	КЦ3.2,	КЦ3.3
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3.5  
Житло та непродовольчі товари (НПТ)

ЛЮДИ,	ЯКІ	ПОТРЕБУЮТЬ	
ДОПОМОГИ

ЛЮДИ,	ЯКИМ	ПЛАНУЄТЬСЯ	
НАДАТИ	ДОПОМОГУ

НЕОБХІДНЕ	ФІНАНСУВАННЯ	
(ДОЛ.	США)

ПРОЄКТИ

158тис. 81тис. $24млн 18

Секторальні цілі
Заходи забезпечення житлом і непродовольчими 
товарами будуть спрямовані на задоволення 
потреб близько 81  000 найбільш вразливих ВПО і 
постраждалих унаслідок конфлікту людей, які в 
основному проживають поряд із «лінією розмеж-
ування» як на підконтрольній, так і на не підкон-
трольній уряду територіях.

Основна увага буде приділена НПУТ, де потреби — 
як у ремонті будинків, так і в допомозі на зимування 

— є дуже високими, а рівень надання допомоги є все 
ще незадовільним.

На ПУТ допомога буде обмежена надзвичайними 
заходами в ізольованих громадах або в районах, 
які нещодавно постраждали від обстрілів. Під 

час проведення заходів необхідно додатково 
враховувати діяльність місцевих адміністрацій 
та Державної служби з надзвичайних ситуацій, і 
ці заходи повинні бути спрямовані на заповнення 
можливих прогалин щодо надання державної 
допомоги: коли це можливо, гуманітарні учасники 
повинні спочатку спробувати поліпшити доступ 
бенефіціарів до джерел державної підтримки, перш 
ніж надавати допомогу.

Відповідно до рішення Гуманітарної команди 
країни про передавання функцій кластера Кластер 
житла продовжить роботу з передачі баз даних про 
пошкодження та ремонт відповідним державним 
органам, здатним взяти на себе функції координації 
на місцевому рівні.

Розподіл	людей,	яким	планується	надати	допомогу	за	зонами

Тис. людей

ЛЮДИ,	ЯКИМ	
ПЛАНУЄТЬСЯ 
НАДАТИ 
ДОПОМОГУ

ОСНОВНІ	ЗОНИ ПУТ	–	ДОНЕЦЬКА	
ОБЛАСТЬ

ПУТ	–	ЛУГАНСЬКА	
ОБЛАСТЬ

НПУТ	–	
ДОНЕЦЬКА	
ОБЛАСТЬ

НПУТ–	
ЛУГАНСЬКА	
ОБЛАСТЬ

ІНШІ	ОБЛАСТІ

81тис.

МІСЦЕВІ	
МЕШКАНЦІ 18 8 34 20 -

ВПО - - - - 1

ЗАГАЛОМ 18 8 34 20 1
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У рамках кластера пріоритетними є дві цілі, навколо 
яких повинні бути організовані заходи із сектораль-
ного гуманітарного реагування на 2022 рік.

Ціль кластера  1. Усунути основні прогалини щодо 
потреб у житлі та непродовольчих товарах.

Ціль кластера 2. Сприяти розробці відповідних пере-
хідних рішень для задоволення житлових потреб.

Стратегія та методи реагування
Учасники Кластера з питань житла та непродо-
вольчих товарів надаватимуть підтримку найбільш 
вразливим бенефіціарам, таким як одноосібні 
домогосподарства, люди похилого віку та люди з 
інвалідністю та серйозними захворюваннями, які 
потребують допомоги для підготовки до зими і 
житлової підтримки. З точки зору географічного 
охоплення учасники будуть надавати пріоритет 
людям, які проживають у районах, до яких не може 
дістатися допомога державних установ (тобто до 
районів з обмеженим доступом або обмеженими 

основними послугами, населених пунктів з небез-
печними умовами вздовж «лінії розмежування» 
і всієї НПУТ).

Тільки 13 % від загальної кількості гуманітарних 
потреб у житлі й допомозі на зимування (таких як 
тимчасовий і капітальний ремонт будинку, забезпе-
чення твердим паливом й обігрівачами, грошовими 
коштами для допомоги на зимування) припадає на 
ПУТ. Що стосується тільки допомоги на зимування, 
то 65 % постраждалих внаслідок конфлікту людей, 
які потребують вугілля або теплого одягу, знахо-
дяться на НПУТ.

У 2022 році учасники кластера будуть виконувати 
дрібні, середні та капітальні ремонти будинків, 
пошкоджених унаслідок конфлікту, тільки на 
НПУТ, тому що на ПУТ державні органи (зокрема, 
Державна служба України з надзвичайних ситуацій 
(ДСНС) і місцеві обласні адміністрації) активно 
взяли на себе діяльність із забезпечення ремонту 
цивільного майна. Ремонтні роботи будуть прово-

ТРЬОХІЗБЕНКА, ЛУГАНСЬКА ОБЛАСТЬ, ПУТ, УКРАЇНА 
Валентина розпалює пічку вугіллям, отриманим від гуманітарних 
організацій.  
Фото: УКГС ООН/Євген Малолєтка 



ПЛАН ГУМАНІТАРНОГО РЕАГУВАННЯ 2022 Р.

106

дитися в трьох різних форматах, таких як: (а) 
заходи «під ключ», що виконуються підрядниками; 
(б) надання матеріалів для ремонту житла в нату-
ральній формі і набір будівельних бригад (місцевих 
бригад або підрядників); (в) змішаний спосіб, при 
якому матеріали надаються в натуральній формі, 
а набір будівельних бригад проводиться місцевою 
владою або спільнотою. Варіанти (а) і (б), ймовірно, 
залишаться основними на НПУТ у 2022 році.

Доставка наборів інструментів і наборів для прове-
дення екстрених ремонтів житла буде проводитись 
лише у випадках реагування на ранніх етапах на 
інциденти, пов’язані з конфліктом, і буде проводи-
тись по обидва боки «лінії розмежування».

Допомога на зимування, як і раніше, буде охоплю-
вати обидва боки «лінії розмежування» і включа-
тиме: (а) надання твердого палива, плит і теплого 
одягу; (б) утеплення як соціальних установ, так і 
приватних будинків (в основному в ізольованих 
районах, де припинено централізоване газопоста-
чання або опалення, а доступ до ринків обмежений).

Допомога в натуральній формі залишиться єдиним 
способом підтримки на НПУТ, де банківська 
система все ще не функціонує і на ринках може 
спостерігатися нестача деяких товарів. Допомога 
в натуральній формі є кращим варіантом також на 
ПУТ у районах з обмеженим доступом до послуг і 
в ізольованих населених пунктах. В інших районах 
на ПУТ рекомендується використовувати грошову 
допомогу, включаючи громади, розташовані далі 
від «лінії розмежування», де учасники кластера 
також нададуть грошові кошти для допомоги на 
зимування, в основному для соціальних і медичних 
установ, а також центрів колективного проживання 
в Донецькій та Луганській областях. Учасникам 
на ПУТ необхідно розробляти проєкти, що відпо-
відають місцевим умовам, і надавати допомогу з 
максимальною вигодою для бенефіціарів.

Вартість реалізації
Вартість заходів реагування в секторі житла/ 
НПТ за Планом гуманітарного реагування на 2022 
рік складає 24 млн дол. США, які призначені для 

надання допомоги 81 000 людей. Це на 1 млн дол. 
США більше, ніж у 2021 році, у зв’язку зі зміною 
методології ПГР.

За оцінками, 51 % заходів реагування буде спрямо-
вано на допомогу із житлом, а 49 % — на допомогу 
на зимування. Важливо зазначити, що допомога у 
сфері житла забезпечує довгострокові результати 
для домогосподарств. Кожне домогосподарство 
отримує допомогу щодо ремонту житла лише один 
раз. Хоча заходи для допомоги на зимування, як 
правило, є дешевшими, ніж ремонти будинків, їх 
необхідно повторювати, оскільки одній і тій самій 
вразливій сім’ї така допомога надається неодно-
разово протягом декількох років (і становище 
найбільш вразливих сімей у цьому контексті, 
швидше за все, із часом погіршиться, а не покра-
щиться). Запропонована класифікація способів 
реагування за видами діяльності передбачає, що 
учасники в основному планують використовувати 
допомогу в натуральній формі.

З 2016 року кластер використовує матрицю орієн-
товної вартості різних видів робіт і надає реко-
мендації партнерам. Наприклад, у важкодоступні 
населені пункти вздовж «лінії розмежування» реко-
мендується забезпечити доставку твердого палива, 
а бенефіціари можуть організувати закупівлю та 
вибрати постачальника. Загалом для заходів у сфері 
житла на НПУТ потрібно на 20–30 % більше коштів, 
ніж на ПУТ, через вищі ринкові ціни й особливості, 
пов’язані з договорами на постачання матеріалів.

Наскрізні питання: ПІДЗВІТНІСТЬ ПЕРЕД 
ПОСТРАЖДАЛИМ НАСЕЛЕННЯМ, ЗАХИСТ, 
ГЕНДЕРНІ ОСОБЛИВОСТІ
Заходи у сфері житла в основному були спрямо-
вані на ремонт будинків, пошкоджених у резуль-
таті конфлікту, де бенефіціар є власником будинку. 
Таким чином, з технічної точки зору можливості для 
участі бенефіціара в розробці заходів є обмеженими 
порівняно із заходами, в рамках яких установи, що 
займаються питаннями житла, планують створення 
місць для проживання і проєктують їх. Ті ж мірку-
вання стосуються й іншої основної діяльності клас-
тера: розподілу твердого палива для опалення.
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Кластер дотримується підходу, орієнтованого на 
потреби людей, починаючи з визначення районів 
для проведення заходів, що вимагає знання 
місцевих особливостей, відвідування населених 
пунктів і проведення консультацій з громадами. З 
моменту свого створення Кластер житла у співп-
раці з Кластером з питань захисту визначив людей 
похилого віку, людей з інвалідністю, жінок і маргіна-
лізовані групи як цільові групи населення для забез-
печення житлом і непродовольчими товарами.

Ремонт будинку — це процес, який вимагає багато 
часу й передбачає моніторинг виконання після 
надання допомоги, а також постійну взаємодію з 
громадою та задоволення її потреб. Практика моні-
торингу після надання підтримки добре зареко-
мендувала себе серед національних і міжнародних 
учасників кластера.

У районах, де були обмеженні можливості для 
проведення заходів у сфері захисту, під час ремонту 
будинків і розподілу вугілля та зимового одягу учас-
ники кластера змогли відвідувати громади й враз-
ливих осіб і взаємодіяти з ними, тому діяльність із 
забезпечення житлом і непродовольчими товарами 
є також важливою для оцінки потреб у захисті.

Стратегія Кластера щодо передання функцій 
допомоги від міжнародних гуманітарних орга-
нізацій місцевим органам на ПУТ у період із 
2021  р. по 2023 рік
Оскільки гуманітарні організації не передбачають 
пріоритетних потреб у ремонті житла на ПУТ у 2021 
році, основні зусилля з координації будуть зосере-
джені на заходах допомоги на зимування. У зв’язку 
із цим кластер буде продовжувати менш масштабну 
діяльність на ПУТ, організувавши робочу групу з 
питань допомоги на зимування, яка контролюва-
тиме своєчасність, підготовленість і послуги коор-
динації для реагування на потреби населення. Для 
забезпечення житлових потреб на ПУТ обласна 
влада Донецької та Луганської областей координу-
ватиме ремонт будинків, а також роботу комісій з 
надання компенсації за зруйновані будинки.

Організації, які займаються питаннями прав на 
житло, землю та майно, які працюють як у секторі 
житла, так і в секторі з питань захисту, будуть 
продовжувати надавати експертні поради для 
розроблення політики компенсації за зруйноване 
житло (з особливою увагою до важкодоступних 
населених пунктів) і створення правової бази для 
компенсації за пошкоджене житло. Очікується, 
що в 2022 році буде виділено 80 млн грн (близько 
2 800 000 дол. США) для надання компенсації за 
зруйноване житло приблизно 260 сім’ям. Ще одним 
напрямом діяльності організацій, які займаються 
питаннями прав на житло, землю та майно, стане 
розроблення правової бази для «амністії» за прове-
дення будівельних робіт без дозволів у випадку 
житла, яке постраждало внаслідок конфлікту. З цією 
метою Міністерству з реінтеграції тимчасово окупо-
ваних територій та Міністерству розвитку громад 
і територій буде надана технічна підтримка, необ-
хідна для розробки і впровадження цього механізму.

Моніторинг
Основними інструментами моніторингу, якими 
користуються партнери кластера, є звітність у 
форматі 5W, матриці допомоги на зимування й 
моніторинг після розподілу допомоги. У 2022 році 
Кластер житла/НПТ продовжуватиме регулярно 
проводити моніторинг допомоги на зимування 
шляхом заповнення координаційної матриці й 
вивчення досвіду. Щодо житлових програм будуть 
підтримуватися регулярні контакти з Державною 
службою з надзвичайних ситуацій (ДСНС), а також із 
місцевими адміністраціями. З метою забезпечення 
підзвітності перед постраждалим населенням і 
досягнення якісних результатів у секторі кластер 
виступає за спільні й прозорі процеси моніторингу 
після розподілу допомоги. З 2015 року партнери 
кластера в Україні спільно працювали над інтегра-
цією такого моніторингу у свої програми, а також 
над урахуванням його результатів у процесі плану-
вання майбутньої діяльності. На основі резуль-
татів такого моніторингу кластер сформував кращі 
практики й підготував керівництво для партнерів з 
питань планування та реалізації заходів, наприклад 
щодо рекомендованих обсягів вугілля, яких має 
вистачити домогосподарству на зимовий період.

https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.minregion.gov.ua%2Fen%2Fministry-for-development-of-communities-and-territories-of-ukraine&data=04%7C01%7Cdmitrenk%40unhcr.org%7C75e71f121ef343ae948808d9a862ea49%7Ce5c37981666441348a0c6543d2af80be%7C0%7C0%7C637725965069480880%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=mcA3TLWs01PrOUKs5s%2FdvvzDYwXbwIBdUG7EoKkv4xQ%3D&reserved=0
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Цілі та цільові показники

Секторальна ціль СЦ1 
ПЛАНУЄТЬСЯ 

НАДАТИ 
ДОПОМОГУ

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

39 400

Сприяє	досягненню	конкретної	цілі	КЦ1.1

Секторальна ціль СЦ2 
ПЛАНУЄТЬСЯ 

НАДАТИ 
ДОПОМОГУ

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

1 800

Сприяє	досягненню	конкретних	цілей	КЦ1.1,	КЦ1.2
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3.6  
Вода, санітарія та гігієна (ВСГ)

ЛЮДИ,	ЯКІ	ПОТРЕБУЮТЬ	
ДОПОМОГИ

ЛЮДИ,	ЯКИМ	ПЛАНУЄТЬСЯ	
НАДАТИ	ДОПОМОГУ

НЕОБХІДНЕ	ФІНАНСУВАННЯ	
(ДОЛ.	США)

ПРОЄКТИ

2,5млн 1,5млн $30млн 28

Секторальні цілі
Існують чотири цілі Кластера ВСГ, над досягненням 
яких партнери Кластера працюватимуть у 2022 році:

1. Забезпечити негайний і стабільний доступ до 
достатніх обсягів безпечної води та мінімаль-
ного рівня санітарних умов людям, які постраж-
дали внаслідок конфлікту й COVID-19 (допомогу 
планується надати 944 000 людей у 2022 році).

2. Надати критично необхідні предмети гігієни 
та розповсюдити інформацію з профілактики 
інфекційних захворювань (допомогу плану-
ється надати 1 140 000 людей у 2022 році).

3. Сприяти зміцненню життєстійкості, віднов-
ленню, забезпеченню сталого доступу до 
достатніх обсягів безпечної води, мінімаль-
ного рівня санітарних умов і мінімальних гігіє-
нічних стандартів (допомогу планується надати 
849 600 людям у 2022 році).

4. Підвищити безпеку працівників комунальних 
служб та стале використання об’єктів водопо-
стачання та водовідведення (планується 50 
заходів у 2022 році).

Після виключення подвійного врахування допо-
моги, більшість бенефіціарів у секторі ВСГ отри-
мають допомогу щодо більш ніж однієї з перера-
хованих вище цілей: належне водопостачання та 
санітарні умови; водопостачання та забезпечення 
предметами гігієни; належні санітарні умови та гігі-
єнічні стандарти. Таким чином, за умови повного 
фінансування та реалізації в повному обсязі заходів 
у рамках ПГР у секторі ВСГ на 2022 рік допомогу 
отримають 1,5 млн осіб, що становить приблизно 
половину від загальної кількості людей, які потре-
бують допомоги.

Розподіл	людей,	яким	планується	надати	допомогу	за	зонами

Тис. людей

ЛЮДИ,	ЯКИМ	
ПЛАНУЄТЬСЯ 
НАДАТИ 
ДОПОМОГУ

ОСНОВНІ	ЗОНИ ПУТ	–	ДОНЕЦЬКА	
ОБЛАСТЬ

ПУТ	–	ЛУГАНСЬКА	
ОБЛАСТЬ

НПУТ	–	
ДОНЕЦЬКА	
ОБЛАСТЬ

НПУТ–	
ЛУГАНСЬКА	
ОБЛАСТЬ

ІНШІ	ОБЛАСТІ

1,5млн.

МІСЦЕВІ	
МЕШКАНЦІ 475 235 400 350 -

ВПО 24 14 - - 20

ЗАГАЛОМ 499 249 400 350 20
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Партнери ВСГ планують допомогти 475 000 людей 
на ПУТ, а також 24 000 ВПО на ПУТ. На НПУТ парт-
нери ВСГ планують допомогти 400  000 людей. На 
ПУТ Луганської області партнери у секторі ВСГ 
планують допомогти 235 000 місцевих мешканців і 
14 000 ВПО. На НПУТ Луганської області партнери 
у сфері ВСГ планують допомогти 350 000 людей. 
Партнери також планують надати допомогу 20 000 
ВПО, які проживають в інших регіонах України.

Стратегія та методи реагування
Партнери у секторі ВСГ погодили мінімальний 
пакет заходів, які будуть спрямовані на задово-
лення потреб у водопостачанні, санітарії та гігієні 
в районах, що постраждали внаслідок конфлікту. 
Партнери намагатимуться надати допомогу 
1,5  млн людей, включаючи 826 000 жінок  (54 %), 
463 000 літніх людей (30 %) і 197 000 людей з інва-
лідністю (13 %).

У першу чергу потрібні ремонти пошкоджених 
унаслідок конфлікту старих систем централізова-

ного і децентралізованого водопостачання, почи-
наючи від об’єктів найбільшої водопостачальної 
компанії «Вода Донбасу», що обслуговує 3,85 млн 
людей, «Попаснянського районного водоканалу», 
який обслуговує 0,5 мільйона людей, і закінчуючи 
об’єктами у найменших населених пунктах. Крім 
того, мають проводитись заходи для запобігання 
аварійним перебоям водопостачання, усунення 
перехресного забруднення водогонів і забезпечення 
сталого гуманітарного доступу для ремонту насосів, 
а також заходи з розбудови спроможностей управ-
ління на рівні громад; також необхідно розширити 
участь обласних і центральних органів влади.

