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Керівництво з виділення коштів 
Гуманітарний фонд для України 
Резервне виділення коштів 2022 р.    

Гуманітарний фонд для України: Резервне виділення коштів 2022 р. 
 

Кінцевий термін подання проектної пропозиції: п’ятниця, 21 січня, 14:00 за київським часом через 
Систему управління грантами (GMS). 

 

Стислий огляд стратегії виділення коштів 
Для забезпечення невідкладних гуманітарних потреб, на підтримку Плану гуманітарного реагування 
(ПГР) на 2022 рік, Гуманітарний фонд для України (Спільний фонд/ГФУ), з метою підтримки 
стратегічно важливих, пріоритетних напрямів гуманітарної допомоги, які були недостатньо 
фінансовані та сприяють рятуванню життів як на непідконтрольних уряду територіях (НПУТ), так і 
на підконтрольних (ПУТ) виділяє до $3 мільйонів на три ключові сфери діяльності: (1) надання 
комплексної підтримки медичним установам для зміцнення системи охорони здоров'я, послабленої 
пандемією COVID-19, із пріоритетом на проєкти з утилізації медичних відходів; (2) допомога 
сільськогосподарського та несільськогосподарського характеру для диверсифікації джерел доходів 
та сталої підтримки населення, що постраждало внаслідок конфлікту; (3) комплексна допомога 
ВПО, які мешкають у центрах тимчасового перебування, у різних сферах діяльності, для 
забезпечення сталих рішень у співпраці з урядом України. 
I. Стратегія виділення коштів 
A) Мета стратегії виділення коштів 
Виділення коштів включає в себе наступні напрями: 

i. Підтримка закладів охорони здоров'я у стримуванні пандемії COVID-19 та розбудова 
системи поводження з медичними відходами   

Після майже двох років роки пандемії COVID-19 в Україні, близько 1,5 мільйона людей потребують 
гуманітарної підтримки у сфері охорони здоров'я, внаслідок прямого та опосередкованого впливу 
конфлікту, а також пандемії COVID-19. 
Система охорони здоров'я недостатньо забезпечена для запобігання та контролю над поширенням 
захворювання. Відсутність безпеки, пошкодження та недостатнє технічне обслуговування закладів 
та медичного обладнання, які вже тривалий час перебувають у використанні, дефіцит медикаментів 
та медичних товарів, брак персоналу та обмежений доступ до лікарень та аптек істотно вплинули 
на можливості медичної системи забезпечувати нові та наявні потреби у сфері охорони здоров'я як 
на підконтрольних уряду територіях (ПУТ), так і на непідконтрольних уряду територіях (НПУТ). За 
оцінками, потреби на НПУТ вищі, особливо, у частині доступності охорони здоров'я та ресурсів 
покриття основних потреб у цій сфері. 
Відсутність розробленої системи поводження з медичними відходами (СПМВ) негативно впливає 
на стримування пандемії COVID-19 в Україні. У зв'язку з відсутністю витратних матеріалів та доступу 
до системи переробки відходів виникає додатковий ризик поширення захворювань, асоційованих з 
медичними відходами, що надає додаткове навантаження на систему охорони здоров'я. Тому 
важливою проблемою залишається підтримка впровадження відповідних процедур щодо зниження 
ризиків, пов'язаних із СПМВ. Насамперед, варіанти поводження з медичними відходами повинні 
враховувати захист медпрацівників та населення, а також мінімізувати непрямий вплив медичних 
відходів на навколишнє середовище. 
Підтримка медичних закладів має бути спрямована на зміцнення системи охорони здоров'я, 
можливості якої зменшилися у зв'язку з пандемією COVID-19.  
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Передбачувана допомога може включати в себе: надання розхідних матеріалів, медикаментів та 
обладнання, підтримку первинного рівня системи охорони здоров'я, шляхом надання виїзної 
допомоги або допомоги на місцях. Пріоритет надаватиметься пілотним проєктам у сфері 
СПМВ. 

