
0 20 40 60 80 100

93,4

Охорона здоров’я 

Житло та 
непродовольчі 
товари

Захист

Вода, санітарія 
та гігієна

Загальні послуги 
та підтримка

Багатоцільова 
грошова допомога 

Освіта

Продовольча 
безпека та засоби 
до існування 

Кластер не 
зазначено

ЗАГАЛОМ 168,0

Профінансовано 
(млн дол. США)

Потреба 
(млн дол. США)

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

24%

46%

23%

79%

10%

32%

35%

0%
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5,0

13,3

11,3

2,3

8,7

2,5

0

5,6

21,0

28,7

50,1

23,1

27,0

7,2

5,2

45,9

* Джерело: Служба фінансового моніторингу станом на 31 грудня 2021 р. Деякі внески ще не зареєстровано. Донорів 
та партнерів запрошують зареєструвати внески.
** Джерело: INSO.

1. Враховуються лише випадки фізичного пошкодження закладів.

Попри зростання геополітичної напруженості безпекова ситуація в Донецькій 
та Луганській областях суттєво поліпшилась у грудні, коли було 
зареєстровано найменшу кількість безпекових інцидентів упродовж року — 
385 проти 547 у листопаді 2021 року¹. Цей позитивний тренд пов'язаний із 
відновленням дотримання сторонами заходів щодо посилення 
домовленостей про припинення вогню, укладених 22 липня 2020 року. 
Упродовж грудня кількість нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 
продовжувала зменшуватись по країні, але кількість пов'язаних смертей 
залишалась високою: за місяць повідомлялось про майже 10 000 пов'язаних 
летальних випадків. Водночас рівень смертності від COVID-19 у грудні був 
значно меншим у порівнянні з піком у листопаді, коли повідомлялось про 
понад 18 000 пов'язаних смертей. Аналогічне зменшення нових випадків 
COVID-19 також спостерігалось по обидва боки «лінії розмежування» у двох 
постраждалих унаслідок конфлікту областях. Як повідомляють, на кінець 
2021 року було повністю вакциновано близько 44 % (13,7 мільйона)² 
дорослого населення України.

56%
ОТРИМАНО 

61,6 млн додатково запланованих/виділених для проєктів 
поза ПГР у 2021 р.

НЕОБХІДНО 
(дол. США)

168,0млн
НЕ ЗАДОВОЛЕНО 
ПОТРЕБ (дол. США)  

74,6млн
ПРОФІНАНСОВАНО 
(дол. США)

93,4млн

Джерело: Кластер води,
санітарії та гігієни

інциденти з об'єктами 
водопостачання 
в грудні

2
* У Донецькій і Луганській областях

Джерело: Міжнародна неурядова
організація з безпеки (INSO)  

безпекових 
інцидентів у грудні*385

6     людей
постраждало 
в грудні

1
загинуло

5
поранено

Джерело: Освітній кластер

інцидентів з 
навчальними 
закладами в грудні1

0 7 приватних будинків 
пошкоджено 
в грудні

Джерело: Кластер житла

КІЛЬКІСТЬ ТА РОЗТАШУВАННЯ БЕЗПЕКОВИХ ІНЦИДЕНТІВ 
(ГРУДЕНЬ 2021 Р.)

ІНЦИДЕНТИ З ОБ'ЄКТАМИ ІНФРАСТРУКТУРИ

ПОСТРАЖДАЛІ СЕРЕД ЦИВІЛЬНОГО НАСЕЛЕННЯ 
ПЛАН ГУМАНІТАРНОГО РЕАГУВАННЯ (ПГР) 2021 Р.: 
ПОТРЕБИ ТА ФІНАНСУВАННЯ*
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РОЗПОДІЛ БЕЗПЕКОВИХ ІНЦИДЕНТІВ ЗА МІСЯЦЯМИ 
(СІЧЕНЬ 2020 Р. – ГРУДЕНЬ 2021 Р.)** 

Дата створення: 13 січня 2022 р.      Джерела: УКГС, УВКПЛ, ПГР 2021 р., INSO, Служба фінансового моніторингу, Кластери      Зворотний зв’язок: ochaukraine@un.org     www.unocha.org

УКРАЇНА
Огляд гуманітарної ситуації – грудень 2021 р. станом на 31 грудня 2021 р.
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ОПЕРАТИВНІ ЗМІНИ

Було створено перший у своєму роді національний орган з питань 
протимінної діяльності. Завданням цього міжвідомчого органу є планування, 
координація та запровадження заходів протимінної діяльності. Це позитивне 
зрушення відбулося після низки кроків щодо забезпечення потреб постраждалих 
від наземних мін та вибухонебезпечних предметів-залишків війни (ВЗВ), 
зроблених раніше у 2021 році. Зокрема було збільшено місячну соціальну 
допомогу дітям з інвалідністю, постраждалим від мін та ВЗВ, й одноразову 
компенсацію та щорічну допомогу на оздоровлення людям з інвалідністю, 
постраждалим унаслідок дії вибухонебезпечних предметів (що набирає чинності 
із січня 2022 року)³. На жаль, на діяльність основних органів із питань 
протимінної діяльності, зокрема новоствореного національного органу, у 
державному бюджеті 2022 року не передбачено достатньо коштів4. У 2020-2021 
роках понад 50 % усіх жертв серед цивільного населення постраждало через 
інциденти, пов'язані з мінами та ВЗВ. У 2020 році Україна посіла четверте місце у 
світі, після Афганістану, Малі та Ємену, за кількістю постраждалих від мін/ВЗВ5.

Гуманітарний фонд для України (UHF) оголосив про виділення 3 мільйонів доларів 
США для забезпечення критичних потреб уразливих людей по обидва боки «лінії 
розмежування» у Луганській та Донецькій областях. У рамках цього виділення 
коштів пріоритет надається підтримці медичних закладів під час поточної хвилі 
пандемії COVID-19, зокрема створенню системи поводження з медичними 
відходами, та забезпеченню засобів існування у надзвичайних ситуаціях. Також 
передбачається просування довгострокових рішень для внутрішньо переміщених 
осіб у місцях компактного проживання. У 2021 році Фонд виділив 10,5 млн дол. 
США для задоволення критичних гуманітарних потреб постраждалого населення.
1. За даними міжнародної неурядової організації з безпеки INSO.
2. За даними Ради національної безпеки і оборони України та системи охорони здоров'я України, які 

доступні тут.
3. Данська рада у справах біженців. Правовий бюлетень Данської ради. Випуск № 70. — 

Вересень-жовтень 2021 р.
4. DRC-DDG. Державний Бюджет України на 2022 рік: Аналіз Данської Ради у справах біженців в Україні. - 

Грудень 2021 р.
5. Міжнародна кампанія щодо заборони наземних мін. Cluster Munition Coalition, ‘Landmine monitor’, 2021, 

доступно за посиланням.

https://health-security.rnbo.gov.ua/vaccination
https://www.humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse.info/files/documents/files/pravoviy_byuleten_vipusk_70_veresen-zhovten_2021.pdf
https://www.humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse.info/files/documents/files/12_2021_drc_state_budget_2022_analysis_ukr.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/Landmine-Monitor-2021-Web.pdf