Для забезпечення водопостачання важкодоступних 
населених пунктів також необхідно передбачити 
поступове припинення підвезення води 
водовозами і орієнтуватися на більш постійні й 
сталі рішення, створення більшої кількості джерел 
водопостачання, розширення існуючих мереж або 
заохочення приватного сектора для розв’язання 
проблем. Такі заходи мають усунути негативні 

ПИЩЕВИК, ДОНЕЦЬКА ОБЛАСТЬ, ПУТ, УКРАЇНА 
Лариса везе дві пляшки з водою, отримані від гуманітарних 
організацій. В її селі через бойові дії порушено водопостачання. 
Фото: ЮНІСЕФ 
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наслідки децентралізації (спричинені відсутністю 
керівництва або спроможностей на рівні громад), 
а також мають включати в якості пріоритету на 
2022 рік стимулювання економії води (від конкурсів 
малюнків у школах на цю тему до обговорення 
підвищених тарифів для домогосподарств, які 
надмірно використовують воду для поливу 
садів). Цей напрям також передбачає можливості 
співпраці з організаціями, які підтримують програми 
забезпеченням засобами до існування.

Партнери у секторі ВСГ працюватимуть над розши-
ренням доступу до систем водовідведення та 
очисних споруд, які потребують такої ж уваги, як і 
системи водопостачання. Це особливо важливо у 
2022 році, оскільки в минулому багато організацій 
стикалися з труднощами при розробці цілісних 
програм підтримки у сфері ВСГ і часто надавали 
перевагу заходам, орієнтованим на забезпечення 
водопостачання, не приділяючи уваги забезпе-
ченню санітарних умов.

Для багатьох будинків існує проблема спорожнення 
повних або переповнених вигрібних ям, що може 
потребувати значних коштів у селах, розташованих 
поблизу «лінії розмежування». Крім того, потрібно 
надати допомогу місцевим органам із вивозу 
сміття у важкодоступних місцях або на віддалених 
ділянках. Заходи, спрямовані на забезпечення 
належних санітарних умов, допоможуть подолати 
проблеми, викликані незадовільними гігієнічними 
стандартами і тимчасово високою вартістю за 
одиницю послуги. Окрім того, існує проблема управ-
ління медичними відходами в медичних закладах 
через брак витратних матеріалів (мішків необхід-
ного кольору й відер), нестачі великих вуличних 
стаціонарних контейнерів, брак спалювальних 
установок для медичних відходів, що є поширеною 
проблемою. Партнерам рекомендується застосову-
вати пілотні підходи до розв’язання цього питання.

Партнери у сфері ВСГ співпрацюватимуть над 
подоланням викликів, пов’язаних з гігієнічними 
умовами, з якими стикаються домогосподарства й 
уразливі групи населення. Програми буде спрямо-
вано головним чином на задоволення потреб літніх 
людей, для яких вищі ризики захворіти, зокрема на 

COVID-19, жінок, людей з особливими потребами 
(наприклад, людей з інвалідністю, які прикуті до 
ліжка й потребують підгузків для дорослих). Парт-
нери приділятимуть увагу забезпеченню предме-
тами гігієни, що мають високу вартість (таким як 
порошок для прання та підгузки для дорослих).

Пріоритетом на 2022 рік є збільшення обсягу 
програм, пов’язаних з менструальною гігієною 
(Управління менструальною гігієною). Інформаційні 
кампанії та заходи в соціальних мережах потрібно 
доповнити заходами у сфері УМГ на рівні громад 
і в школах, спрямованими на те, щоб туалети для 
дівчат відповідали принципам поваги до гідності 
й приватності та водночас забезпечували належні 
гігієнічні умови. Предмети жіночої гігієни й надалі 
включатимуть в комплекти гігієнічних засобів.

Партнери Кластера ВСГ також мають підтримувати 
заходи, спрямовані на підвищення рівня гігієни з 
метою запобігання поширенню COVID-19. Парт-
нери докладатимуть зусиль для покращення рівня 
гігієни, профілактики інфекційних захворювань і 
контролю за ними у медичних закладах і соціальних 
установах, школах, дитячих будинках і будинках для 
літніх людей. Необхідно підвищувати обізнаність 
людей про необхідність мити руки для уникнення 
зараження COVID-19 (як захиститись за допо-
могою миття рук), а також про заходи, спрямовані 
на захист членів домогосподарств від інфікування 
COVID-19 шляхом дотримання соціальної дистанції 
або носіння масок. Водночас усі організації у сфері 
ВСГ мають включити у свою діяльність заходи, 
спрямовані на підвищення розуміння необхідності 
вакцинації від COVID-19 в Україні на рівні громад. 
Цей підхід не є суто технічнім, навпаки, він спрямо-
ваний на взаємодію з людьми, що дозволить співро-
бітникам здійснювати позитивний вплив у процесі 
реалізації інших заходів ВСГ. Загалом приблизно 
половина програм у сфері гігієни, зокрема забез-
печення предметами гігієни, буде здійснюватися у 
формі ваучерної допомоги.

У 2022 році організації у секторі ВСГ проводитимуть 
ремонти систем водопостачання, водовідведення 
та опалення в медичних закладах, школах і дитячих 
садках, а також будинках для літніх людей (як у 
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рамках гуманітарних заходів, так і в рамках заходів 
раннього відновлення). У таких установах існує 
потреба у збільшенні засобів для зберігання води, а 
також забезпеченні пропорційної кількості жіночих і 
чоловічих туалетів. Роботу організацій буде спрямо-
вано на облаштування туалетних кімнат, придатних 
для використання зокрема дітьми й людьми з 
особливими потребами, забезпечення дотримання 
принципів людської гідності у всіх нових або відре-
монтованих туалетах та їх придатності для дотри-
мання належної менструальної гігієни.

Партнери ВСГ надаватимуть перевагу розв’язанню 
проблем, з якими стикаються уразливі групи 
населення: жінки, літні люди, люди з інвалідністю 
та діти. Вони також забезпечать застосування 
відповідального підходу до підвищення підзвіт-
ності перед постраждалим населенням шляхом 
залучення громад на всіх етапах розроблення і 
реалізації проєктів. Окрім того, що агенції будуть 
оцінювати потреби громад, оцінки також здійсню-
ватимуться шляхом проведення спільного опиту-
вання з метою виявлення потреб домогосподарств 
у постраждалих унаслідок конфлікту районах 
Донецької та Луганської областей. У 2021 році в 
опитуваннях взяли участь понад 1  600 домогоспо-
дарств, та окремі фокус-групи було проведено для 
жінок, домогосподарств з дітьми, домогосподарств, 
членом яких є літня людина або людина з інва-
лідністю тощо.

Продовжує зберігатися потреба в здійсненні, 
хоча і в меншому обсязі, заходів у сфері ВСГ на 
контрольних пунктах в’їзду-виїзду з урахуванням 
стратегії поступового завершення надання допо-
моги гуманітарними організаціями, що передбачає 
співпрацю з державним підприємством, створеним 
Міністерством з питань реінтеграції тимчасово 
окупованих територій.

Організації у сфері ВСГ застосовуватимуть підходи, 
спрямовані на відновлення та зменшення ризиків 
катастроф, у партнерстві з комунальними службами, 
громадами й обласними органами. Вони також 
вивчатимуть, як питання довкілля та боротьби зі 
зміною клімату впливають на заходи відновлення, 

а також чи не створюють вони додаткові ризики в 
районах, що потребують допомоги.

Крім того, партнери у секторі ВСГ планують поси-
лити адвокаційну роботу з метою захисту інфра-
структури водопостачання та водовідведення, 
збільшення обсягів фінансування комунальних 
служб, забезпечення сталості роботи та перемі-
щення працівників комунальних служб і основних 
матеріалів через «лінію розмежування», необмеже-
ного доступу працівників комунальних служб для 
своєчасного проведення ремонтів інфраструктури 
водопостачання та водовідведення, а також для 
гарантування безпеки таких працівників.

Вартість реалізації
Партнерам Кластера ВСГ потрібно 29,8 млн дол. 
США для надання допомоги мешканцям Доне-
цької та Луганської областей у 2022 році. Ця сума 
включає, зокрема, всі позапроєктні витрати, оплату 
праці персоналу, вартість робіт з оцінювання, моні-
торингу й контролю.

Потрібна сума є на 10 % більшою порівняно з показ-
ником 2021 року, що пов’язано зі збільшенням 
витрат на одного бенефіціара з 14 дол. США до 20 
дол. США. Зазначене зростання вартості викликане 
головним чином переходом від методології розра-
хунку витрат на основі проєктів до застосування 
більш докладної методології визначення витрат на 
основі вартості окремих заходів/видів діяльності. 
Згідно з системою, що використовувалась в мину-
лому, деякі витрати не враховувались, оскільки 
агенції не завжди застосовували цілісний підхід 
у кожному випадку. Крім того, за такого підходу 
певні сфери неминуче залишалися поза увагою, 
коли агенції пропонували лише заходи, які вони 
хотіли здійснити.

84  % із зазначених 29,8 млн дол. США буде спря-
мовано на здійснення ремонтів об’єктів водопоста-
чання та забезпечення належних санітарних умов 
як на системному рівні, так і в окремих установах. 
16 % від вказаної суми буде використано для покра-
щення гігієнічних стандартів. Близько 2,16 млн дол. 
США (7 %) може бути розподілено у рамках програм 
грошової та ваучерної допомоги.
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Розподіл між географічними зонами: 33 % необхід-
ного фінансування для сектора ВСГ призначено для 
ПУТ Донецької області, а 17 % — для ПУТ Луганської 
області. Для НПУТ Донецької області планується 
виділити 27  % від загальної суми фінансування, і 
23 % заплановано для НПУТ Луганської області. 
Таким чином, фінансування буде розподілено між 
ПУТ і НПУТ у рівних частках. Водночас частка для 
НПУТ Луганської області у сумі пропонованого 
фінансування є більшою як порівняно із часткою, 
призначеною для ПУТ цієї області, так і порівняно 
з розміром коштів, запланованих для не підкон-
трольних уряду територій Донецької області.

Наскрізні питання: ПІДЗВІТНІСТЬ ПЕРЕД 
ПОСТРАЖДАЛИМ НАСЕЛЕННЯМ, ЗАХИСТ, 
ГЕНДЕРНІ ОСОБЛИВОСТІ
У 2022 році 54  % бенефіціарів сектора ВСГ, яким 
планується надати допомогу, складатимуть жінки. 
Водночас заходи, заплановані в секторі водопо-
стачання, санітарії та гігієни, також будуть спрямо-
вані в першу чергу на задоволення потреб жінок і 
дівчинок та матимуть пріоритет над заходами з 
покращення життя чоловіків і хлопчиків. Жінкам 
і матерям набагато частіше, ніж чоловікам, дово-
диться брати на себе додатковий тягар важкої 
праці по дому, пов’язаний з відсутністю води, або 
доглядати за дітьми, які хворіють внаслідок неза-
довільної якості питної води. У 2022 році організації 
у сфері ВСГ також приділятимуть додаткову увагу 
управлінню менструальною гігієною.

Забезпечення представництва жінок і дівчинок у 
процесах планування є завданням для організацій 
у секторі ВСГ на наступні 12 місяців. У процесі 
планування, розроблення, реалізації, моніторингу 
й оцінювання проєктів агенції ВСГ дотримувати-
муться принципів підзвітності перед постраждалим 
населенням. Підтвердженням дотримання таких 
принців буде вибір проєктів, схвалених для фінансу-
вання Гуманітарним фондом для України. Водночас 
усі проєкти проходитимуть перевірку із застосу-
ванням гендерно-вікового маркера.

Оскільки пандемія коронавірусної хвороби триває, 
а також враховуючи те, що літні люди станов-
лять дуже велику частку населення в районах, 

що найбільше постраждали, партнери сектора 
ВСГ спрямовуватимуть свої заходи в першу чергу 
на літніх людей і людей з інвалідністю, щоб забез-
печити їм гідні умови життя, безпечний доступ до 
об’єктів водопостачання та санітарії, а також (у 
разі необхідності) можливість отримання підгузків 
для дорослих. У секторі ВСГ підходи, спрямовані 
на зменшення ризиків катастроф, що передба-
чають розроблення та реалізацію планів щодо 
безпеки водопостачання, будуть також узгоджу-
ватися з громадами й місцевими органами влади, 
зокрема на рівні громад або військово-цивільних 
адміністрацій. Очікується, що завдяки створенню 
спільних комітетів з планування заходів вдасться 
залучити до активної участі в процесі громади, 
завдяки чому їхні інтереси будуть представлені в 
повному обсязі протягом всього періоду реалізації 
відповідних заходів.

Стратегія Кластера щодо передання функцій 
допомоги від міжнародних гуманітарних органі-
зацій місцевим органам на ПУТ у період із 2021 
р. по 2023 рік
Починаючи з кінця 2020 року і до кінця 2021 року 
кількість людей, які потребують допомоги у сфері 
ВСГ, скоротилася з 3,1 млн до 2,5 млн осіб. У 2022 
році партнери ВСГ продовжать спрямовувати 
зусилля на досягнення третьої стратегічної цілі 
кластера — сприяти зміцненню життєстійкості, 
відновленню, забезпеченню сталого доступу до 
достатніх обсягів безпечної води, мінімального 
рівня санітарних умов і мінімальних гігієнічних 
стандартів. Організації сприятимуть переходу 
від таких несталих практик, як підвезення води 
водовозами, до створення або відновлення більш 
сталих рішень у сфері водопостачання. Планування 
безпеки водопостачання як підхід до зменшення 
ризиків катастроф залишається ключовим у межах 
кластера і дозволяє об’єднати громади й місцеві 
органи влади з метою спільної реалізації рішень у 
сфері забезпечення водопостачання та належного 
рівня санітарних умов з урахуванням інформації 
про потенційні ризики.

Дивлячись у майбутнє, організації у сфері ВСГ 
продовжуватимуть брати активну участь у визна-
ченні стратегії формування зв’язку між гума-
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нітарною допомогою та проєктами розвитку, 
зокрема виступатимуть за подальші інвестиції 
у сфері розвитку та сприяння соціальній єдності. 
Результати спільної оцінки потреб містять перелік 
необхідних практичних технічних заходів, які мають 
здійснити місцеві органи й міжнародні або місцеві 
організації для спільного планування підходів до 
відновлення або для планування таких підходів із 
залученням основних донорів.

Моніторинг
Кластер ВСГ проводитиме моніторинг, головним 
чином, шляхом збору даних у форматі 5W щодо 
значної кількості індикаторів, що стосуються реалі-
зації гуманітарних заходів у сфері водопостачання, 
забезпечення санітарних умов і надання засобів 
гігієни, а також заходів у сфері ВСГ, пов’язаних із 
раннім відновленням, а також заходів захисту у 
сфері ВСГ у Донецькій та Луганській областях.

Цілі та цільові показники

Секторальна ціль СЦ1
ПОТРЕБУЮТЬ	

ДОПОМОГИ 
ПЛАНУЄТЬСЯ 

НАДАТИ 
ДОПОМОГУ

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

2 100,000 994 000

Сприяє	досягненню	конкретної	цілі	КЦ1.1

Секторальна ціль СЦ2
ПОТРЕБУЮТЬ	

ДОПОМОГИ 
ПЛАНУЄТЬСЯ 

НАДАТИ 
ДОПОМОГУ

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

1 850,000 1 140 000

Сприяє	досягненню	конкретної	цілі	КЦ1.1

Секторальна ціль СЦ3
ПОТРЕБУЮТЬ	

ДОПОМОГИ 
ПЛАНУЄТЬСЯ 

НАДАТИ 
ДОПОМОГУ

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

1 100 000 515 000

Сприяє	досягненню	конкретної	цілі	КЦ3.3

Секторальна ціль СЦ4
ПОТРЕБУЮТЬ	

ДОПОМОГИ 
ПЛАНУЄТЬСЯ 

НАДАТИ 
ДОПОМОГУ

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

н/з 30

Сприяє	досягненню	конкретної	цілі	КЦ2.1
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Частина 4:  

Додатки 

ОПИТНЕ, ДОНЕЦЬКА ОБЛАСТЬ, ПУТ, УКРАЇНА 
Ніна каже, що через конфлікт, який не припиняється, 
її селище вимирає.  
Фото: Альберт Лорес для НПО «Людина в біді» 
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4.1  
Аналіз реагування

122 Швейцарська агенція з розвитку та співробітництва (SDC).
123 Для отримання більш детальної інформації ознайомтеся з розділом «Методологія» ОГП на 2022 рік.
124 Для отримання більш детальної інформації ознайомтеся з викладеним вище розділом 1.5.

План реагування на 2022 рік розробляється на 
основі спільної міжсекторальної оцінки суттєвих 
змін в оперативному контексті, що зумовлюють 
гуманітарні потреби й впливають на них, про 
що йдеться в Огляді гуманітарних потреб (ОГП). 
Завдяки постійному застосуванню Рамкових прин-
ципів спільного міжсекторального аналізу (JIAF) 
у Циклі гуманітарних програм на 2022 рік (ЦГП) є 
можливість втретє провести детальний огляд та, 
де це можливо, порівняти, як збройний конфлікт 
по-різному впливав на групи людей у різних районах. 
Також визнаються прогалини й обмеження, що впли-
вають на планування реагування. В аналізі приді-
ляється належна увага тому, як наслідки COVID-19 
призвели до загострення поточної гуманітарної 
ситуації постраждалого внаслідок конфлікту насе-
лення, а також тому, як пандемія допомагає ство-
рити можливості для застосування нових підходів, 
зокрема для покращення гуманітарного доступу.

У ПГР на 2022 рік для України для визначення 
цільових показників і потреб у фінансуванні 
заходів реагування вперше застосовується мето-
дологія розрахунку витрат на основі вартості 
видів діяльності, в якій застосовуються визначені 
одиниці розрахунку, які дозволяють більш детально 
й прозоро встановити внесок відповідних видів 
діяльності/заходів у досягнення цілей ПГР (для отри-
мання більш детальної інформації див. розділ 1.3).

За результатами застосування принципів JIAF, 
згідно з якими загальна кількість людей, які потре-
бують допомоги, становить 2,9 млн осіб, у якості 
відправної точки було взято припущення, що 
гуманітарна допомога знадобиться всім «людям, 
які потребують допомоги» (як це більш детально 

пояснюється в розділі 1.1 ПГР). Цю кількість людей 
далі було розділено на групи за трьома критеріями, 
а саме: (і) люди, які отримують допомогу або на 
яких спрямовано заходи, здійснювані учасниками, 
що традиційно не беруть участі в ПГР (такими як 
державні органи, МКЧХ, «Лікарі без кордонів» (MSF), 
Швейцарська агенція з розвитку та співробітництва 
(SDC)122, партнери у сфері розвитку й інші міжнародні 
фінансові установи); (іі) доступ; (ііі) операційна спро-
можність (зокрема, ресурси). Оскільки для цілей 
аналізу JIAF на 2022 рік географічні одиниці було 
відкориговано, внаслідок чого вони стали більш 
подрібненими (16 географічних зон, що відпові-
дають межам адміністративних одиниць, на відміну 
від 5 зон, визначених на підставі їхньої відстані від 
«лінії розмежування»), а також була виділена одна 
група для ВПО, які проживають у різних областях 
України123, то ці фактори сприяли здійсненню більш 
детального аналізу плану реагування. На додаток 
до критеріїв практичної можливості реалізації, що 
стосувалися, головним чином, доступу й опера-
ційної спроможності, під час аналізу було також 
взято до уваги фактори доцільності та актуальності, 
наприклад можливість надання правової підтримки 
мешканцям НПУТ, які не можуть перетинати «лінію 
розмежування» для в’їзду на ПУТ, у режимі онлайн, 
оскільки доступ до таких послуг у сфері захисту є 
надзвичайно обмеженим на НПУТ124.