ii. Допомога сільськогосподарського та несільськогосподарського характеру для 
диверсифікації джерел доходів населення, що постраждало внаслідок конфлікту 

Соціально-економічний вплив конфлікту та пандемії COVID-19 на сході України став особливо 
вираженим унаслідок закриття «лінії розмежування», обмежень свободи переміщення та зниження 
можливостей для забезпечення доходу. Рівень безробіття у зоні конфлікту з 2015 року перевищує 
загальнонаціональні показники; за даними на другий квартал 2021 р. він склав 15,7% у Донецькій 
області (ПУТ) та 16,6% у Луганській (ПУТ), порівняно із середнім рівнем по країні у 10,3%. 
На ПУТ основним фактором напруги на думку 87% респондентів недавнього опитування є високі 
ціни1. Щорічне зростання цін на ПУТ значне і склало 34% на продовольчі товари, та 31% на 
сільськогосподарські витрати, порівняно з аналогічним періодом 2020 року. На НПУТ ціни зросли 
більше, ніж на ПУТ, де зростання цін на їжу склало 35%. Висока вартість продовольчих товарів 
знизила можливості населення для накопичення грошей на підготовку до зимового періоду або 
забезпечення довготривалої економічної безпеки. У регіонах, що постраждали від конфлікту, 
головні складнощі для мешканців - високий рівень безробіття, нестабільна робота, борги, втрата 
джерел доходу. За оцінками, на сході України близько 250,000 осіб використовують негативні 
стратегії подолання труднощів, а це означає, що підтримка у сфері забезпечення джерел доходу 
допоможе людям зберегти свій статус продовольчої безпеки. 
Допомога сільськогосподарського та несільськогосподарського характеру буде надана 
найбільш уразливим верствам населення для забезпечення диверсифікації джерел доходів та 
сталої підтримки осіб, які постраждали від конфлікту. Цей підхід забезпечить та підтримає 
виробництво продовольства для споживання в рамках домогосподарства та збільшить 
доходи. 

iii. Комплексна допомога ВПО, які мешкають у центрах тимчасового перебування, у 
різних сферах діяльності, для забезпечення сталих рішень 

Станом на 2021 рік, приблизно 6,200 ВПО, включаючи 1,800 осіб похилого віку та 1,500 дітей до 18 
років проживають у близько 160 центрах тимчасового перебування по всій Україні. Деякі установи, 
що використовуються як центри тимчасового перебування, не пристосовані для виконання таких 
функцій; деякі не можна використовувати протягом тривалого часу або в зимовий період. 
Приміщення, побудовані для довгострокового мешкання (а саме, гуртожитки), були переповнені і до 
кризи, що призвело до напруженості між ВПО та громадами, що їх приймають, а також зниження 
умов і якості життя. При використанні приміщень, спеціально створених для розміщення ВПО, 
виникають ідентичні проблеми, такі як висока вартість оренди чи оплати за комунальні послуги, 
недостатня кількість місць, тощо. 
У жовтні 2021 р. Кабінет Міністрів України ухвалив стратегію та план дій з інтеграції ВПО2, націлений 
на середньострокові вирішення проблем ВПО з житлом, роботою, соціальним захистом, доступом 
до освіти та охорони здоров'я, документацією та залученням ВПО до прийняття рішень на 
місцевому рівні. 
У зв'язку з відсутністю офіційної статистики, невизначеною є точна кількість ВПО, що мешкають у 
центрах тимчасового перебування на НПУТ, а допомога ВПО у таких центрах недостатньо 
фінансована. Відповідно до Оцінки гуманітарних потреб на 2022 р. в Україні, гуманітарної допомоги 
потребують приблизно 2,000 вразливих ВПО, людей, які повернулися на постійне місце 

 
 