Кожен з трьох критеріїв — (і) взаємодоповнення з 
іншими планами, (іі) доступ, (ііі) операційна спро-
можність — був визначений на основі історичних 
даних, отриманих під час моніторингу реалізації 
планів гуманітарного реагування, починаючи з 
2016 року, а також з урахуванням доставлення 
гуманітарних вантажів у 2021 році, що відстежу-
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валися в рамках поточного моніторингу реалізації 
заходів гуманітарного реагування125. Завдяки 
такому підходу гуманітарна спільнота отримала 
можливість виявити недоліки й тенденції надання 
гуманітарної допомоги, а також врахувати їх під час 
планування гуманітарного реагування на 2022 рік.

Стосовно першого критерію, що стосується допо-
моги, яку надають інші партнери поза межами ПГР, 
частка людей, які потребують допомоги, зокрема 
на НПУТ, отримувала й продовжить отримувати 
допомогу або буде об’єктом заходів, здійснюваних 
іншими міжнародними організаціями, які тради-
ційно не беруть участі в реалізації ПГР. Обсяг і 
масштаб підтримки, що надається партнерами, які 
не є учасниками ПГР, відрізняється залежно від 
сектору та заходів. Наприклад, за розрахунками 
кластера ВСГ, 20 % заходів, необхідних для задо-
волення потреб мешканців ПУТ, буде здійснено 
місцевими органами влади. Крім того, великий 
обсяг гуманітарної допомоги, вартість якої в 2021 
році становила понад 80 млн дол. США, забез-
печують інші гуманітарні учасники, які не беруть 
участі в реалізації ПГР, а також деякі партнери у 
сфері розвитку. Крім того, прогалини в управлінні 
й наданні послуг (наприклад, нездатність покрити 
витрати, пов’язані з оплатою харчування дітей у 
закладах освіти, виплатити заробітну плату праців-
никам державних установ або укласти/поновити 
договори з постачальниками послуг), про які 
повідомлялося протягом 2021 року в багатьох 
населених пунктах на ПУТ, зокрема у населених 
пунктах (18 загалом), розташованих поблизу «лінії 
розмежування», де в 2020 році не відбулися місцеві 
вибори, було частково й поступово усунено після 
призначення голів військово-цивільних адміні-
страцій (ВЦА), що розв’язало проблеми, пов’язані 
з доступом до відповідних місцевих бюджетів на 
2021 рік. Станом на листопад було призначено 
нових голів усіх 19 ВЦА. Це стало критичним кроком 
до усунення існуючих прогалин у наданні життєво 
необхідних послуг, що в іншому разі призвело б 
до неминучих гуманітарних наслідків. Також варто 

125 Для отримання більш детальної інформації ознайомтеся з Інформаційною панеллю з гуманітарних питань.
126 УКГС. Конференція: зв’язок між гуманітарною роботою та програмами розвитку та розбудови миру (Nexus) в Україні. — Червень 

   2021 року. Звіт доступний за посиланням.
127 Для отримання детальнішої інформації див. розділ 1.4 «Припущення для планування, операційні спроможності й доступ».

відзначити зусилля уряду, спрямовані на задово-
лення потреб ВПО в житлі шляхом запровадження 
програми доступного житла і здійснення інших 
заходів (для отримання більш детальної інформації 
див. підрозділ «Внесок уряду України в гуманітарне 
реагування» розділу 1.2). Нарешті, нещодавно 
проведений аналіз зв’язку гуманітарної діяльності, 
проєктів розвитку та розбудови миру (станом на 
серпень 2021 року) показав, що починаючи з 2014 
року в 46 громадах на ПУТ 14 організаціями було 
здійснено або наразі здійснюється принаймні 88 
проєктів у цій сфері, які потенційно зможуть пом’як-
шити гостроту гуманітарних потреб на ПУТ126.

Другим критерієм є доступ, який є критичним 
фактором реагування на НПУТ, де для всіх геогра-
фічних зон встановлено надзвичайний рівень (4) 
гостроти потреб. Згідно з прийнятим рішенням, 
планування заходів реагування має ґрунтуватися 
на реалістичному підході, коли мова йде про доступ, 
оскільки у 2022 році ситуація з доступом, скоріш за 
все, залишатиметься складною127. Незважаючи на 
зусилля щодо поліпшення доступу, на момент плану-
вання заходів реагування допомогу на НПУТ нада-
вало 22 гуманітарні організації, включаючи ті з них, 
які отримали фізичний доступ. Історичні дані моні-
торингу за період з 2016 року і до сьогоднішнього 
дня вказують на те, що щороку планується надавати 
підтримку в середньому 60 % усіх мешканців НПУТ, 
які потребують допомоги. З них в середньому 20 % 
отримували певні види допомоги упродовж окре-
мого року. Під час планування заходів реагування 
на 2022 рік було також враховано певні позитивні 
зміни, що відбулися нещодавно і вказують на певне 
покращення доступу до НПУТ, зокрема збільшення 
обсягу підтримки (на НПУТ допомогу отримали 
285  000 людей порівняно із цільовим показником 
770 000 осіб, що становить 37 % і є найбільшим відсо-
тком людей, які фактично отримали допомогу, від 
загальної кількості осіб, яким її планувалося надати, 
починаючи з 2016 року), збільшення обсягу гума-
нітарної допомоги, яку було доставлено на НПУТ 
організованими ООН гуманітарними конвоями 

https://www.humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse.info/files/documents/files/hdpn_workshop_report_june_2021_ukr.pdf


ПЛАН ГУМАНІТАРНОГО РЕАГУВАННЯ 2022 Р.

118

(станом на листопад 2021  року було доставлено 
понад 1 600 тонн товарів порівняно з 1 300 тоннами, 
які було доставлено протягом усього 2020 року), а 
також поновлення так званих «дозволів на здійс-
нення діяльності», які отримали 11 гуманітарних 
організацій (станом на момент планування).

Нарешті, критерій операційної спроможності. Кіль-
кість гуманітарних організацій, які здійснюють 
гуманітарні заходи на території України, впродовж 
останніх років залишалася стабільною та істотно 
не змінювалася, і водночас обсяг потреб України в 
гуманітарній допомозі також залишався на більш-
менш однаковому рівні починаючи з 2017 року 
(приблизно 200 млн дол. США або менше). Водночас 
аналіз показників обсягів наданого Україні гума-
нітарного фінансування, який було здійснено на 
основі даних, отриманих за допомогою Служби 
фінансового моніторингу (FTS), вказує на те, що в 
2017-2019 роки Україна отримувала в середньому 
75–80 млн дол. США на рік. Водночас у 2020 році для 
ПГР було отримано 122 млн дол. США, найбільший 
обсяг фінансування з 2016 року. Станом на кінець 
листопада 2021 року рівень фінансування ПГР 
становив 55 %, а отримана сума дорівнювала 92 млн 
дол. США. Пандемія COVID-19, а також інтеграція 
заходів реагування на пандемію в постраждалих 
унаслідок конфлікту районах країни могли бути 
суттєвими факторами, які вплинули на збільшення 
обсягу підтримки донорів, що, у свою чергу, збіль-

128 REACH, 2021 Humanitarian Trend Analysis in GCA, July-August 2021. Інтерактивна панель моніторингу доступна за посиланням.

шило обсяг операційної присутності й ефективності 
діяльності на місцях.

Аналіз заходів реагування враховує спосіб реагу-
вання, якому надають перевагу люди, які отри-
мують допомогу. Аналіз потреб на ПУТ показав, що 
64 % надають перевагу отриманню готівки, 21 % — 
грошовим коштам шляхом банківського переказу, 
а 13 % радше отримали б ваучер128, оскільки ринки 
залишаються відкритими, а послуги поштового або 
банківського переказу коштів становлять безпечний 
та надійний механізм передачі коштів. Викори-
стання грошових коштів як засобу гуманітарного 
реагування в Україні продовжує стабільно зростати 
та є одним з «безпечних і ефективних способів» 
надання допомоги в умовах пандемії COVID-19. 
Надання грошової допомоги ускладнено в деяких 
віддалених громадах, де неодноразово відбува-
лися активні бойові дії, з двох основних причин: (i) 
ринки можуть не функціонувати належним чином; 
і (ii) доступ людей до ринків (незалежно від того, 
наскільки він обмежений) може бути ускладнений 
через небезпеку. Наприклад, перевезення людей, 
які проживають у віддалених місцевостях, громад-
ським транспортом було обмежено під час каран-
тину, запровадженого у зв’язку з COVID-19, внас-
лідок чого вони не мали можливості дістатися до 
ринків і користуватися поштовими й банківськими 
послугами. За таких умов люди надавали пере-
вагу допомозі в натуральній формі, доставка якої 
здійснювалася їм додому.

https://reach-info.org/ukr/TA_2021/


ЧАСТИНА	4:		ДОДАТКИ	

119

4.2  
Секторальні методології розрахунку витрат129

129 Для отримання більш детальної інформації про методологію, застосовану для ПГР на 2022 рік, див. розділ 1.3 «Методологія 
    визрачення вартості».

Кластер освіти
• Ремонт і відновлення закладів освіти, які було 

пошкоджено внаслідок конфлікту: потрібно 
30 000 дол. США на школу. Цей показник є 
середнім і може значно відрізнятися від фактич-
ного залежно від потреб конкретної школи та її 
розміру. Роботи можуть включати ремонт вікон, 
даху, туалетів, системи опалення та каналізації, 
обладнання класних кімнат.

• Закупівля та доставка основного навчаль-
ного обладнання школам, що постраждали 
внаслідок конфлікту, зокрема обладнання для 
забезпечення дистанційного навчання: 11  000 
дол. США на школу, де в середньому навча-
ються 150 учнів. Включає придбання шкільних 
меблів, спортивного обладнання та обладнання 
для забезпечення дистанційного навчання.

• Постачання комплектів для навчання або 
навчально-розважальних матеріалів, або 
надання відповідної грошової допомоги, 
зокрема надання матеріалів, необхідних для 
дистанційного навчання: 40 дол. США на дитину.

• Розподіл наборів предметів гігієни і ЗІЗ 
закладам освіти: 450 дол. США на школу, де 
навчаються 150 учнів. Обсяг, достатній для 
задоволення потреб протягом 3 місяців.

• Організація навчання життєвим навичкам і 
соціального й емоційного навчання шляхом 
проведення позакласних занять: 20 дол. 
США на дитину.

• Розбудова спроможності вчителів і батьків у 
визначених пріоритетних напрямках (тобто 
надання першої психологічної допомоги, управ-
ління стресом/самодопомога, вирішення психо-
соціальних проблем, інклюзивне й дистанційне 
навчання): 100 дол. США на вчителя для прове-
дення очного триденного семінару.

Кластер продовольчої безпеки та 
засобів до існування
Для розрахунку вартості заходів реагування для 
забезпечення доступу до харчових продуктів 
Кластер продовольчої безпеки та засобів до існу-
вання застосовує гармонізований підхід, який було 
розроблено кластером і схвалено Стратегічною 
консультативною групою. Згідно із цим підходом, 
вартість забезпечення харчовими продуктами 
людей, які відчувають найбільшу продовольчу 
незахищеність, упродовж шести місяців становить 
13 693 855 дол. США. Вартість забезпечення харчо-
вими продуктами людей, що відчувають середній 
рівень продовольчої незабезпеченості, протягом 
трьох місяців становить 5 796 256 дол. США. Попри 
відсутність гармонізованого підходу до визна-
чення вартості досягнення другої цілі кластера, 
що викликано потребою в реалізації абсолютно 
інших заходів і форм реагування, Кластер співп-
рацює з очолюваною ФАО Сільськогосподарською 
технічною робочою групою з метою визначення 
вартості реалізації сільськогосподарських програм, 
а також проводить двосторонні консультації з парт-
нерами й спостерігачами для розрахунку вартості 
надання засобів до існування та проведення заходів 
раннього відновлення.

Кластер охорони здоров’я
Цього року в процесі планування заходів гуманітар-
ного реагування в Україні для визначення обсягу 
необхідних фінансових ресурсів було вперше засто-
совано методологію розрахунку витрат на основі 
вартості видів діяльності/заходів. Метою цієї мето-
дології є краще представлення фактичного обсягу 
фінансування, необхідного для задоволення всіх 
потреб постраждалого населення, підвищення 
прозорості, достовірності й економічної ефектив-
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ності. Для розрахунку витрат було визначено пріо-
ритетність заходів у сфері охорони здоров’я для 
кожної цілі кластера на основі потреб постражда-
лого внаслідок конфлікту населення. Після цього 
було визначено одиниці вимірювання для кожного 
заходу і встановлено вартість одиниці для кожного 
географічного регіону (ПУТ або НПУТ), де плану-
ється надати допомогу. Для визначення загальної 
вартості кількість одиниць, яким планується надати 
допомогу в рамках заходів, було помножено на 
вартість одиниці.

Наприклад:

• Пріоритетний захід: надання послуг невід-
кладної допомоги та послуг первинної 
медичної допомоги.

• Одиниця вимірювання: кількість людей, які 
отримають послуги невідкладної та первинної 
медичної допомоги.

• Вартість за одиницю для ПУТ: 92 дол. США; 
вартість за одиницю для НПУТ: 279 дол. США.

• Кількість одиниць, яким планується надати 
допомогу на ПУТ: 23  952; кількість одиниць, 
яким планується надати допомогу на НПУТ: 760.

• Загальна вартість (дол. США) = (вартість за 
одиницю для ПУТ × кількість одиниць, яким 
планується надати допомогу на ПУТ) + (вартість 
за одиницю для НПУТ × кількість одиниць, яким 
планується надати допомогу на НПУТ)

= (92 × 23 952) + (279 × 760)
= 2 192 500 + 211 800
= 2 404 300

Після того, як було визначено обсяг потреб у фінан-
суванні, згідно з гібридним підходом, партнерам 
необхідно було зареєструвати проєкти в Модулі 
проєктів. Кластер охорони здоров’я далі здійснив 
технічний аналіз пропонованих заходів для оціню-
вання їхньої відповідності обсягу гуманітарного 
реагування кластера і здатності сприяти досяг-
ненню його цілей.

Кластер захисту
Зважаючи на те, що Кластер з питань захисту покла-
дається значною мірою на послуги, адвокаційну 

роботу й заходи, що є значно різноманітнішими і 
більшою мірою комплексними з точки зору розра-
хунку витрат порівняно з наданням матеріальної 
допомоги, партнери визнають, що цей процес буде 
більш складним і вимагатиме значних додаткових 
зусиль персоналу. У зв’язку із цим відправною 
точкою для розрахунку витрат на основі вартості 
заходів/видів діяльності для сектора захисту став 
аналіз секторальних рекомендацій Глобального 
кластера з питань захисту, після чого було прове-
дено обговорення з партнерами кластера, які здій-
снювали цей процес в інших країнах. З партнерами 
в Україні було проведено інформаційні сесії, під час 
яких Кластер з питань захисту запропонував мето-
дологію, яка дозволяє забезпечити ефективність і 
зменшити обсяг роботи, яку мають виконати спів-
робітники партнерів в Україні. Методологію було 
представлено й затверджено на черговому щомі-
сячному засіданні Кластера з питань захисту, яке 
відбулося у вересні 2021 року.

На першому етапі Кластером з питань захисту було 
проведено документальну перевірку загальних 
витрат, включених у проєкти, які було подано для 
включення в ПГР на 2021 рік, після чого відповідний 
аналіз було здійснено партнерами, які брали участь 
у фактичній реалізації програм у сфері захисту, для 
підготовки матеріалів для Робочої групи з питань 
розрахунку витрат на основі вартості видів діяль-
ності/заходів. До складу цієї Робочої групи увійшли 
партнери, що забезпечили представництво різних 
типів організації для кожного напряму діяльності 
(установа ООН, міжнародні НУО, місцеві НУО), 
досвіду роботи у сфері захисту (послуги індивіду-
ального супроводу, захист дітей, правова допомога, 
розмінування тощо) та які подали проєкти для ПГР 
на 2021 рік та/або здійснювали заходи, звітність 
про які надавалася у форматі 5W. Робочою групою 
було проведено чотири зустрічі, під час яких учас-
ники дійшли згоди щодо таких питань: 1) основні 
чинники витрат; 2) найкраща одиниця вимірювання 
для кожного виду діяльності/заходу; 3) діапазон 
витрат для кожного виду діяльності/заходу; 4) 
середній розмір витрат на одиницю вимірювання 
для кожного виду діяльності/заходу. До надання 
інформації для колективного обговорення та досяг-
нення згоди щодо діапазонів витрат і середнього 
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розміру витрат на одиницю вимірювання партнери 
провели внутрішні дослідження в рамках своїх орга-
нізацій. У якості джерела даних щодо певних видів 
діяльності (наприклад, послуг перевезення) також 
розглядалися проєкти, фінансовані Гуманітарним 
фондом для України. На кожному етапі процесу був 
проведений весь необхідний обсяг консультацій із 
залученням усіх учасників, а його результати ґрун-
туються на інформації, наданій більш ніж 20 партне-
рами у сфері захисту.

Житло та непродовольчі товари
Заходи, що здійснюються Кластером житла та 
непродовольчих товарів, передбачають майже 
виключно матеріальну допомогу або допомогу в 
натуральній формі. Питання узгодження обсягів 
(та, відповідно, витрат) заходів, що здійснюються 
в цій сфері, завжди зберігало свою актуальність, 
оскільки бенефіціари можуть з легкістю порівняти 
обсяг допомоги (наприклад, ремонт будинків, поста-
чання вугілля), що надається різними організаціями 
в одному районі. На ПУТ стабільність ринків, наяв-
ність товарів, вільний доступ до районів, де здійсню-
ються заходи, і банківська система, що функціонує, 
дали можливість відносно легко узгодити вартість 
здійснюваних кластером заходів завдяки інфор-
мації, отриманій протягом багаторічного досвіду 
роботи в цій сфері, якою партнери поділилися під 
час проведення консультацій.

На НПУТ відсутність конкурентного ринку (у зв’язку 
з обмеженою кількістю компаній, здатних дотрима-
тися вимог щодо укладання договорів, які встанов-
лено гуманітарними агенціями, і монополістичною 
поведінкою таких компаній), труднощі з доставкою 
вантажів, нестабільність ситуації та зростання 
вартості будівельних матеріалів ускладнили визна-
чення узгодженої вартості витрат порівняно з ПУТ. 
Крім того, обмежена кількість партнерів клас-
тера, які здійснюють діяльність на НПУТ, і менша 
потреба/можливість секторального координування 
(за винятком двостороннього координування) 
стали додатковими факторами, що ускладнили 
гармонізацію витрат для деяких заходів (зокрема, 
ремонту будинків), здійснюваних на НПУТ.

З 2016 року кластер використовує матрицю орієн-
товної вартості різних видів робіт і надає парт-
нерам рекомендації. Ця матриця регулярно онов-
люється. Наприклад, ремонт житла в надзвичайних 
ситуаціях передбачає передачу комплектів для 
проведення швидкого самостійного ремонту, до 
складу яких входять брезент, прозора плівка, рейки, 
монтажна піна й цвяхи, призначені для тимчасо-
вого ремонту пошкоджених вікон або даху для 
запобігання подальшому пошкодженню будинку. 
Вартість за одиницю для таких заходів становить 
80 дол. США як для ПУТ, так і для НПУТ, без ураху-
вання вартості перевезення та зберігання. Надання 
твердого палива передбачає розподіл мінімум 2 
тонн вугілля/5 куб.м дров, що є приблизною серед-
ньою кількістю палива, необхідного для вироб-
ництва 20 Гкал. Вартість за одиницю такого виду 
діяльності визначається в розмірі 400 дол. США 
й включає придбання палива та його доставку до 
будинку. Загалом заходи у сфері житла на НПУТ на 
20–30  % дорожчі, ніж на ПУТ, через вищі ринкові 
ціни й особливості, пов’язані з договорами на 
постачання матеріалів.

Кластер ВСГ
Використовуючи дані, надані партнерами, Кластер 
ВСГ проаналізував кожну статтю витрат за попе-
редні роки. Після цього було визначено загальні 
потреби для підтримки якнайбільше з 2,5 млн 
людей, які потребують допомоги. Наступний крок 
полягав у тому, щоб виключити із цього цільового 
обсягу допомоги тих людей, яким допомогу можуть 
надати державні організації, а також людей, яким, 
ймовірніше за все, допомога буде надаватися з 
боку партнерів, які не є учасниками ПГР, таких як 
МКЧХ або Швейцарія, або й навіть у рамках заходів, 
які можуть вважатися програмами відновлення, що 
реалізовуються такими партнерами, як ЮНІСЕФ, і 
тому виключаються з обсягу ПГР.

Після цього було визначено вартість кожного виду 
діяльності/заходу. Приклад:

• У 2022 році партнери Кластера ВСГ спочатку 
планували надати допомогу 600 000 людей 
завдяки ремонтам централізованої системи 
водопостачання. Однак значна частка (до 20 %) 
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цих заходів, спрямованих загалом на 600 000 
людей, буде, скоріш за все, здійснена місцевими 
органами влади й партнерами, які не є учасни-
ками ПГР (такими як МКЧХ і Швейцарія), тому 
партнерам Кластера ВСГ, які є учасниками ПГР, 
необхідно буде надати допомогу 240 000 людей. 
Вартість такої підтримки становитиме 10 дол. 
США на кожного бенефіціара, а загальні потреби 
в фінансуванні складатимуть 2,4 млн дол. США.

У якості прикладів також можна навести такі заходи:

• За ПГР планується надати допомогу 70  000 
людей завдяки ремонтам децентралізованих 
місцевих мереж водопостачання, і витрати 
становитимуть 20 дол. США на одну особу. 
Загальна сума становить 140 000 дол. США 
(за рахунок цих коштів буде надано допомогу 
70  % від загальної запланованої кількості 
людей, а решта 30 % отримають допомогу від 
інших партнерів).

• 320 000 людей планується надати допомогу 
шляхом покращення санітарних умов у школах, 
дитячих будинках, будинках для літніх людей, 
медичних закладах, вартістю 6 дол. США на 
особу й загальною вартістю 1 920 000 дол. США 
(допомогу отримають 80  % від загальної кіль-
кості 400 000 людей, які її потребують).

• 100 000 людей отримають предмети гігієни 
на рівні домогосподарств, і загальна вартість 
реагування протягом щонайменше трьох 
місяців складатиме 4 млн дол. США за умови, 
що середній рівень витрат на одну особу стано-
витиме 40 дол. США (ця сума призначена для 
надання допомоги всім людям, яким плану-
ється її надати, оскільки державні органи 
України й інші партнери, які не є учасниками 
ПГР, скоріш за все, не здійснюватимуть заходи 
в цьому напряму).

• Планується, що 880 000 людей мають отримати 
інформаційні повідомлення про необхідність 
дотримання правил гігієни, зокрема поради 
щодо запобігання розповсюдженню COVID-19: 
необхідно 176 000 дол. США загалом, 20 центів 
на одну людину (приблизно 80 % від загальної 
кількості 1,1 млн людей, яким необхідно надати 
допомогу, але з урахуванням припущення, 
що 20 % людей отримають відповідну інфор-
мацію в рамках заходів, здійснюваних держав-
ними органами).

Загалом було визначено 41 статтю витрат для 
реагування у сфері ВСГ, й інформація про ці витрати 
може бути надана всім зацікавленим особам.
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4.3  
Організації-учасники

ОРГАНІЗАЦІЯ СЕКТОРИ НЕОБХІДНЕ	
ФІНАНСУВАННЯ	
(МЛН	ДОЛ.	США)

КІЛЬКІСТЬ	
ПРОЄКТІВ

Міжнародна	організація	з	міграції Загальні	послуги	та	підтримка,	прод.	безпека	
та	засоби	до	існування,	охорона	здоров’я,	
багатоцільова	грошова	допомога,	захист,	житло	та	
непрод.	товари,	ВСГ

$30,7 10

Управління	Верховного	комісара	ООН	у	справах	
біженців		

Захист,	житло	та	непрод.	товари $15,8 2

Всесвітня	організація	охорони	здоров'я	 Охорона	здоров’я $14,8 2

Дитячий	фонд	ООН Освіта,	охорона	здоров’я,	захист,	ВСГ $12,9 4

«Людина	в	біді» Прод.	безпека	та	засоби	до	існування,	захист,	
житло	та	непрод.	товари,	ВСГ

$9,1 4

Благодійна	організація	благодійний	фонд	«Центр	
розвитку	Донбасу»

Освіта,	прод.	безпека	та	засоби	до	існування,	
охорона	здоров’я,	захист,	житло	та	непрод.	товари,	
ВСГ

$8,9 6

Médicos	del	Mundo	Spain Охорона	здоров’я,	захист $6,5 3

Агенція	з	технічного	співробітництва	та	розвитку	
(ACTED)

Загальні	послуги	та	підтримка,	прод.	безпека	
та	засоби	до	існування,	багатоцільова	грошова	
допомога,	захист,	ВСГ

$6,3 5

Адвентистське	агентство	допомоги	та	розвитку	
(ADRA)

Освіта,	прод.	безпека	та	засоби	до	існування,	
багатоцільова	грошова	допомога,	захист,	ВСГ

$6,0 4

«Карітас	Україна» Прод.	безпека	та	засоби	до	існування,	охорона	
здоров’я,	багатоцільова	грошова	допомога,	захист,	
житло	та	непрод.	товари,	ВСГ

$5,2 6

Triangle	Génération	Humanitaire Освіта,	прод.	безпека	та	засоби	до	існування,	
охорона	здоров’я,	багатоцільова	грошова	
допомога,	захист,	житло	та	непрод.	товари,	ВСГ

$4,7 3

Управління	ООН	з	координації	гуманітарних	справ Загальні	послуги	та	підтримка $4,5 1

Благодійний	фонд	«НЬЮ	ВЕЙ» Освіта,	охорона	здоров’я,	житло	та	непрод.	товари,	
ВСГ

$4,4 5

Норвезька	рада	у	справах	біженців Прод.	безпека	та	засоби	до	існування,	
багатоцільова	грошова	допомога,	захист,	ВСГ

$4,3 3

Polish	Humanitarian	Action Прод.	безпека	та	засоби	до	існування,	
багатоцільова	грошова	допомога,	захист,	житло	та	
непрод.	товари,	ВСГ

$3,8 1

Save	the	Children Освіта,	прод.	безпека	та	засоби	до	існування,	
багатоцільова	грошова	допомога,	захист,	житло	та	
непрод.	товари,	ВСГ

$3,8 6
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ОРГАНІЗАЦІЯ СЕКТОРИ НЕОБХІДНЕ	
ФІНАНСУВАННЯ	
(МЛН	ДОЛ.	США)

КІЛЬКІСТЬ	
ПРОЄКТІВ

Спілка	Робітничих	Самаритян	Німеччини	(ASB) Прод.	безпека	та	засоби	до	існування,	
багатоцільова	грошова	допомога,	захист,	житло	та	
непрод.	товари,	ВСГ	

$3,8 3

НУО	«Проліска» Освіта,	охорона	здоров’я,	захист,	ВСГ $3,3 1

Première	Urgence	Internationale Охорона	здоров’я,	ВСГ $2,9 1

Данська	рада	у	справах	біженців Захист $2,4 3

HelpAge	International Прод.	безпека	та	засоби	існування,	захист,	ВСГ	 $2,3 4

«Асоціація	саперів	України» Захист $2,1 1

Благодійний	фонд	«Центр	гуманітарної	допомоги	
та	розвитку»

Прод.	безпека	та	засоби	існування,	охорона	
здоров’я,	житло	та	непрод.	товари,	ВСГ

$2,1 6

Help	-	Hilfe	zur	Selbsthilfe	e.V. Прод.	безпека	та	засоби	існування $1,6 1

Продовольча	та	сільськогосподарська	
організація	ООН

Прод.	безпека	та	засоби	існування $1,5 1

Фонд	ООН	у	галузі	народонаселення Охорона	здоров’я,	захист $1,4 2

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

Прод.	безпека	та	засоби	до	існування,	житло	та	
непрод.	товари,	ВСГ	

$1,4 4

Управління	Верховного	комісара	ООН	з	прав	
людини

Захист $1,4 1

Fondation	Humanitaire	Internationale	AICM	Ukraine Охорона	здоров’я $0,97 4

Міжнародна	благодійна	організація	«Міжнародна	
медична	допомога»

Охорона	здоров’я $0,72 1

Malteser	International	Order	of	Malta	World	Relief Охорона	здоров’я $0,65 1

Благодійний	фонд	«Стабілізейшен	Суппорт	
Сервісез»

Захист $0,56 1

«ХАЛО	Траст» Захист $0,50 1

Всеукраїнський	благодійний	фонд	«Право	на	
захист»

Захист $0,45 1

«Міжнародна	неурядова	організація	з	питань	
безпеки»	(INSO)

Загальні	послуги	та	підтримка $0,43 1

ГО	«Еквілібріум» Захист $0,29 1

Благодійний	фонд	«Слов’янське	серце» Захист $0,25 1

Донецька	обласна	організація	Товариства	
Червоного	Хреста	України

Охорона	здоров’я,	ВСГ $0,21 1

«Карітас	Україна	-	Маріуполь» ВСГ $0,11 1

«Карітас	Україна	-	Сєвєродонецьк» ВСГ $0,11 1

«Християнська	асоціація	для	юнаків» Освіта $0,09 1

НУО	«Ресурсний	центр» Захист $0,05 1

«Жіноче	водне	партнерство	—	Україна» Вода,	санітарія	та	гігієна $0,05 1
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4.5  
Показники моніторингу

Стратегічна ціль СЦ1
Надання	термінової	надзвичайної	допомоги	та	забезпечення	доступу	до	основних	послуг	для	1,8	млн	людей	(включаючи	144	000	
ВПО),	які	постраждали	внаслідок	конфлікту,	чий	вплив	посилився	через	коронавірусну	хворобу	COVID-19

	БАЗОВИЙ	
РІВЕНЬ

ПОТРЕБУЮТЬ	
ДОПОМОГИ

ПЛАНУЄТЬСЯ	
НАДАТИ	

ДОПОМОГУ

ДЖЕРЕЛО	
ДАНИХ

ПЕРІОДИЧНІСТЬ ВІДПОВАДАЛЬНІ	
ЗА	ЗБІР	ДАНИХ

ІНДИКАТОРИ кількість	людей,	які	отримали	надзвичайну	допомогу	у	2022	році	 1,43млн130 2,9млн 1,8млн Звіт	5W/ПГР щоквартально МККГ	та	УКГС

відсоток	людей,	яким	планується	надати	допомогу	на	ПУТ,	у	порівнянні	з	кількістю	людей,	яким	планується	надати	
допомогу	на	НПУТ	у	2022	році	 68%131 н/з 75% Звіт	5W/ПГР щорічно МККГ	та	УКГС

відсоток	людей,	які	отримали	гуманітарну	допомогу,	задоволених	наданою	підтримкою	у	2022	році 77%132 н/з 80% Мультисекторальна	 
оцінка	потреб щорічно REACH

Конкретна ціль КЦ1.1
Надання	життєво	необхідної	допомоги	постраждалим	унаслідок	конфлікту	людям,	у	т. ч.	ВПО

ІНДИКАТОРИ кількість	мешканців	геозон	із	«надзвичайною»	гостротою	потреб	(4	рівень),	які	отримали	гуманітарну	допомогу	у	
2022	році 	н/з	 2 029 931 1 142 961 Звіт	5W щорічно МККГ	та	УКГС

кількість	людей,	які	потерпають	від	помірної	чи	серйозної	продовольчої	небезпеки,	забезпечених	негайним	
доступом	до	продовольчої	допомоги	 	58 177133 400 000 108 000 Звіт	5W щоквартально

Кластер	прод.	
безпеки	та	засобів	

до	існування

кількість	постраждалих	унаслідок	конфлікту	людей,	які	мають	безпечний	та	достатній	доступ	до	водопостачання,	
послуг	санітарії	та	гігієни	 2,7млн 2,5млн 1,5млн Звіт	5W щоквартально Кластер	ВСГ

Конкретна ціль КЦ1.2
Підвищення рівня життя людей шляхом надання доступу до основних послуг

ІНДИКАТОРИ кількість	дівчинок	і	хлопчиків,	які	(i)	навчаються	у	відновлених	закладах	освіти,		(ii)	користуються	наданими	
навчальними	матеріалами	та	обладнанням,	зокрема	для	дистанційного	навчання,	(iii)		отримують	освіту	з	
урахування	особливостей,	пов’язаних	з	конфліктом,	ризиків	і	необхідних	
життєвих	навичок,	яким	викладають	вчителі,	які	пройшли	відповідне	навчання	

46 000134 252 000 125 500 Звіт	Освітнього	
кластера	5W щоквартально Освітній	кластер

відсоток	дорослих	та	літніх	людей,	які	не	змогли	перетнути	«лінію	розмежування»	для	розв’язання	питань,	
пов’язаних	з	отриманням	документації,	пенсій,	ключових	питань	або	для	возз’єднання	з
родиною

22% н/з н/з Кластер	захисту щорічно Кластер	захисту

кількість	постраждалих	медичних	закладів,	забезпечених	основним	медичним	устаткуванням	і	товарами	
медичного	призначення	(зокрема	апаратами	ШВЛ,	кисневими	концентраторами	та	диспенс 	98	МЗ135 118	МЗ 118	МЗ Кластер	охорони	

здоров'я	 щорічно Кластер	охорони	
здоров'я

130 показник включає кількість людей, які отримали допомогу з січня по грудень 2020 року, оскільки на момент підготовки заходів 
моніторингу ПГР 2022 року не було даних за весь 2021 рік.

131 показник включає кількість людей, які отримали допомогу з січня по грудень 2020 року, оскільки на момент підготовки заходів 
моніторингу ПГР 2022 року не було даних за весь 2021 рік.

132  дані представлено на основі мультисекторальной оцінки потреб, проведеної REACH у 2019 році. Оновлені дані за 2020-2021 
рр. відсутні. 

133 показник включає кількість людей, які отримали продовольчу допомогу з січня по грудень 2020 року, оскільки на момент підго-
товки заходів моніторингу ПГР 2022 року не було даних за весь 2021 рік.

134 показник включає відповідні заходи з січня по грудень 2020 року, оскільки на момент підготовки заходів моніторингу ПГР 2022 
року не було даних за весь 2021 рік.

135  показник включає кількість закладів, які отримали підтримку з січня по грудень 2020 року, оскільки на момент підготовки 
заходів моніторингу ПГР 2022 року не було даних за весь 2021 рік.
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Стратегічна ціль СЦ1
Надання	термінової	надзвичайної	допомоги	та	забезпечення	доступу	до	основних	послуг	для	1,8	млн	людей	(включаючи	144	000	
ВПО),	які	постраждали	внаслідок	конфлікту,	чий	вплив	посилився	через	коронавірусну	хворобу	COVID-19

	БАЗОВИЙ	
РІВЕНЬ

ПОТРЕБУЮТЬ	
ДОПОМОГИ

ПЛАНУЄТЬСЯ	
НАДАТИ	

ДОПОМОГУ

ДЖЕРЕЛО	
ДАНИХ

ПЕРІОДИЧНІСТЬ ВІДПОВАДАЛЬНІ	
ЗА	ЗБІР	ДАНИХ

ІНДИКАТОРИ кількість	людей,	які	отримали	надзвичайну	допомогу	у	2022	році	 1,43млн130 2,9млн 1,8млн Звіт	5W/ПГР щоквартально МККГ	та	УКГС

відсоток	людей,	яким	планується	надати	допомогу	на	ПУТ,	у	порівнянні	з	кількістю	людей,	яким	планується	надати	
допомогу	на	НПУТ	у	2022	році	 68%131 н/з 75% Звіт	5W/ПГР щорічно МККГ	та	УКГС

відсоток	людей,	які	отримали	гуманітарну	допомогу,	задоволених	наданою	підтримкою	у	2022	році 77%132 н/з 80% Мультисекторальна	 
оцінка	потреб щорічно REACH

Конкретна ціль КЦ1.1
Надання	життєво	необхідної	допомоги	постраждалим	унаслідок	конфлікту	людям,	у	т. ч.	ВПО

ІНДИКАТОРИ кількість	мешканців	геозон	із	«надзвичайною»	гостротою	потреб	(4	рівень),	які	отримали	гуманітарну	допомогу	у	
2022	році 	н/з	 2 029 931 1 142 961 Звіт	5W щорічно МККГ	та	УКГС

кількість	людей,	які	потерпають	від	помірної	чи	серйозної	продовольчої	небезпеки,	забезпечених	негайним	
доступом	до	продовольчої	допомоги	 	58 177133 400 000 108 000 Звіт	5W щоквартально

Кластер	прод.	
безпеки	та	засобів	

до	існування

кількість	постраждалих	унаслідок	конфлікту	людей,	які	мають	безпечний	та	достатній	доступ	до	водопостачання,	
послуг	санітарії	та	гігієни	 2,7млн 2,5млн 1,5млн Звіт	5W щоквартально Кластер	ВСГ

Конкретна ціль КЦ1.2
Підвищення рівня життя людей шляхом надання доступу до основних послуг

ІНДИКАТОРИ кількість	дівчинок	і	хлопчиків,	які	(i)	навчаються	у	відновлених	закладах	освіти,		(ii)	користуються	наданими	
навчальними	матеріалами	та	обладнанням,	зокрема	для	дистанційного	навчання,	(iii)		отримують	освіту	з	
урахування	особливостей,	пов’язаних	з	конфліктом,	ризиків	і	необхідних	
життєвих	навичок,	яким	викладають	вчителі,	які	пройшли	відповідне	навчання	

46 000134 252 000 125 500 Звіт	Освітнього	
кластера	5W щоквартально Освітній	кластер

відсоток	дорослих	та	літніх	людей,	які	не	змогли	перетнути	«лінію	розмежування»	для	розв’язання	питань,	
пов’язаних	з	отриманням	документації,	пенсій,	ключових	питань	або	для	возз’єднання	з
родиною

22% н/з н/з Кластер	захисту щорічно Кластер	захисту

кількість	постраждалих	медичних	закладів,	забезпечених	основним	медичним	устаткуванням	і	товарами	
медичного	призначення	(зокрема	апаратами	ШВЛ,	кисневими	концентраторами	та	диспенс 	98	МЗ135 118	МЗ 118	МЗ Кластер	охорони	

здоров'я	 щорічно Кластер	охорони	
здоров'я

130 показник включає кількість людей, які отримали допомогу з січня по грудень 2020 року, оскільки на момент підготовки заходів 
моніторингу ПГР 2022 року не було даних за весь 2021 рік.