1 Спільний маркетинговий моніторинг, що провів  ACTED у серпні 2021 р. 
2 Кабінет Міністрів України видав Декрет № 1364-p від 28 жовтня 2021 р., який приймає стратегію інтеграції 
ВПО та Стратегію середньострокових рішень до 2024 р., та Операційний план (2021-2023). 
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проживання, та постраждалих від конфлікту осіб, які мешкають у вищевказаних центрах або 
соціальних установах. 
Основою подальшого розвитку сталих рішень має стати завдання щодо диверсифікації профілю 
потреб ВПО. Гуманітарна підтримка в рамках цієї стратегії виділення коштів буде 
сконцентрована на технічному поліпшенні базових життєвих умов у центрах тимчасового 
перебування, а також на забезпеченні повного та недискримінаційного доступу ВПО до якісних 
базових послуг у громадах, що їх приймають. 
 
B) Напрямки виділення коштів 
У першому Резервному виділенні коштів у 2022 р. буде доступно до US$3 мільйонів на гуманітарне 
реагування на ПУТ та НПУТ. Приблизний розподіл за напрямками: 

I. Підтримка закладів охорони здоров'я у стримуванні пандемії COVID-19 та розбудова 
системи поводження з медичними відходами – 20 - 30% 

II. Допомога сільськогосподарського та несільськогосподарського характеру для 
диверсифікації джерел доходів населення, що постраждало внаслідок конфлікту – 50 
- 60% 

III. Комплексна допомога ВПО, які мешкають у центрах тимчасового перебування, у 
різних сферах діяльності, для забезпечення сталих рішень – 20 - 30% 

Напрямки, що вказані вище, можуть бути застосовані як для ПУТ, так і для НПУТ. Фінансування 
буде надаватися таким чином, щоб забезпечити приблизно 60% відсотків за даним 
виділенням коштів для виконання проектів на НПУТ, та 40 % – на ПУТ. 
Фінальне співвідношення може бути змінено, залежно від гуманітарних потреб та пріоритетності 
отриманих проєктних пропозицій, та буде затверджено рішенням Гуманітарної Координаторки 
(ГК). 
Максимальна сума для одної проєктної заявки - US$500 000. 
 
C) Зв’язок із Планом гуманітарного реагування (ПГР) на 2022рік 
Оскільки більшість донорів роблять внесок у ПГР не на початку року, у першій половині року 
більшість видів діяльності недостатньо фінансовано. Для початку виконання ПГР на 2022 рік, це 
Резервне виділення коштів буде спрямоване на фінансування найбільш термінових проєктів, які 
будуть виконуватись на початку 2022 р. та надавати життєво важливу гуманітарну допомогу, 
забезпечувати доступ до базових послуг та захист населення, що постраждало від конфлікту. 
Дане виділення коштів повністю відповідає Стратегічним цілям 1, 2 та 3 ПГР для України на 2022 
р.: воно спрямоване на надання термінової і критично важливої гуманітарної допомоги та 
забезпечення доступу до основних базових послуг для вразливих категорій населення; а також, 
забезпечує потреби у сфері захисту постраждалого населення. Усі види діяльності на ПУТ повинні 
максимально враховувати підхід, що забезпечує тісне співробітництво з органами влади та 
організаціями, що працюють у галузі розвитку та подальшу передачу їм відповідальності за надання 
допомоги. 
D) Пріоритетність проєктів/Критерії стратегічного розгляду 
Відбір проєктів здійснюватиметься відповідно до затверджених принципів ГФУ та критеріїв 
пріоритезації, наведених у цьому Керівництві. Усі подані проєктні пропозиції розглядатимуться зі 
стратегічної, технічної та фінансової точок зору Комітетом з розгляду проектів ГФУ з використанням 
загальної системи показників, критеріїв, затверджених для конкретних секторів (кластерів) та 
положень Фонду. 
Як зазначено вище, Резервне виділення коштів ГФУ 2022 р. буде надаватися за наступники 
напрямками: підтримка закладів охорони здоров'я у стримуванні пандемії COVID-19 та розробка 
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системи поводження з медичними відходами; сільськогосподарська та несільськогосподарська 
підтримка для забезпечення джерел доходу серед населення, що постраждало від конфлікту; 
комплексна допомога ВПО, які мешкають у центрах тимчасового перебування, у межах різних 
секторів, для забезпечення сталих рішень.  
До відбору на отримання фінансування будуть допущені лише ті проєкти, які були включені 
до Плану гуманітарного реагування на 2022 р. через Проєктний Модуль 
(https://projects.hpc.tools/) і що відповідають пріоритетним напрямкам, зазначеним у даній 
Стратегії з виділення коштів. 
Пріоритетність проєктних пропозицій визначається відповідно до напрямів, визначених у 
Керівництві з виділення коштів, та на підставі критеріїв нижче: 