131 показник включає кількість людей, які отримали допомогу з січня по грудень 2020 року, оскільки на момент підготовки заходів 
моніторингу ПГР 2022 року не було даних за весь 2021 рік.

132  дані представлено на основі мультисекторальной оцінки потреб, проведеної REACH у 2019 році. Оновлені дані за 2020-2021 
рр. відсутні. 

133 показник включає кількість людей, які отримали продовольчу допомогу з січня по грудень 2020 року, оскільки на момент підго-
товки заходів моніторингу ПГР 2022 року не було даних за весь 2021 рік.

134 показник включає відповідні заходи з січня по грудень 2020 року, оскільки на момент підготовки заходів моніторингу ПГР 2022 
року не було даних за весь 2021 рік.

135  показник включає кількість закладів, які отримали підтримку з січня по грудень 2020 року, оскільки на момент підготовки 
заходів моніторингу ПГР 2022 року не було даних за весь 2021 рік.
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кількість	постраждалих	домогосподарств,	забезпечених	покращеним	доступом	до	засобів	існування 	н/з	 325 000 46 000 Звіт	5W щоквартально
Кластер	прод.	

безпеки	та	засобів	
до	існування

Конкретна ціль КЦ1.3
Розширення	та	забезпечення	гуманітарного	доступу	до	всіх	людей,	які	потребують	допомоги

ІНДИКАТОРИ кількість	мешканців	НПУТ,	які	отримали	допомогу 266 000136 1,6млн 750 000 Звіт	5W щоквартально МККГ	та	УКГС

обсяг	(тонн)	допомоги,	доставленої	на	НПУТ	Донецької	області 951т137 н/з 1 050т ЛСРГ щоквартально

Логістична	
секторальна	
робоча	група	

(ЛСРГ)

обсяг	(тонн)	допомоги,	доставленої	на	НПУТ	Луганської	області 1 092т138 н/з 1 200т ЛСРГ щоквартально ЛСРГ

кількість	гуманітарних	організацій,	які	мають	можливість	надавати	гуманітарну	допомогу	на	НПУТ	як	
безпосередньо,	як	і	через	партнерів-виконавців 22 н/з 23 Звіт	5W,	УКГС,	

UHF щорічно OCHA

Стратегічна ціль СЦ2
Реагування	на	потреби	у	сфері	захисту	та	посилення	соціально-правового	захисту	1,4	млн	постраждалих	унаслідок	конфлікту	людей,	
включаючи	ВПО,	з	належним	дотриманням	міжнародних	норм	і	стандартів

	БАЗОВИЙ	
РІВЕНЬ

ПОТРЕБУЮТЬ	
ДОПОМОГИ

ПЛАНУЄТЬСЯ	
НАДАТИ	

ДОПОМОГУ

ДЖЕРЕЛО	
ДАНИХ

ПЕРІОДИЧНІСТЬ ВІДПОВАДАЛЬНІ	
ЗА	ЗБІР	ДАНИХ

ІНДИКАТОРИ
кількість	прийнятих	та/або	запроваджених	сприятливих	регуляторно-правових	документів/політик/норм 40139 н/з 40 Кластер	захисту/

УКБК щорічно Кластер	захисту/
УКБК

кількість	людей,	яким	була	необхідна	підтримка	у	сфері	захисту,	яким	планується	надати	допомогу - 2,45млн 1,4млн ОГП щорічно Кластер	захисту/
УКГС

Конкретна ціль КЦ2.1
Збільшення	зусиль	щодо	захисту	цивільного	населення	та	цивільної	інфраструктури	відповідно	до	норм	МГП	та	інших	правових	
інструментів

ІНДИКАТОРИ кількість	інцидентів	із	закладами	освіти	(пошкодження	шкільної	інфраструктури,	тимчасове	припинення	роботи	
через	конфлікт,	використання	шкіл	у	військових	цілях,	близькість	до	місць	розташувань	військових) 15 н/з 0 Моніторинг	Осв.

кластера	і	МОН щорічно Освітній	кластер

кількість	інцидентів		з	об’єктами	водопостачання	та	водовідведення 24 н/з 0 Моніторинг	
інцидентів	у	ВСГ щомісячно Кластер	ВСГ

кількість	пошкоджених	або	зруйнованих	будинків 405 55 000 0 Кластер	житла/
НПТ щорічно Кластер	житла

кількість	людей,	які	отримали	компенсацію	за	зруйноване	внаслідок	конфлікту	житло 306140 н/з 571141 МРТОТ щорічно

Кластер	захисту/
РГ	з	питань	

житла,	землі	та	
майна	(NRC)

кількість	постраждалих	серед	цивільного	населення	внаслідок	обстрілів	із	артилерії,	стрілецької	зброї	та	легких	
озброєнь 44 н/з 0 Звіти	УВКПЛ щорічно УКГС

136 показник включає кількість людей, які отримали допомогу на НПУТ із січня по грудень 2020 року, оскільки на момент підготовки 
заходів моніторингу ПГР 2022 року не було даних за весь 2021 рік.

137  цільовий обсяг складає ріст на 10 % від базового рівня.
138  цільовий обсяг складає ріст на 10 % від базового рівня.
139 кількість прийнятих та/або запроваджених сприятливих регуляторно-правових документів/політик/норм у 2021 р.
140 на листопад 2021 р.
141 на основі проєкту Державного бюджету на 2022 р. передбачено кошти для виплати компенсації за зруйноване житло 265 особам. 

Цей плановий показник взятий за базовий рівень.
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кількість	постраждалих	домогосподарств,	забезпечених	покращеним	доступом	до	засобів	існування 	н/з	 325 000 46 000 Звіт	5W щоквартально
Кластер	прод.	

безпеки	та	засобів	
до	існування

Конкретна ціль КЦ1.3
Розширення	та	забезпечення	гуманітарного	доступу	до	всіх	людей,	які	потребують	допомоги

ІНДИКАТОРИ кількість	мешканців	НПУТ,	які	отримали	допомогу 266 000136 1,6млн 750 000 Звіт	5W щоквартально МККГ	та	УКГС

обсяг	(тонн)	допомоги,	доставленої	на	НПУТ	Донецької	області 951т137 н/з 1 050т ЛСРГ щоквартально

Логістична	
секторальна	
робоча	група	

(ЛСРГ)

обсяг	(тонн)	допомоги,	доставленої	на	НПУТ	Луганської	області 1 092т138 н/з 1 200т ЛСРГ щоквартально ЛСРГ

кількість	гуманітарних	організацій,	які	мають	можливість	надавати	гуманітарну	допомогу	на	НПУТ	як	
безпосередньо,	як	і	через	партнерів-виконавців 22 н/з 23 Звіт	5W,	УКГС,	

UHF щорічно OCHA

Стратегічна ціль СЦ2
Реагування	на	потреби	у	сфері	захисту	та	посилення	соціально-правового	захисту	1,4	млн	постраждалих	унаслідок	конфлікту	людей,	
включаючи	ВПО,	з	належним	дотриманням	міжнародних	норм	і	стандартів

	БАЗОВИЙ	
РІВЕНЬ

ПОТРЕБУЮТЬ	
ДОПОМОГИ

ПЛАНУЄТЬСЯ	
НАДАТИ	

ДОПОМОГУ

ДЖЕРЕЛО	
ДАНИХ

ПЕРІОДИЧНІСТЬ ВІДПОВАДАЛЬНІ	
ЗА	ЗБІР	ДАНИХ

ІНДИКАТОРИ
кількість	прийнятих	та/або	запроваджених	сприятливих	регуляторно-правових	документів/політик/норм 40139 н/з 40 Кластер	захисту/

УКБК щорічно Кластер	захисту/
УКБК

кількість	людей,	яким	була	необхідна	підтримка	у	сфері	захисту,	яким	планується	надати	допомогу - 2,45млн 1,4млн ОГП щорічно Кластер	захисту/
УКГС

Конкретна ціль КЦ2.1
Збільшення	зусиль	щодо	захисту	цивільного	населення	та	цивільної	інфраструктури	відповідно	до	норм	МГП	та	інших	правових	
інструментів

ІНДИКАТОРИ кількість	інцидентів	із	закладами	освіти	(пошкодження	шкільної	інфраструктури,	тимчасове	припинення	роботи	
через	конфлікт,	використання	шкіл	у	військових	цілях,	близькість	до	місць	розташувань	військових) 15 н/з 0 Моніторинг	Осв.

кластера	і	МОН щорічно Освітній	кластер

кількість	інцидентів		з	об’єктами	водопостачання	та	водовідведення 24 н/з 0 Моніторинг	
інцидентів	у	ВСГ щомісячно Кластер	ВСГ

кількість	пошкоджених	або	зруйнованих	будинків 405 55 000 0 Кластер	житла/
НПТ щорічно Кластер	житла

кількість	людей,	які	отримали	компенсацію	за	зруйноване	внаслідок	конфлікту	житло 306140 н/з 571141 МРТОТ щорічно

Кластер	захисту/
РГ	з	питань	

житла,	землі	та	
майна	(NRC)

кількість	постраждалих	серед	цивільного	населення	внаслідок	обстрілів	із	артилерії,	стрілецької	зброї	та	легких	
озброєнь 44 н/з 0 Звіти	УВКПЛ щорічно УКГС

136 показник включає кількість людей, які отримали допомогу на НПУТ із січня по грудень 2020 року, оскільки на момент підготовки 
заходів моніторингу ПГР 2022 року не було даних за весь 2021 рік.

137  цільовий обсяг складає ріст на 10 % від базового рівня.
138  цільовий обсяг складає ріст на 10 % від базового рівня.
139 кількість прийнятих та/або запроваджених сприятливих регуляторно-правових документів/політик/норм у 2021 р.
140 на листопад 2021 р.
141 на основі проєкту Державного бюджету на 2022 р. передбачено кошти для виплати компенсації за зруйноване житло 265 особам. 

Цей плановий показник взятий за базовий рівень.
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Конкретна ціль КЦ2.2
Покращення	доступу	до	соціального	захисту	(пенсій,	виплат,	спеціалізованих	послуг),	адміністративних	послуг	і	документації	для	
підтвердження	реєстрації	актів	цивільного	стану	для	постраждалого	внаслідок	конфлікту	населення

ІНДИКАТОРИ
кількість	людей,	які	мають	доступ	до	пенсій 635 800142 1,27млн	 635 800 Пенсійній	фонд щорічно Кластер	захисту/

УКБК

відсоток	народжених	на	НПУТ,	які	отримали	свідоцтво	про	народження	українського	зразка 35,2%143 н/з 40%
Міністерство	

юстиції,	відкриті	
джерела	

щорічно Кластер	захисту/
УКБК/ЮНІСЕФ

кількість	випускників	із	НПУТ,	які	мають	свідоцтва	про	освіту,	визнані	в	Україні 	н/з	 1 000 300 Освітній	кластер щорічно Освітній	кластер

Конкретна ціль КЦ2.3
Сприяння	свободі	пересування	мешканців	НПУТ	і	доступу	до	основних	послуг	і	гуманітарної	допомоги	по	обидва	боки	«лінії	
розмежування»

ІНДИКАТОРИ
річна	кількість	перетинів	«лінії	розмежування» 708 768144 2 988 548145 800 000146 ДПСУ щорічно Цив.-військ.	

коорд.	УКГС

річна	кількість	міжнародних	пунктів	перетину	«Мілове»	(Луганська	область)	і	«Гоптівка»	(Харківська	область) 1 864 107147 1 475 365148 2 145 000149 ДПСУ щорічно
Цив.-військ.	
коорд.	УКГС

Кластер	захиству

Конкретна ціль КЦ2.4
Запобігання	фізичній	шкоді	й	ризикам,	пов’язаним	із	наземними	мінами	та	ВЗВ,	та	їх	мінімізація

ІНДИКАТОРИ

кількість	постраждалих	від	мін	та	ВЗВ 58 н/з 0
Звіти	УВКПЛ	про	

жертви	серед	
цив.населення

щорічно УКГС

кількість	людей,	які	пройшли	навчання	щодо	ризиків	вибухонебезпечних	предметів	під	час	інформаційних	занять 114 106150 600 000 144 900 Звіт	Кластера	
захисту	5W щоквартально

Кластер	захисту/
Субкластер	

протимін.	діяльн.

площа,	очищена	від	наземних	мін	та/або	боєприпасів,	що	не	розірвались	(м2) 2 200 000151 н/з 2 755 600 Звіт	Кластера	
захисту	5W	 щорічно

Кластер	захисту/
Субкластер	
протимін.	
діяльн.r

Конкретна ціль КЦ2.5
Забезпечення	життєстійкості	та	соціальної	єдності	громад,	зокрема	реалізація	довгострокових	рішень	для	ВПО

ІНДИКАТОРИ
%	ВПО,	які	заявили	про	«повну	та	часткову»	інтеграцію	у	приймаючі	громади 89%152 н/з 95% Звіти	НСМ	МОМ щоквартально Кластер	захисту/

УКГС

142 станом на жовтень 2020 р.
143 сукупний показник за період із 2015 р. по середину 2021 р.
144 За даними Державної прикордонної служби України за січень-грудень 2020 р.
145 За даними Державної прикордонної служби України за січень-грудень 2021 р..
146 Плановий рівень на 15 % більше базового рівня.
147 За даними Державної прикордонної служби України за січень-грудень 2020 р.
148 За даними Державної прикордонної служби України за січень-грудень 2021 р.
149 Плановий рівень на 15 % більше базового рівня.
150 показник включає період із січня по грудень 2020 року, оскільки на момент підготовки заходів моніторингу ПГР 2022 року не було 

даних за весь 2021 рік.
151 показник включає відповідні заходи з січня по грудень 2020 року, оскільки на момент підготовки заходів моніторингу ПГР 2022 

року не було даних за весь 2021 рік.
152 За даними Національної системи моніторингу (НСМ) МОМ за березень 2021 р.
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Конкретна ціль КЦ2.2
Покращення	доступу	до	соціального	захисту	(пенсій,	виплат,	спеціалізованих	послуг),	адміністративних	послуг	і	документації	для	
підтвердження	реєстрації	актів	цивільного	стану	для	постраждалого	внаслідок	конфлікту	населення

ІНДИКАТОРИ
кількість	людей,	які	мають	доступ	до	пенсій 635 800142 1,27млн	 635 800 Пенсійній	фонд щорічно Кластер	захисту/

УКБК

відсоток	народжених	на	НПУТ,	які	отримали	свідоцтво	про	народження	українського	зразка 35,2%143 н/з 40%
Міністерство	

юстиції,	відкриті	
джерела	

щорічно Кластер	захисту/
УКБК/ЮНІСЕФ

кількість	випускників	із	НПУТ,	які	мають	свідоцтва	про	освіту,	визнані	в	Україні 	н/з	 1 000 300 Освітній	кластер щорічно Освітній	кластер

Конкретна ціль КЦ2.3
Сприяння	свободі	пересування	мешканців	НПУТ	і	доступу	до	основних	послуг	і	гуманітарної	допомоги	по	обидва	боки	«лінії	
розмежування»

ІНДИКАТОРИ
річна	кількість	перетинів	«лінії	розмежування» 708 768144 2 988 548145 800 000146 ДПСУ щорічно Цив.-військ.	

коорд.	УКГС

річна	кількість	міжнародних	пунктів	перетину	«Мілове»	(Луганська	область)	і	«Гоптівка»	(Харківська	область) 1 864 107147 1 475 365148 2 145 000149 ДПСУ щорічно
Цив.-військ.	
коорд.	УКГС

Кластер	захиству

Конкретна ціль КЦ2.4
Запобігання	фізичній	шкоді	й	ризикам,	пов’язаним	із	наземними	мінами	та	ВЗВ,	та	їх	мінімізація

ІНДИКАТОРИ

кількість	постраждалих	від	мін	та	ВЗВ 58 н/з 0
Звіти	УВКПЛ	про	

жертви	серед	
цив.населення

щорічно УКГС

кількість	людей,	які	пройшли	навчання	щодо	ризиків	вибухонебезпечних	предметів	під	час	інформаційних	занять 114 106150 600 000 144 900 Звіт	Кластера	
захисту	5W щоквартально

Кластер	захисту/
Субкластер	

протимін.	діяльн.

площа,	очищена	від	наземних	мін	та/або	боєприпасів,	що	не	розірвались	(м2) 2 200 000151 н/з 2 755 600 Звіт	Кластера	
захисту	5W	 щорічно

Кластер	захисту/
Субкластер	
протимін.	
діяльн.r

Конкретна ціль КЦ2.5
Забезпечення	життєстійкості	та	соціальної	єдності	громад,	зокрема	реалізація	довгострокових	рішень	для	ВПО

ІНДИКАТОРИ
%	ВПО,	які	заявили	про	«повну	та	часткову»	інтеграцію	у	приймаючі	громади 89%152 н/з 95% Звіти	НСМ	МОМ щоквартально Кластер	захисту/

УКГС

142 станом на жовтень 2020 р.
143 сукупний показник за період із 2015 р. по середину 2021 р.
144 За даними Державної прикордонної служби України за січень-грудень 2020 р.
145 За даними Державної прикордонної служби України за січень-грудень 2021 р..
146 Плановий рівень на 15 % більше базового рівня.
147 За даними Державної прикордонної служби України за січень-грудень 2020 р.
148 За даними Державної прикордонної служби України за січень-грудень 2021 р.
149 Плановий рівень на 15 % більше базового рівня.
150 показник включає період із січня по грудень 2020 року, оскільки на момент підготовки заходів моніторингу ПГР 2022 року не було 

даних за весь 2021 рік.
151 показник включає відповідні заходи з січня по грудень 2020 року, оскільки на момент підготовки заходів моніторингу ПГР 2022 

року не було даних за весь 2021 рік.
152 За даними Національної системи моніторингу (НСМ) МОМ за березень 2021 р.
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кількість	родин	ВПО,	забезпечених	сталими	житловими	рішеннями 1 093153 н/з 700 Держмолодьжитло двічі	на	рік
РГ	з	питань	

житла,	землі	та	
майна	(NRC)

Стратегічна ціль СЦ3
Забезпечення	передання	функцій	допомоги	від	міжнародних	гуманітарних	організацій	місцевим	органам	на	підконтрольних	уряду	
територіях	у	період	із	2021	р.	по	2023	рік

	БАЗОВИЙ	
РІВЕНЬ

ПОТРЕБУЮТЬ	
ДОПОМОГИ

ПЛАНУЄТЬСЯ	
НАДАТИ	

ДОПОМОГУ

ДЖЕРЕЛО	
ДАНИХ

ПЕРІОДИЧНІСТЬ ВІДПОВАДАЛЬНІ	
ЗА	ЗБІР	ДАНИХ

ІНДИКАТОРИ кількість	людей,	які	потребують	допомоги,	(в	т.ч.	ВПО)	на	ПУТ	Донецької	та	Луганської	областей	і	в	інших	регіонах 1,26млн 1,26млн <	1,26млн ОГП щорічно МККГ	та	УКГС

кількість	людей,	яким	планується	надати	допомогу,	(в	т.ч.	ВПО)	на	ПУТ	Донецької	та	Луганської	областей	і	в	інших	
регіонах 1млн 1млн <	1млн ПГР щорічно МККГ	та	УКГС

відсоток	населених	пунктів	на	ПУТ,	включених	у	моніторинг,	які	мають	відповідний	або	частковий	доступ	до	
послуг154	упродовж	року 13% н/з 32% Моніторинг	у	

сфері	захисту щорічно Кластер	захисту	

кількість	геозон155	на	ПУТ	Донецької	та	Луганської	областей	з	гостротою	потреб	нижче	3	(із	9	геозон	на	ПУТ) 4 н/з >4 JIAF щорічно МККГ	та	УКГС

Конкретна ціль КЦ3.1
Підвищення	ролі	загальнодержавних	та	обласних	органів	влади	стосовно	послуг	для	надання	гуманітарної	допомоги	на	ПУТ

ІНДИКАТОРИ

%	нарад	Кластерів/Субкластері	за	участі	державних	представників 40% н/з >40%
Плани	передачі	

функцій	
кластерів

щорічно МККГ

%	Територіальних	громад	(в	т.ч.	ВЦА),	які	отримали	підтримку	гуманітарних	партнерів	для	завершення	
децентралізації	основних	послуг 85% н/з 92% Моніторинг	у	

сфері	захисту щорічно Кластер	захисту

Конкретна ціль КЦ3.2
Зміцнення	спроможностей	місцевих	організацій,	що	надають	допомогу	(неурядових	організацій	(НУО),	організацій	громадянського	
суспільства	(ОГС),	об’єднаних	територіальних	громад	і	приватного	сектору)	щодо	підтримки	заходів	з	гуманітарного	реагування	Уряду

ІНДИКАТОРИ відсоток	гуманітарного	фінансування,	виділеного	безпосередньо	місцевим	організаціям,	що	надають	допомогу	
(національним	і	місцевим	НУО,	ОГС) 2,3%156 н/з 3,0% FTS/UHF щорічно УКГС

Конкретна ціль КЦ3.3
Впровадження	програм	передачі	функцій	допомоги	для	забезпечення	зв’язків	між	гуманітарною	діяльністю	та	проєктами	з	розвитку	
та	підвищення	життєстійкості	постраждалого	внаслідок	конфлікту	населення

ІНДИКАТОРИ кількість	людей,	які	отримали	переваги	завдяки	запровадженню	підходів	щодо	зменшення	ризиків
катастроф	і	раннього	відновлення	у	сфері	водопостачання,	санітарії	та	гігієни 350 000157 н/з 525 000 Кластер	ВСГ щорічно Кластер	ВСГ

кількість	домогосподарств	на	ПУТ,	які	отримали	житлову	допомогу	державних	органів 1 000 н/з 1 500 Уряд щорічно Уряд

кількість	розроблених	і	затверджених	Планів	передачі	функцій	кластера 6 н/з 6 ММКГ щорічно Усі	кластери

заходи	технічної	і	програмної	підтримки	систем	інформаційного	менеджменту	в	рамках	проєктів	Nexus 4 н/з 4 кількість	раундів	
надання	даних щорічно

УГКС-	Офіс	
Координаторки	
системи	ООН

153 На основі загальнодержавних і обласних житлових програм за 2014 р. – листопад 2020 р.
154  Результати моніторингу у сфері захисту представлені 10 тематичними індексами, які включать доступ до медичних, освітніх, 

адміністративних, транспортних послуг і послуг зв’язку, а також засобів існування та комерційних послуг. «Відповідний» або «част-
ковий» доступ визначається за пороговими значеннями гостроти потреб за шкалою від 1 до 5.

155 «Геозони» — географічні одиниці аналізу на ПУТ і НПУТ, які використовуються у ПГР 2022 р., наразі узгоджені з новим адміністра-
тивним поділом. Для аналізу та планування 2022 року використовувалось 16 геозон: 9 на ПУТ і 7 на НПУТ. 

156  Базовий рівень представляє відсоток фінансування, наданого безпосередньо місцевим НУО у 2021 р. від загального обсягу 
гуманітарного фінансування в Україні у 2021 р., за даними FTS (станом на 18 січня 2022 р.) .

157 показник включає відповідні заходи з січня по грудень 2020 року, оскільки на момент підготовки заходів моніторингу ПГР 2022 
року не було даних за весь 2021 рік.
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кількість	родин	ВПО,	забезпечених	сталими	житловими	рішеннями 1 093153 н/з 700 Держмолодьжитло двічі	на	рік
РГ	з	питань	

житла,	землі	та	
майна	(NRC)

Стратегічна ціль СЦ3
Забезпечення	передання	функцій	допомоги	від	міжнародних	гуманітарних	організацій	місцевим	органам	на	підконтрольних	уряду	
територіях	у	період	із	2021	р.	по	2023	рік

	БАЗОВИЙ	
РІВЕНЬ

ПОТРЕБУЮТЬ	
ДОПОМОГИ

ПЛАНУЄТЬСЯ	
НАДАТИ	

ДОПОМОГУ

ДЖЕРЕЛО	
ДАНИХ

ПЕРІОДИЧНІСТЬ ВІДПОВАДАЛЬНІ	
ЗА	ЗБІР	ДАНИХ

ІНДИКАТОРИ кількість	людей,	які	потребують	допомоги,	(в	т.ч.	ВПО)	на	ПУТ	Донецької	та	Луганської	областей	і	в	інших	регіонах 1,26млн 1,26млн <	1,26млн ОГП щорічно МККГ	та	УКГС

кількість	людей,	яким	планується	надати	допомогу,	(в	т.ч.	ВПО)	на	ПУТ	Донецької	та	Луганської	областей	і	в	інших	
регіонах 1млн 1млн <	1млн ПГР щорічно МККГ	та	УКГС

відсоток	населених	пунктів	на	ПУТ,	включених	у	моніторинг,	які	мають	відповідний	або	частковий	доступ	до	
послуг154	упродовж	року 13% н/з 32% Моніторинг	у	

сфері	захисту щорічно Кластер	захисту	

кількість	геозон155	на	ПУТ	Донецької	та	Луганської	областей	з	гостротою	потреб	нижче	3	(із	9	геозон	на	ПУТ) 4 н/з >4 JIAF щорічно МККГ	та	УКГС

Конкретна ціль КЦ3.1
Підвищення	ролі	загальнодержавних	та	обласних	органів	влади	стосовно	послуг	для	надання	гуманітарної	допомоги	на	ПУТ

ІНДИКАТОРИ

%	нарад	Кластерів/Субкластері	за	участі	державних	представників 40% н/з >40%
Плани	передачі	

функцій	
кластерів

щорічно МККГ

%	Територіальних	громад	(в	т.ч.	ВЦА),	які	отримали	підтримку	гуманітарних	партнерів	для	завершення	
децентралізації	основних	послуг 85% н/з 92% Моніторинг	у	

сфері	захисту щорічно Кластер	захисту

Конкретна ціль КЦ3.2
Зміцнення	спроможностей	місцевих	організацій,	що	надають	допомогу	(неурядових	організацій	(НУО),	організацій	громадянського	
суспільства	(ОГС),	об’єднаних	територіальних	громад	і	приватного	сектору)	щодо	підтримки	заходів	з	гуманітарного	реагування	Уряду

ІНДИКАТОРИ відсоток	гуманітарного	фінансування,	виділеного	безпосередньо	місцевим	організаціям,	що	надають	допомогу	
(національним	і	місцевим	НУО,	ОГС) 2,3%156 н/з 3,0% FTS/UHF щорічно УКГС

Конкретна ціль КЦ3.3
Впровадження	програм	передачі	функцій	допомоги	для	забезпечення	зв’язків	між	гуманітарною	діяльністю	та	проєктами	з	розвитку	
та	підвищення	життєстійкості	постраждалого	внаслідок	конфлікту	населення

ІНДИКАТОРИ кількість	людей,	які	отримали	переваги	завдяки	запровадженню	підходів	щодо	зменшення	ризиків
катастроф	і	раннього	відновлення	у	сфері	водопостачання,	санітарії	та	гігієни 350 000157 н/з 525 000 Кластер	ВСГ щорічно Кластер	ВСГ

кількість	домогосподарств	на	ПУТ,	які	отримали	житлову	допомогу	державних	органів 1 000 н/з 1 500 Уряд щорічно Уряд

кількість	розроблених	і	затверджених	Планів	передачі	функцій	кластера 6 н/з 6 ММКГ щорічно Усі	кластери

заходи	технічної	і	програмної	підтримки	систем	інформаційного	менеджменту	в	рамках	проєктів	Nexus 4 н/з 4 кількість	раундів	
надання	даних щорічно

УГКС-	Офіс	
Координаторки	
системи	ООН

153 На основі загальнодержавних і обласних житлових програм за 2014 р. – листопад 2020 р.
154  Результати моніторингу у сфері захисту представлені 10 тематичними індексами, які включать доступ до медичних, освітніх, 

адміністративних, транспортних послуг і послуг зв’язку, а також засобів існування та комерційних послуг. «Відповідний» або «част-
ковий» доступ визначається за пороговими значеннями гостроти потреб за шкалою від 1 до 5.

155 «Геозони» — географічні одиниці аналізу на ПУТ і НПУТ, які використовуються у ПГР 2022 р., наразі узгоджені з новим адміністра-
тивним поділом. Для аналізу та планування 2022 року використовувалось 16 геозон: 9 на ПУТ і 7 на НПУТ. 

156  Базовий рівень представляє відсоток фінансування, наданого безпосередньо місцевим НУО у 2021 р. від загального обсягу 
гуманітарного фінансування в Україні у 2021 р., за даними FTS (станом на 18 січня 2022 р.) .

157 показник включає відповідні заходи з січня по грудень 2020 року, оскільки на момент підготовки заходів моніторингу ПГР 2022 
року не було даних за весь 2021 рік.
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ПЛАНУЄТЬСЯ	

НАДАТИ	
ДОПОМОГУ

Кластер 126тис.

Секторальна ціль СЦ1
Забезпечити	доступ	постраждалих	унаслідок	конфлікту	хлопчиків	і	дівчинок	до	безпечного	інклюзивного	середовища,	
яке	сприяє	навчанню,	у	якості	основної	послуги
Сприяє	досягненню	конкретної	цілі	КЦ1.2 105 500

Захід кластера ЗК1.1
Ремонт	та	відновлення	пошкоджених	унаслідок	конфлікту	закладів	освіти

ІНДИКАТОРИ кількість	відремонтованих	та		відновлених	закладів	освіти 140

кількість	дівчинок	і	хлопчиків,	які	навчаються	у	відновлених	закладів	освіти	або	у	додаткових		
навчальних	приміщеннях 21 000

Захід кластера ЗК1.2
Закупівля	та	розподіл	обладнання	в	постраждалі	внаслідок	конфлікту	заклади	освіти,	зокрема	устаткування	для	
дистанційного	навчання

ІНДИКАТОР кількість	дівчинок	і	хлопчиків,	які	користуються	наданим	обладнанням	у	закладах	освіти 21 000

Захід кластера ЗК1.3
Надання	навчальних	матеріалів	чи	відповідних	грошових	інтервенцій

ІНДИКАТОР
кількість	дівчинок	і	хлопчиків,	які	одержують	допомогу	завдяки	отриманню	навчальних	матеріалів	
або	відповідних	грошових	інтервенцій 19 000

Захід кластера ЗК1.4
Забезпечення	закладів	освіти	комплектами	гігієнічних	засобів	і	ЗІЗ

ІНДИКАТОРИ кількість	закладів	освіти,	де	було	покращено	гігієнічні	умови	під	час	пандемії	COVID-19 500

кількість	хлопчиків	та	дівчинок,	які	навчаються	в	закладах,	де	було	покращено	гігієнічні	умови	під	
час	пандемії	COVID-19 75 000

Секторальна ціль СЦ2
Підвищити	якість	навчання	постраждалих	унаслідок	конфлікту	хлопчиків	і	дівчинок,	де	це	можливо
Сприяє	досягненню	конкретної	цілі	КЦ1.2

20 000

Захід кластера ЗК2.1
Організація	навчання	життєвим	навичкам	та	соціального	та	емоційного	навчання	(СЕН)	під	час	позашкільних	занять

ІНДИКАТОР
кількість	дівчинок	і	хлопчиків,	які	отримали	допомогу	в	результаті	організації	навчання	життєвим	
навичкам	та	СЕН 1 000

Захід кластера ЗК2.2
Розбудова	спроможностей	вчителів	та	навчання	батьків	за	визначеними	пріоритетними	темами	(наприклад,	перша	
психологічна	допомога,	управління	стресовими	ситуаціями/самодопомога,	психосоціальна	допомога,	інклюзивна	
освіта	та	дистанційна	освіта)

ІНДИКАТОРИ кількість	вчителів	та	батьків	(жінок	і	чоловіків),	які	пройшли	навчання 1 000



ЧАСТИНА	4:		ДОДАТКИ	

135

Освіта
ПЛАНУЄТЬСЯ	

НАДАТИ	
ДОПОМОГУ

кількість	дівчинок	і	хлопчиків,	яким	викладають	вчителі,	які	пройшли	навчання 20 000

Секторальна ціль СЦ3
Сприяти	рівному	доступу	до	безпечної	освіти	як	захисного	середовища	для	постраждалих	унаслідок	конфлікту	
хлопчиків	і	дівчинок
Сприяє	досягненню	конкретної	цілі	КЦ2.1

н/з

Захід кластера ЗК3.1
Навчання	для	освітян,	військових	та	інших	залучених	сторін	щодо	виконання	Декларації	про	безпеку	шкіл

ІНДИКАТОРИ
кількість	спеціалістів	із	цивільно-військової	координації	та	військових,	які	пройшли	навчання	з	
виконання	Декларації	про	безпеку	шкіл 100

кількість	учасників	тренінгів	щодо	освіти	в	умовах	конфлікту	на	сході	України 100

Захід кластера ЗК3.2
Заходи	адвокації	щодо	імплементації	Декларації	про	безпеку	шкіл

ІНДИКАТОРИ

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

3

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

3

Секторальна ціль СЦ4
Забезпечувати	недискримінаційні	можливості	для	продовження	освіти	для	постраждалих	унаслідок	конфлікту	
хлопчиків	і	дівчинок
Сприяє	досягненню	конкретної	цілі	КЦ2.3

н/з

Захід кластера ЗК4.1
Заходи	адвокації	щодо	недискримінаційних	можливостей	для	продовження	освіти	для	постраждалих	унаслідок	
конфлікту	хлопчиків	і	дівчинок	на	сході	України

ІНДИКАТОР кількість	дівчинок	і	хлопчиків,	дівчат	та	хлопців,	які	отримали	консультації 100
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НАДАТИ	
ДОПОМОГУ

Кластер 202тис.

Секторальна ціль СЦ1
Забезпечити	негайний	доступ	людей,	яким	не	вистачає	продовольства,	до	харчових	продуктів	шляхом	надання	
життєво	необхідної	допомоги
Сприяє	досягненню	конкретної	цілі	КЦ1.1

108 000

Захід кластера ЗК1.1

Розподіл харчових продуктів/доставлення додому (в натуральній формі)

108 000 
(загальна	
кількість	
для	СЦ1)

ІНДИКАТОР
кількість	людей,	які	отримують	продовольчу	допомогу	для	покращення	нагального	доступу	до	
харчових	продуктів

Захід кластера ЗК1.2
Надання	готових	страв/щоденне	харчування

ІНДИКАТОР
кількість	людей,	які	отримують	продовольчу	допомогу	для	покращення	нагального	доступу	до	
харчових	продуктів

Захід кластера ЗК1.3
Ваучери	на	харчові	продукти	(ВП)

ІНДИКАТОР
кількість	людей,	які	отримують	продовольчу	допомогу	для	покращення	нагального	доступу	до	
харчових	продуктів

Захід кластера ЗК1.4
Нецільовий	грошовий	переказ	(НГП)

ІНДИКАТОР
кількість	людей,	які	отримують	продовольчу	допомогу	для	покращення	нагального	доступу	до	
харчових	продуктів

Секторальна ціль СЦ2
Посилити	самодостатність	уразливих	домогосподарств,	постраждалих	унаслідок	конфлікту,	та	збільшити	економічну	
спроможність	завдяки	захисту	та	відновленню	засобів	існування	у	сільськогосподарській	і	несільськогосподарській	
сферах
Сприяє	досягненню	конкретної	цілі	КЦ1.2

46 000

Захід кластера ЗК2.1
Засоби 	сільськогосподарського	виробництва	(насіння	та	основне	устаткування)	і	гранти

ІНДИКАТОРИ
кількість	домогосподарств,	які	отримують	засоби	сільськогосподарського	виробництва	або	
устаткування 15 682

кількість	домогосподарств,	які	отримують	кошти/ваучери	для	придбання	засобів	
сільськогосподарського	виробництва	або	устаткування 3 920

Захід кластера ЗК2.2
Підтримка	тваринництва	і	птахівництва	(розподіл	худоби/птиці	+	догляд	+	корми)

ІНДИКАТОРИ кількість	домогосподарств,	які	отримали	худобу	або	птицю 3 250

кількість	тварин,	які	були	вакциновані	або	отримали	переваги	від	інших	засобів	догляду -

кількість	домогосподарств,	які	отримали	корми	для	худоби	або	птиці 1 750
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ПЛАНУЄТЬСЯ	

НАДАТИ	
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Захід кластера ЗК2.3
Відновлення	засобів	існування	громади,	зокрема	завдяки	програмам	«грошова	та	харчова	допомога	в	обмін	на	
роботу»

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

кількість	домогосподарств,	які	отримали	допомогу	завдяки	відновленню	активів 2 131

Захід кластера ЗК2.4
Заходи	навчання	(у	сільськогосподарській	і	несільськогосподарській	сферах)	+	розширення	послуг	+	розбудова	
спроможності

ІНДИКАТОРИ кількість	людей,	які	пройшли	навчання 13 400

кількість	проведених	тренінгів	або	подій -

кількість	фермерів,	які	покращили	свої	навички 2 500

Захід кластера ЗК2.5
Надання	грантів	та	активів	для	забезпечення	засобами	існування	у	сільськогосподарській	і	несільськогосподарській	
сферах	

ІНДИКАТОР кількість	домогосподарств,	які	отримують	гранти	або	активи	для	створення	засобів	існування 2 131

Захід кластера ЗК2.6
Заходи	для	отримання	доходів	(на	рівні	громад,	у	сільськогосподарській	і	несільськогосподарській	сферах)

ІНДИКАТОР кількість	домогосподарств,	які	отримують	підтримку	щодо	одержання	доходів 425

Захід кластера ЗК2.7
Надання	грантів	для	створення	робочих	місць	(на	рівні	підприємств)	або	забезпечення	працевлаштування

ІНДИКАТОРИ кількість	підприємств,	які	отримали	допомогу -

кількість	людей,	для	яких	покращились	можливості	працевлаштування 980

Захід кластера ЗК2.8
Гранти	для	підприємств	

ІНДИКАТОР кількість	наданих	грантів	для	підприємств		 1 278

Захід кластера ЗК2.9
Управління	ланцюгами	створення	цінності	та	підтримка	постраждалих	унаслідок	конфлікту	домогосподарств

ІНДИКАТОР
кількість	підприємств/виробників,	які	отримали	підтримку	щодо	розвитку	ланцюга	створення	
цінності 390

Захід кластера ЗК2.10
Навчання	з	питань	технічної	професійної	освіти	

ІНДИКАТОР кількість	людей,	які	пройшли	навчання 1 960

Захід кластера ЗК2.11
Підтримка	кооперативів	у	постраждалих	унаслідок	конфлікту	громадах

ІНДИКАТОРИ кількість	кооперативів,	які	отримали	підтримку -
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кількість	фермерів,	підприємств,	виробників,	які	сприяли	розвитку	кооперативів	 1 240

Захід кластера ЗК2.10
Навчання	з	питань	технічної	професійної	освіти	

ІНДИКАТОР кількість	людей,	які	пройшли	навчання 1 960

Захід кластера ЗК2.11
Підтримка	кооперативів	у	постраждалих	унаслідок	конфлікту	громадах

ІНДИКАТОРИ кількість	кооперативів,	які	отримали	підтримку -

кількість	фермерів,	підприємств,	виробників,	які	сприяли	розвитку	кооперативів	 1 240
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Охорона здоров’я
ПЛАНУЄТЬСЯ	

НАДАТИ	
ДОПОМОГУ

Кластер 1,2млн

Секторальна ціль СЦ1
Зменшити	передачу	інфекційних	захворювань	та	знизити	рівень	госпіталізації	завдяки	підтримці	системи	охорони	
здоров'я,	зокрема	лабораторій	та	заходів	імунізації,	та	запровадженню	системи	управління	реагуванням	на	COVID-19	
(спостереження,	запобігання	розповсюдженню	інфекційних	захворювань	та	контроль	за	ними,	клінічне	ведення	
пацієнтів,	заходи	на	КПВВ,	інформування	про	ризики	та	залучення	громад)
Сприяє	досягненню	конкретної	цілі	КЦ1.3

488 750

Захід кластера ЗК1.1
Залучення	додаткового	персоналу	для	реагування	на	COVID-19	на	національному	та	обласному	рівнях

ІНДИКАТОР кількість	залучених	людей 50

Захід кластера ЗК1.2
Розробка	стратегій	комунікацій	у	соціальних	мережах	та	публікація	інформації	рідними	мовами	для	спростування	
розповсюджених	міфів,	просування	необхідності	дотримання	фізичної	дистанції	та	інших	вимог	для	запобігання	
розповсюдженню	вірусу	(використання	масок,	миття	рук	тощо)

ІНДИКАТОР кількість	людей,	охоплених	відповідними	заходами 17 870

Захід кластера ЗК1.3
Підтримка	органів	охорони	здоров'я	щодо:	вивчення	спалаху	захворювання	та	потенційних	груп	швидкого	
розповсюдження;	відстеження	випадків	із	помірними	або	легкими	симптомами	та	підозр	на	COVID-19,	ізоляція	
таких	хворих	або	людей	із	підозрою	на	захворювання	у	домашніх	умовах;	запровадження	визначень	випадків	та	
розповсюдження	інформації	усім	медичним	закладам.