✓ Стратегічна відповідність: Напрямки надання гуманітарної допомоги, види діяльності, 
цільові групи одержувачів у т.ч. вразливі категорії населення, а також місця реалізації 
проєкту мають відповідати тим, що визначені у Плані гуманітарного реагування на 2022 р. 
та рекомендаціям кластерів. Усі види діяльності на ПУТ повинні максимально враховувати 
підхід, що забезпечує тісне співробітництво з органами влади та організаціями, що 
працюють у галузі розвитку, та подальшу передачу їм відповідальності за надання 
допомоги.  

✓ Пріоритетність принципів захисту: Впровадження принципів Захисту у проєктну 
діяльність та просування питань забезпечення гуманітарного доступу, безпеки та гідності 
при наданні гуманітарної допомоги. 

✓ Доступ. Необхідно продемонструвати операційні спроможності та наявність фізичного 
доступу організації, яка надає пропозицію, до постраждалого населення та зазначити місце 
реалізації проєкту  

✓ Відповідальність перед уразливим населенням: Встановлення належних механізмів, за 
допомогою яких уразливе населення може дати оцінку якості допомоги, що отримана, 
повідомити про проблеми та пропозиції, що виникли при отриманні допомоги відповідно до 
Стратегії підзвітності перед населенням ПГР. 

✓ Принцип обґрунтованості: визначення потреб, враховуючи розподіл даних за віком, 
гендерними аспектами та різноманітністю потреб; чітке визначення кінцевих отримувачів. 
Необхідно описати логічну структуру пропозиції, надати аналіз питань захисту та зазначити 
підхід для формування програми надання грошової допомоги, якщо така планується.    

✓ Доцільність: Пропозиція має відповідати технічним вимогам для реалізації запланованих 
заходів; та підтверджувати операційні можливості організації щодо успішної реалізації 
проєкту.  

✓ Економічна ефективність: Бюджет має бути обґрунтованим та відповідати контексту. 
Пріоритет віддається пропозиціям з кращими показниками економічної ефективності, де a) 
за схожими видами діяльності та запланованими результатами, витрати на реалізацію 
проєкту менші; b) рівень витрат на одного отримувача допомоги обґрунтований та 
порівняний з прийнятим для кластера діапазоном (ґрунтується на розрахунку витрат 
відповідно до виду діяльності та рекомендацій конкретних секторів (кластерів); c) рівень 
загальних адміністративних витрат, а також витрат на персонал є обґрунтованим та 
відповідним методу реалізації проєкту; d) запропонований період реалізації є прийнятним і 
є найкращим використанням коштів у відповідний період часу. 

✓ Управління ризиками: Припущення та ризики визначені чітко та в повному обсязі, 
відповідно до стратегії управління ризиками.   