ІНДИКАТОРИ кількість	медичних	закладів,	які	отримали	підтримку 30

кількість	контактних	осіб	(підтверджених	випадків)	у	рамках	заходів	із	відстеження	контактних	осіб 5 000

Захід кластера ЗК1.4
Підтримка	місцевих	бригад	швидкого	реагування	у	районах,	де	підтверджено	COVID-19,	для	надання	технічної	
підтримки	(у	відповідності	до	національної	стратегії)

ІНДИКАТОР кількість	бригад	швидкого	реагування 100

Захід кластера ЗК1.5
Надання	підтримки	безпосередньо	лабораторіям,	зокрема	шляхом	забезпечення	наборами	для	тестування	та	іншими	
витратними	матеріалами	(напр.,	для	екстракції	РНК	та	ферментів),	навчання	лабораторного	персоналу,	забезпечення	
своєчасної	звітності	та	за	необхідності	надання	технічної	підтримки

ІНДИКАТОРИ кількість	лабораторій,	які	отримують	підтримку 10

відсоток	лабораторних	результатів	за	усіма	підозрами	на	захворювання,	які	були	готові	упродовж	
48	годин,	у	лабораторіях,	які	отримали	підтримку 1

кількість	медичних	працівників,	які	пройшли	навчання	(лабораторний	персонал) 230

кількість	розподілених	наборів	для	тестування	у	медичних	закладах,	зокрема	лабораторіях 300 000

Захід кластера ЗК1.6
Поширення	останньої	інформації	щодо	захворювання	та	надання	інструкцій	персоналу	КПВВ	щодо	порядку	дій	у	
випадку	підозри	на	COVID-19	серед	осіб,	які	перетинають	КПВВ

ІНДИКАТОРИ кількість	КПВВ,	які	отримали	підтримку 4
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Захід кластера ЗК1.7
Надання	мінімальних	наборів	ЗІЗ	(на	підставі	загальної	оцінки	ЗІЗ)	для	забезпечення	роботи	медичних	закладів	на	
повну	потужність	із	дотриманням	стандартів	безпеки	щодо	профілактики	інфекційних	захворювань	та	контролю	за	
ними	медичними	працівниками

ІНДИКАТОРИ кількість	медичних	закладів,	які	отримали	підтримку 105

кількість	комплектів	ЗІЗ,	наданих	медичним	закладам 110 000

Захід кластера ЗК1.8
Забезпечення	медичних	закладів	необхідним	медичним	устаткуванням	та	матеріалами,	зокрема	апаратами	ШВЛ,	
кисневими	концентраторами,	диспенсерами

ІНДИКАТОРИ кількість	медичних	закладів,	які	отримали	підтримку 118

кількість	наданих	витратних	матеріалів	(одиниць)

кількість	поставленого	медичного	устаткування	(одиниць) 140

Захід кластера ЗК1.9
Визначення	вразливих	груп	людей,	які	потребують	особливого	догляду,	надання	допомоги,	зокрема	шляхом	
допомоги	на	дому,	особливо	у	віддалених	та	ізольованих	районах

ІНДИКАТОР кількість	людей,	охоплених	відповідними	заходами 9 965

Захід кластера ЗК1.10
Створення	безпечних	умов	для	надання	планових	медичних	послуг,	зокрема	імунізації

ІНДИКАТОР кількість	медичних	закладів,	які	отримали	підтримку 13

Захід кластера ЗК1.11
Забезпечення	транспортування	необхідних	матеріалів,	зокрема	комплектів	для	тестування,	ЗІЗ	та	інших	витратних	
матеріалів	в	опірні	лікарні

ІНДИКАТОР кількість	медичних	закладів,	які	отримали	підтримку 180

Захід кластера ЗК1.12
Проведення	навчання	та	обміну	досвідом	з	лікування	COVID-19,	в	тому	числі	запровадження	національних	та	
глобальних	керівництв	(в	цифровій	та	документальній	формі),	зокрема	щодо	профілактики	інфекційних	захворювань	
та	контролю	за	ними,	інформування	про	ризики,	клінічного	ведення,	спостереження	та	відстеження	контактних	осіб,	
лабораторної	підтримки	та	послуг	у	сфері	психічного	здоров'я	та	психосоціальної	підтримки	

ІНДИКАТОРИ кількість	медичних	закладів,	які	отримали	підтримку 36

кількість	медичних	працівників,	які	пройшли	навчання	 8 720

Захід кластера ЗК1.13
Попередження	виснаження	та	психічних	розладів	у	медичних	працівників	завдяки	послугам	у	сфері	психічного	
здоров'я	та	психосоціальної	підтримки

ІНДИКАТОР кількість	людей,	охоплених	відповідними	заходами 1 860

Секторальна ціль СЦ2
Покращити	доступ	населення,	постраждалого	унаслідок	конфлікту	та	COVID-19,	до	основних	медичних	послуг,	
зокрема	лікування	ВІЛ/туберкульозу	та	послуг	у	сфері	психічного	здоров'я	та	психосоціальної	підтримки
Сприяє	досягненню	конкретної	цілі	КЦ1.3

224 250

Захід кластера ЗК2.1
Закупівля,	завчасне	створення	запасів	та	розподіл	товарів	медичного	призначення,	основних	медичних	препаратів	та	
обладнання	через	поточну	та	мобільну	систему	медичних	послуг
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ІНДИКАТОРИ кількість	медичних	закладів,	які	отримали	підтримку 220

кількість	наданих	витратних	матеріалів	(одиниць)

кількість	поставленого	медичного	устаткування	(одиниць) 6 500

Захід кластера ЗК2.2
Надання	життєво	необхідних	та	первинних	медичних	послуг	(у	стаціонарних	і	мобільних	клініках),	в	тому	числі	
послуг	невідкладної	медичної	допомоги,	лікування	ВІЛ	та	туберкульозу,	інтегрованих	послуг	у	сфері	сексуального	та	
репродуктивного	здоров’я	та	у	сфері	психічного	здоров’я	і	психосоціальної	підтримки

ІНДИКАТОР кількість	людей,	охоплених	відповідними	заходами 90 700

Захід кластера ЗК2.3
Надання	фінансової	підтримки	та	вразливим	групам	постраждалого	населення	(напр.,	літнім	людям,	людям	з	
інвалідністю,	представникам	меншин,	дітям)	у	формі	грошової	допомоги	та	ваучерів	на	медичні	витрати

ІНДИКАТОР кількість	людей,	охоплених	відповідними	заходами 6 000

Захід кластера ЗК2.4
Відновлення	та/або	реконструкція	порушеної	(внаслідок	конфлікту)	системи	медичних	послуг	та	інфраструктури

ІНДИКАТОРИ кількість	медичних	закладів,	які	отримали	підтримку 13

кількість	людей,	охоплених	відповідними	заходами 52 160

Захід кластера ЗК2.5
Забезпечення	клінічного	ведення	пацієнтів	із	психічними	розладами	неспеціалізованими	постачальниками	медичних	
послуг	(напр.,	первинними	медичними	закладами,	післяопераційними	відділеннями)

ІНДИКАТОРИ кількість	людей,	охоплених	відповідними	заходами 4 000

кількість	соціальних	закладів,	які	отримали	підтримку 36

Захід кластера ЗК2.6
Забезпечення	клінічного	ведення	пацієнтів	із	психічними	розладами	спеціалізованими	постачальниками	послуг	у	
сфері	психічного	здоров'я	(напр.,	психіатрами,	психологами	у	первинних	медичних	закладах/медичних	закладах,	
психіатричних	закладах)

ІНДИКАТОР кількість	людей,	охоплених	відповідними	заходами 1 700

кількість	спеціалізованих	підрозділів,	що	надають	допомогу	у	сфері	психічного	здоров'я,	які	
отримали	підтримку 3

Секторальна ціль СЦ3 
Збільшити	спроможності	та	покращити	сталість	та	якість	медичних	послуг	на	різних	рівнях	надання	допомоги	
населенню,	постраждалому	унаслідок	конфлікту	та	COVID-19;	уможливити	реалізацію	стратегії	з	передачі	функцій	
міжнародної	гуманітарної	допомоги	на	ПУТ	у	2021-2023	роках;	сприяти	зв'язку	між	гуманітарною	допомогою,	
проєктами	розвитку	та	розбудови	миру
Сприяє	досягненню	конкретної	цілі	КЦ3.3

437 000

Захід кластера ЗК3.1
Підтримка	послуг	медичної	допомоги	на	рівні	громад,	зокрема	послуг	первинної	допомоги,	послуг	мобільних	бригад	
та	заходів	із	розбудови	спроможностей

ІНДИКАТОР кількість	людей,	охоплених	відповідними	заходами 7 410
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Захід кластера ЗК3.2
Відновлення	та/або	реконструкція	порушеної	(через	брак	обслуговування)	системи	медичних	послуг	та	
інфраструктури,	зокрема	для	людей	з	особливими	потребами

ІНДИКАТОРИ кількість	медичних	закладів,	які	отримали	підтримку 50

кількість	людей,	охоплених	відповідними	заходами 8 760

Захід кластера ЗК3.3
Проведення	навчання	щодо	догляду	за	здоров'ям	та	здорового	харчування,	просвітницьких	заходів	із	підвищення	
обізнаності	постраждалого	населення,	зокрема	завдяки	заходам	соціальної	мобілізації	та	адвокації

ІНДИКАТОРИ кількість	людей,	охоплених	відповідними	заходами 101 235

кількість	інформаційних	кампаній 6

Захід кластера ЗК3.4
Проведення	навчання	щодо	охорони	здоров'я	та	здорового	харчування	з	метою	вдосконалення	знань	та	навичок	
медичних	працівників

ІНДИКАТОР кількість	медичних	працівників,	які	пройшли	навчання	 2 000

Захід кластера ЗК3.5
Розбудова	спроможностей	органів	охорони	здоров'я	та	медичних	керівників	для	передачі	їм	гуманітарних	послуг	у	
сфері	охорони	здоров'я,	зокрема	щодо	мінімізації	наслідків	COVID-19	стосовно	доступу	до	основних	медичних	послуг

ІНДИКАТОРИ кількість	людей,	які	пройшли	навчання 40

кількість	співробітників	НУО/ООН,	які	пройшли	відповідне	навчання 10

кількість	медичних	закладів,	які	отримали	підтримку 10

Захід кластера ЗК3.6
Підтримка	нових	модальностей	надання	послуг,	напр.,	телемедицини,	електронної	системи	доставлення	стандартних	
препаратів	тощо

ІНДИКАТОРИ кількість	медичних	закладів,	які	отримали	підтримку 160

кількість	людей,	охоплених	відповідними	заходами 530

Захід кластера ЗК3.7
Забезпечення	права	постраждалого	внаслідок	конфлікту	населення	на	своєчасні	невідкладні	медичні	послуги,	від	
пунктів	первинної	допомоги	у	громадах	до	повного	комплексу	послуг	на	всіх	рівнях	медичних	установ

ІНДИКАТОРИ
кількість	заходів	адвокації,	присвячених	праву	громадян	на	своєчасну	невідкладну	медичну	
допомогу	на	всіх	рівнях	допомоги 10

кількість	людей,	охоплених	відповідними	заходами 5 000

Захід кластера ЗК3.8
Покращення	якості	та	координація	направлень	для	отримання	допомоги	завдяки	посиленню	зв'язків	між	трьома	
ланками	медичної	допомоги,	зокрема	на	рівні	громад

ІНДИКАТОРИ кількість	медичних	закладів,	які	отримали	підтримку 50

кількість	рішень,	пов'язаних	із	направленнями	на	отримання	допомоги 5
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Захід кластера ЗК3.9
Забезпечення	підтримки	запровадження	протоколів	скринінгу	та	сортування	пацієнтів	у	всіх	місцях	доступу	до	
медичної	допомоги,	в	тому	числі	закладах	первинної	медичної	допомоги,	клініках,	тощо.

ІНДИКАТОР кількість	медичних	закладів,	які	отримали	підтримку 45

Захід кластера ЗК3.10
Покращення	доступності	ліків	для	постраждалого	населення	завдяки	заходам	забезпечення	сталості	послуг,	зокрема	
заходів	адвокації

ІНДИКАТОРИ
кількість	заходів,	зокрема	заходів	адвокації,	щодо	покращення	доступності	ліків	для	постраждалого	
населення	 5

кількість	людей,	охоплених	відповідними	заходами 2 930
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Захист
ПЛАНУЄТЬСЯ	

НАДАТИ	
ДОПОМОГУ

Кластер 1,4млн

Секторальна ціль СЦ1
Забезпечити	повний	і	недискримінаційний	доступ	постраждалих	унаслідок	конфлікту	людей,	у	тому	числі	ВПО,	до	
якісних	основних	послуг	і	можливість	користуватися		правами,	приділяючи	першочергову	увагу	людям	з	особливими	
потребами
Сприяє	досягненню	конкретних	цілей	КЦ1.1,	КЦ1.2

245 000

Захід кластера ЗК1.1
ПГР1.	Надання	основних	послуг	(в	тому	числі	психосоціальної	підтримки,	правової	допомоги,	допомоги	у	випадку	
ГЗН,	допомоги	постраждалим	від	мін	тощо)	та	адресної	допомоги	у	сфері	захисту	(включно	з	готівковою	допомогою)

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

245 000

Секторальна ціль СЦ2
Посилити	захист	та	сприяти	соціальній	згуртованості	шляхом	запобігання	та	мінімізації	порушень	прав	
постраждалих	унаслідок	конфлікту	людей	та	їх	підтримки	на	рівні	громад,	а	також	завдяки	пошуку	довготривалих	
рішень	для	ВПО
Сприяє	досягненню	конкретних	цілей	КЦ2.1,	КЦ2.2,	КЦ2.3,	КЦ2.4,	КЦ2.5

1 150 000

Захід кластера ЗК2.1
ПГР2A.	Моніторинг	у	сфері	захисту	

ІНДИКАТОР кількість	проведених	та	зареєстрованих	моніторингових	візитів 6 000

Захід кластера ЗК2.2
ПГР2B.	Підвищення	обізнаності	та	поширення	інформації

ІНДИКАТОР

кількість	осіб,	які	отримують	інформацію	щодо	торгівлі	людьми,		ризиків	ГЗН,	щодо	запобігання	
таким	випадкам,	перенаправлення	для	отримання	послуг	та	наявність	життєво	важливих	послуг;	
інформування	щодо	ризиків	вибухонебезпечних	предметів,	допомогу	постраждалим	від	мін,	захист	
прав	на	житло,	землю	та	майно;	інформацію	про	документацію	(включно	зі	свідоцтвами	про	
народження	та	смерть),	реєстрацію	місця	знаходження	ВПО,	а	також	соціальні	виплати,	правову	
допомогу	або	наявність	прав,	COVID-19

800 000

Захід кластера ЗК2.3
ПГР2D.	Підтримка	мирного	співіснування	та	довгострокових	рішень

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

200 000

Захід кластера ЗК2.4
ПГР2С.	Навчання	щодо	ризиків	вибухонебезпечних	предметів	

ІНДИКАТОР кількість	осіб,	які	пройшли	навчання	щодо	ризиків	вибухонебезпечних	предметів	на	семінарах	 144 900

Секторальна ціль СЦ3
Зміцнити	життєстійкість	постраждалих	унаслідок	конфлікту	людей	та	підвищити	надійність	надання	послуг
Сприяє	досягненню	конкретних	цілей	КЦ3.1,	КЦ3.2,	КЦ3.3

11 200

Захід кластера ЗК3.1
ПРГ3.	Розбудова	спроможностей	

ІНДИКАТОР кількість	людей,	які	пройшли	навчання 11 200
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Житло та непродовольчі товари
ПЛАНУЄТЬСЯ	

НАДАТИ	
ДОПОМОГУ

Кластер 81тис.

Секторальна ціль СЦ1
Усунути	основні	прогалини	щодо	потреб	у	житлі	та	непродовольчих	товарах	найбільш	уразливих	ВПО	та	
постраждалого	внаслідок	конфлікту	населення
Сприяє	досягненню	конкретної	цілі	КЦ1.1

39 400

Захід кластера ЗК1.1
Задоволення	гострих	потреб	у	житлі

ІНДИКАТОР кількість	домогосподарств,	які	отримують	термінову	житлову	допомогу 600

Захід кластера ЗК1.2
Забезпечення	твердим	паливом	та	обігрівачами

ІНДИКАТОР кількість	домогосподарств,	які	отримують	тверде	паливо	та	обігрівачі	для	зими 16 200

Захід кластера ЗК1.3
Забезпечення	непродовольчими	товарами	(НПТ)

ІНДИКАТОР кількість	людей,	які	отримують	НПТ	(одяг,	постільну	білизну	та	інші	непродовольчі	товари) 800

Захід кластера ЗК1.4
Надання	готівкової	допомоги	для	підготовки	до	зими

ІНДИКАТОР кількість	домогосподарств,	які	отримують	грошову	допомогу	для	підготовки	до	зими 9 800

Захід кластера ЗК1.5
Допомога	для	підготовки	до	зими	центрам	компактного	проживання	та	соціальним	установам

ІНДИКАТОР
кількість	людей,	які	проживають	в	неспеціалізованих	центрах	компактного	проживання/соціальних	
установах,	що	отримують	підтримку	для		підготовки	до	зими 12 000

Секторальна ціль СЦ2
Сприяти	розробці	відповідних	перехідних	рішень	(у	грошовій	чи	натуральній	формі)	для	задоволення	житлових	
потреб
Сприяє	досягненню	конкретних	цілей	КЦ1.1,	КЦ1.2

1 800

Захід кластера ЗК2.1
Проведення	дрібного	та	середнього	ремонту

ІНДИКАТОР кількість	домогосподарств,	які	отримують	допомогу	для	дрібного	та	середнього	ремонту 1 600

Захід кластера ЗК2.2
Структурний		(капітальний)	ремонт

ІНДИКАТОР кількість	домогосподарств,	які		отримують	допомогу	з	капітального	ремонту/відновлення 200
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Вода, санітарія та гігієна
ПОТРЕБУЮТЬ	

ДОПОМОГИ 
ПЛАНУЄТЬСЯ	

НАДАТИ	
ДОПОМОГУ

Кластер 2,5млн 1,5млн

Секторальна ціль СЦ1
Забезпечити	негайний	і	стабільний	доступ	до	достатніх	обсягів	безпечної	води	та	мінімального	рівня	
санітарних	умов	людям,	які	постраждали	внаслідок	конфлікту	та	COVID-19
Сприяє	досягненню	конкретної	цілі	КЦ1.1

2 100 000 994 000

Захід кластера ЗК1.1
ДОСТУП	ДО	ДОСТАТНІХ	ОБСЯГІВ	ВОДИ

ІНДИКАТОР кількість	людей,	які	отримали	доступ	до	достатніх	обсягів	води 322 000

Захід кластера ЗК1.2
Доступ	до	води	задовільної	якості

ІНДИКАТОР кількість	людей,	які	отримали	доступ	до	води	задовільної	якості 44 000

Захід кластера ЗК1.3
Покращення	доступу	до	належних	санітарних	умов

ІНДИКАТОР кількість	людей,	забезпечених	покращеним	доступом	до	належних	санітарних	умов 628 000

Секторальна ціль СЦ2
Надати	критично	необхідні	предмети	гігієни	та	розповсюдити	інформацію	з	профілактики	інфекційних	
захворювань
Сприяє	досягненню	конкретної	цілі	КЦ1.1

1 850 000 1 140 000

Захід кластера ЗК2.1
Доступ	до	необхідних	предметів	гігієни	та	засобів	для	боротьби	з	COVID-19	та/або	інформації	з	
профілактики	інфекційних	захворювань

ІНДИКАТОР
кількість	людей,	які	отримали	необхідні	предмети	гігієни	та	засоби	для	боротьби	з	
COVID-19	та/або	інформацію	з	профілактики	інфекційних	захворювань	 1 140 000

Секторальна ціль СЦ3
Сприяти	зміцненню	життєстійкості,	відновленню	та	забезпеченню	сталого	доступу	до	достатніх	
обсягів	безпечної	води,	мінімального	рівня	санітарних	умов	та	мінімальних	гігієнічних	стандартів
Сприяє	досягненню	конкретної	цілі	КЦ3.3

1 100 000 515 000

Захід кластера ЗК3.1
Заходи	адвокації	у	сфері	ВСГ

ІНДИКАТОР
кількість	заходів	адвокації	щодо	забезпечення	безпеки	робітників	комунальних	служб	
та	об'єктів	водної	інфраструктури	 135 600

Захід кластера ЗК3.2
Сталий	доступ	до	достатніх	обсягів	води

ІНДИКАТОР кількість	людей,	які	отримали	сталий	доступ	до	достатніх	обсягів	води 10 000

Захід кластера ЗК3.3
Сталий	доступ	до	води	задовільної	якості

ІНДИКАТОР кількість	людей,	які	отримали	сталий	доступ	до	води	задовільної	якості 358 000

Захід кластера ЗК3.4
Стале	покращення	доступу	до	належних	санітарних	умов
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Вода, санітарія та гігієна
ПОТРЕБУЮТЬ	

ДОПОМОГИ 
ПЛАНУЄТЬСЯ	

НАДАТИ	
ДОПОМОГУ

ІНДИКАТОР кількість	людей,	які	мають	сталий	покращений	доступ	до	належних	санітарних	умов	 325 000

Захід кластера ЗК3.5
Сталий	доступ	до	засобів	ВСГ	та/або	інформації	з	профілактики	інфекційних	захворювань

ІНДИКАТОР
кількість	людей,	які	отримали	необхідні	засоби	у	сфері	ВСГ	та/або	інформацію	з	
профілактики	інфекційних	захворювань	 21 000

Секторальна ціль СЦ4
Підвищити	безпеку	працівників	комунальних	служб	та	безпечне	стале	використання	об'єктів	
водопостачання	та	водовідведення
Сприяє	досягненню	конкретної	цілі	КЦ2.1

n/a 30

Захід кластера ЗК4.1
Розбудова	спроможностей	і	зменшення	ризиків	катастроф	у	сфері	ВСГ

ІНДИКАТОР
кількість	людей,	які	отримали	підтримку	завдяки	розбудові	спроможностей	та	
підходам	щодо	зменшення	ризиків	катастроф	у	сфері	ВСГ 30

Багатоцільова грошова допомога
ПЛАНУЄТЬСЯ	

НАДАТИ	
ДОПОМОГУ

Кластер 28тис.

Секторальна ціль СЦ1
Збільшити	купівельну	спроможність	груп	населення,	яким	планується	надати	допомогу,	для	задоволення	їхніх	
невідкладних	основних	потреб
Сприяє	досягненню	конкретної	цілі	КЦ1.1

28 000

Захід кластера ЗК1.1
Забезпечення	своєчасних	переказів	БЦГД

ІНДИКАТОРИ кількість	осіб,	яким	надано	допомогу 28 000

кількість	наданих	місячних	грантів,	за	сумою	 140 280

частка	людей,	задоволених	отриманою	багатоцільовою	грошовою	допомогою	(БЦГД) 80%
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4.6  
Що станеться, якщо не буде вжито заходів 
реагування?

Освіта
• Сукупний вплив років конфлікту накопи-

чуватиметься та продовжить завдавати 
шкоди навчанню і добробуту сотень тисяч 
учнів і вчителів.

• Тисячі дівчинок і хлопчиків, а також учителів 
обабіч «лінії розмежування», які постраждали 
від конфлікту, не матимуть доступу до безпеч-
ного й інклюзивного навчального середовища, 
що призведе до збільшення кількості дітей, які 
залишили школу, і підвищить ризики у сфері 
соціально-правового захисту.

• Діти, у яких відсутній належний доступ до 
освіти, будуть позбавлені можливості розви-
нути навички, необхідні для повної реалізації 
їхнього потенціалу в майбутньому.

Продовольча безпека та засоби до існування
• Якщо допомогу не буде надано, 400 000 людей, 

які потерпають від значної або помірної продо-
вольчої незабезпеченості, будуть змушені 
вдаватися до негативних стратегій пристосу-
вання з невідворотними наслідками, що може 
негативно вплинути на стан їхнього психічного 
й фізичного здоров’я.

• Понад мільйон людей, які внаслідок зброй-
ного конфлікту втратили засоби до існування, 
можуть стати ще більш уразливими.

• Суттєві, але несталі досягнення кількох років 
роботи будуть втрачені, якщо ми не продов-
жимо заходи реагування.

Охорона здоров’я
• Понад 1,15 млн людей будуть позбавлені належ-

ного доступу до основних лікарських засобів і 
життєво необхідної медичної допомоги.

• Медичні працівники стикатимуться з підви-
щеним ризиком зараження COVID-19 та іншими 
інфекційними захворюваннями через брак 
достатньої кількості ЗІЗ, використання заста-
рілого медичного обладнання та надмірне 
навантаження.

• Постраждалі внаслідок конфлікту люди 
(зокрема ВПО), які частіше потерпають від 
психологічного стресу й психічних розладів, не 
матимуть достатнього доступу до необхідних 
послуг у сфері психічного здоров’я та психосо-
ціальної підтримки.

• Невиконання програм імунізації створить для 
уразливих груп населення, зокрема літніх людей 
та дітей, ризики виникнення захворювань, яким 
можна запобігти за допомогою вакцин.

Захист
• Збільшиться кількість постраждалих серед 

цивільного населення внаслідок конфлікту, 
зокрема на НПУТ, через брак заходів гумані-
тарного розмінування, зокрема обстеження та 
маркування територій, інформування про мінну 
небезпеку й розмінування.

• Люди, які живуть поблизу «лінії розмежування», 
зокрема літні люди й люди з інвалідністю, не 
матимуть доступу до основних соціальних 
послуг і можуть вдаватися до негативних меха-
нізмів пристосування через брак інших можли-
востей для задоволення своїх основних потреб.

• Постраждалі внаслідок конфлікту люди, 
зокрема ВПО, продовжать значною мірою зале-
жати від гуманітарної допомоги, обсяг якої 
зменшуватиметься, якщо держава не візьме 
на себе відповідну частку відповідальності за 
розв’язання проблем у цій сфері.
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• Для дітей зростуть ризики появи психоло-
гічних проблем, негативних моделей пове-
дінки, розділення родин і направлення дітей до 
закладів опіки.

• Люди, зокрема на НПУТ, які знаходяться в зоні 
ризику або постраждали від гендерно зумовле-
ного насильства, не матимуть доступу до необ-
хідної їм підтримки.

Житло/НПТ
• У гіршому випадку всі 26 000 людей, яким 

планується надати допомогу, боротимуться 
за виживання взимку. Зважаючи на суворі 
погодні умови взимку й додаткові проблеми, 
спричинені COVID-19, ці вразливі категорії 
людей наражатимуться на ризики захворіти та, 
можливо, померти. Ресурси, які їм доведеться 
використовувати для утеплення своїх будинків і 
придбання матеріалів для опалення та супутніх 
товарів, не будуть використані для задоволення 
інших основних потреб.

• Щонайменше 12  000 вразливих людей, які 
постраждали внаслідок конфлікту й прожи-
вають у містах компактного проживання та 
соціальних установах, зіткнуться з проблемами 
у сфері охорони здоров’я та їм буде важко 
пережити зиму.

• Якщо на НПУТ не буде реалізовано програму 
ремонту житла, зважаючи на брак інших можли-
востей, 1  600 сімей залишаться у своїх пошко-
джених будинках і ще рік житимуть у нена-
лежних умовах, що порушують їхню гідність.

• Якщо на НПУТ не будуть реалізовані програми 
із забезпечення житлом і допомоги на зиму-
вання, можливості для взаємодії з місцевими 
громадами й відвідування найбільш уразливих 
осіб будуть істотно обмеженими, що в кінце-
вому підсумку призведе до виключення гумані-
тарних організацій з процесу підтримки.

ВСГ
Неможливість вжити належних заходів гуманітар-
ного реагування у сфері ВСГ у постраждалих унас-
лідок конфлікту районах Донецької та Луганської 
областей у 2022 році призведе до таких наслідків, як:

• Обмеження доступу до належного й безпечного 
водопостачання та санітарних умов: підтримки 
вже потребує 53 % населення.

• Літні люди, жінки, діти й люди з інвалідністю 
будуть змушені користуватися санітарними 
спорудами неприйнятного рівня, що принижу-
ватиме їхню гідність, зокрема у сільській місце-
вості, де 65 % населення вже потребує допомоги 
у поліпшенні санітарних умов.

• Подальше збереження низького рівня гігієни 
в населених пунктах поблизу «лінії розмежу-
вання», у лікарнях, школах, дитячих будинках і 
будинках для літніх людей.

• Підвищення ризику зараження захворюван-
нями, що викликані поганою якістю води, в 
постраждалих районах Донецької та Луганської 
областей на Східній Україні, що призведе до 
погіршення поточної ситуації щодо розповсю-
дження коронавірусної хвороби.
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4.7  
Як зробити внесок?

Внесок у План гуманітарного реагування
Отримати додаткову інформацію про Огляд 
гуманітарних потреб в Україні, План гуманітар-
ного реагування на 2022 рік, інші моніторин-
гові звіти або інформацію про те, як зробити 
внесок безпосередньо організаціям, які беруть 
участь у виконанні Плану, можна за посиланням: 
www.humanitarianresponse.info/operations/ukraine.

Внесок через Гуманітарний фонд для України (UHF)
Донори можуть зробити внески в Гуманітарний 
фонд для України (UHF), який було засновано у 
лютому 2019 року. Метою цього спільного фонду 
фінансування країни є підтримка узгодженої гума-
нітарної діяльності відповідно до Плану гумані-
тарного реагування та задоволення найбільш 
нагальних потреб, які визначені як стратегічний 
пріоритет, але які без підтримки Фонду залишились 
би без фінансування. Фонд дає можливість донорам 
направляти внески без зазначення конкретної цілі 
використання для підтримки гуманітарних зусиль 
на місцях, що, своєю чергою, не лише забезпе-
чить скоординоване, гнучке й інклюзивне гумані-
тарне реагування, а й дозволить з максимальною 
користю використати наявні ресурси.

Для отримання інформації про участь у Плані гума-
нітарного реагування для України і здійснення 
внеску через Спільний фонд фінансування країни 
відвідайте вебсайт УКГС в Україні за посиланням: 
https://www.unocha.org/ukraine/about-uhf.

Додаткові запитання можна надсилати електро-
нною поштою на адресу ochaukraine@un.org.

Внесок через Центральний фонд реагування на 
надзвичайні ситуації (СЕРФ)
СЕРФ забезпечує швидке первинне фінансування 
життєво важливих заходів у разі виникнення надзви-
чайних ситуацій та виділяє кошти для необхідної 

гуманітарної діяльності у ситуаціях тривалої кризи, 
для якої не вистачає фінансування. У СЕРФ, управ-
ління яким забезпечує УКГС, надходять внески від 
різних донорів — здебільшого урядів, але також 
приватних компаній, фондів, благодійних органі-
зацій та приватних осіб, які об’єднуються в єдиний 
фонд. Ці кошти використовуються для реагування 
на кризи у будь-якій точці світу. Дізнайтеся більше 
про СЕРФ і про те, як зробити внесок, на вебсайті 
фонду: www.unocha.org/cerf/ourdonors/how-donate.

Гуманітарна допомога в натуральній формі
ООН закликає донорів робити внески, у першу чергу, 
в грошовій, а не в натуральній формі, оскільки це 
дозволяє досягти максимальної швидкості й гнуч-
кості гуманітарного реагування, а також забезпечити, 
щоб товари, які надаються в якості гуманітарної 
допомоги, були саме тими, у яких існує найбільша 
потреба. Якщо ви можете зробити внесок лише у 
натуральній формі як реагування на катастрофи й 
надзвичайні ситуації, надішліть електронний лист 
з відповідною інформацією про свій внесок у нату-
ральній формі за адресою: logik@un.org.

Реєстрація та визнання вашого внеску
УКГС застосовує Службу фінансового моніторингу 
(FTS), що забезпечує реєстрацію всіх гуманітарних 
внесків (у грошовій та натуральній формі, багато-
сторонніх і двосторонніх внесків), здійснених для 
реагування на надзвичайні ситуації. Метою такої 
реєстрації є визнання внесків донорів і вислов-
лення подяки за їхню щедрість, а також звітність 
про загальну суму отриманого фінансування та 
виявлення прогалин у планах гуманітарного реагу-
вання. Повідомте про свій внесок Службу фінансо-
вого моніторингу (FTS), надіславши листа на адресу 
електронної пошти fts@un.org або заповнивши 
онлайн-форму повідомлення про внесок за поси-
ланням http://fts.unocha.org.

http://www.humanitarianresponse.info/operations/ukraine
http://www.unocha.org/cerf/ourdonors/how-donate
mailto:logik@un.org
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4.8  
Абревіатури

БЦГД багатоцільова грошова допомога

ВВП валовий внутрішній продукт

ВЗВ вибухонебезпечні залишки війни 

ВООЗ Всесвітня організація охорони здоров’я 

ВПО внутрішньо переміщені особи

ВСГ вода, санітарія та гігієна

ВЦА військово-цивільна адміністрація

ГЗН гендерно зумовлене насильство

ГКК Гуманітарна команда країни

ДГ домогосподарство

ДН домашнє насилля

ДОР дошкільна освіта й розвиток

ДПП Департамент ООН з політичних питань

ДСНС Державна служба України з 
надзвичайних ситуацій 

ЗІЗ  засоби індивідуального захисту

ЗСЕН запобігання сексуальній експлуатації та 
сексуальній нарузі 

ЗСУ Збройні Сили України

КГП Координатор(-ка) з гуманітарних питань

КМУ Кабінет Міністрів України

КПВВ контрольний пункт в’їзду-виїзду 

МГП міжнародне гуманітарне право

Мінсоц Міністерство соціальної політики

МККГ Міжкластерна координаційна група

МКЧХ Міжнародний комітет Червоного Хреста 

ММПЛУ Моніторингова місія ООН з прав 
людини в Україні

МНУО міжнародна неурядова організація

МОМ Міжнародна організація з міграції 

МОН Міністерство освіти і науки

МПЛПЛ міжнародне право прав людини 

МПП міжнародний пункти перетину 

МРТОТ Міністерство з питань реінтеграції 
тимчасово окупованих територій  

НПТ непродовольчий товар

НПУТ не підконтрольні Уряду території 

НСМ  Національна система моніторингу МОМ

НУО неурядова організація 

ОБСЄ Організація з безпеки і 
співробітництва в Європі 

ОГП Огляд гуманітарних потреб

ОГС організація громадянського суспільства

ОЕСР Організація економічного 
співробітництва та розвитку

ООС Операція Об'єднаних сил

ОТГ об’єднана територіальна громада

ПГР План гуманітарного реагування

ПППН підзвітність перед 
постраждалим населенням

ПТСР посттравматичний стресовий розлад 

ПУТ підконтрольна уряду територія

СВП саморобний вибуховий пристрій

СЕРФ Центральний фонд реагування на 
надзвичайні ситуації

ТКГ Тристороння контактна група
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УВКБ Управління Верховного комісара ООН у 
справах біженців 

УВКПЛ Управління Верховного комісара ООН 
з прав людини 

УКГС  Управління Організації Об’єднаних Націй 
з координації гуманітарних справ 

УЦВС Управління цивільно-військового 
співробітництва Збройних Сил України

ЦВК цивільно-військова координація 

ЦГП Цикл гуманітарних програм

ЮНІСЕФ Дитячий фонд Організації 
Об’єднаних Націй 

ЮНФПА Фонд у галузі народонаселення 
Організації Об’єднаних Націй

ACTED Агенція з технічного 
співробітництва та розвитку

AMRF Система моніторингу й 
звітування про доступ

COVID-19 коронавірусна хвороба 2019 
(також 2019-nCoV)

DDG Данська Група з розмінування 

DRC Данська Рада у справах біженців 

FTS Служба фінансового моніторингу

IMD Інститут розвитку управління

INFORM Індекс управління ризиками 

INSO Міжнародна неурядова організація з 
питань безпеки

JIAF Рамкові принципи проведення спільного 
міжсекторального аналізу 

NRC Норвезька рада у справах біженців 

PUI Première Urgence Internationale

RPM інструмент планування та 
моніторингу реагування 

SCORE Індекс соціальної згуртованості 
та примирення

UAH українська гривня (національна 
валюта України)

UHF Гуманітарний фонд для України

UNSDCF Рамкова програма ООН щодо співпраці у 
сфері сталого розвитку
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ПЛАН ГУМАНІТАРНОГО 
РЕАГУВАННЯ
УКРАЇНА
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