✓ Моніторинг: У пропозиції представлено реалістичну стратегію моніторингу та звітності, із 
чітко визначеними індикаторами. 

https://projects.hpc.tools/)%20%D1%96%20%D1%89%D0%BE%20%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%B0%D1%8E%D1%82%D1%8C%20%D0%BF%D1%80%D1%96%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BC%20%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D1%80%D1%8F%D0%BC%D0%BA%D0%B0%D0%BC,%20%D0%B7%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BC%20%D1%83%20%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%96%D0%B9%20%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D1%96%D1%97%20%D0%B7%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D1%96%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D0%BA%D0%BE%D1%88%D1%82%D1%96%D0%B2
https://projects.hpc.tools/)%20%D1%96%20%D1%89%D0%BE%20%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%B0%D1%8E%D1%82%D1%8C%20%D0%BF%D1%80%D1%96%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BC%20%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D1%80%D1%8F%D0%BC%D0%BA%D0%B0%D0%BC,%20%D0%B7%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BC%20%D1%83%20%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%96%D0%B9%20%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D1%96%D1%97%20%D0%B7%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D1%96%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D0%BA%D0%BE%D1%88%D1%82%D1%96%D0%B2
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About Country-based Pooled Funds (CBPFs): 
CBPFs allow donors to pool their contributions into single, unearmarked funds to support local humanitarian efforts. This enables humanitarian 

partners in crisis-affected countries to deliver timely, coordinated and principled assistance. 
http://www.unocha.org/our-work/humanitarian-financing/country-based-pooled-funds-cbpfs 

 

✓ Участь у системі гуманітарної координації: Організація, яка надає пропозицію, повинна 
брати участь у системі гуманітарної координації, у тому числі, проводити консультації з 
секторами (кластерами) під час підготовки проєктної пропозиції.  

II. Графік та процедури 
Подача проєктних пропозицій для отримання фінансування здійснюється онлайн у Системі 
управління грантами (GMS) Фонду за посиланням https://cbpf.unocha.org. Згідно з вимогами 
аудиту, пропозиції подаються англійською мовою, і повинні бути надані до п’ятниці, 21 січня, 14:00 
за київським часом через систему GMS.  
Під час підготовки проєктних пропозицій всі організації, які подають пропозиції, повинні 
провести консультації з відповідними координаторами кластерів. 
Усі партнери повинні заповнити інструмент оцінки гендерно-вікового маркера (Gender with Age 
Marker) під час підготовки проєктної пропозиції та зазначити отриманий результат у відповідному 
розділі. 
Вимоги до підготовки бюджету.  
До всіх проєктних пропозицій має бути наданий детальний бюджет, із зазначенням усіх витрат, що 
стосуються проєкту у межах відповідних статей бюджету. Для отримання більш детальної 
інформації зверніться до Керівництва щодо спільних фондів фінансування країн (CBPF guidelines), 
додатка 13 «Шаблон бюджету проєкту (Project Budget Template), та додатка 3 до цього Керівництва. 
У разі виникнення будь-яких питань, будь ласка, зверніться за адресою ocha-uhf@un.org 
  

https://cbpf.unocha.org/
https://www.unocha.org/sites/unocha/files/Operational_Handbook_for_OCHA_CBPFs_Version1.2.pdf
mailto:ocha-uhf@un.org
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About Country-based Pooled Funds (CBPFs): 
CBPFs allow donors to pool their contributions into single, unearmarked funds to support local humanitarian efforts. This enables humanitarian 
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Графік резервного виділення коштів:  
 
Стадія Етап Захід Відпові-

дальний 
Дата  

Підготовка 1. Анонсування резервного 
виділення коштів на 2022р. 

ГФУ, Керівництво з 
Резервного виділення 
коштів 
 

УКГС 23 
листопада 

2. Представлення Керівництва з 
виділення коштів 

ГФУ, Керівництво з 
Резервного виділення 
коштів 

УКГС 30 грудня 

 Підготовка та 
розгляд 
пропозицій 

3. Відкриття подачі пропозицій у  
GMS  

ГФУ, Керівництво з 
Резервного виділення 
коштів 

УКГС 10 січня 

4. Кінцевий термін надання проєктних 
пропозицій 

Підготовка пропозицій Виконавч
ий 
партнер 
(ВП) 

21 січня  

5. Стратегічний і технічний розгляд Відбір проєктних 
пропозицій 

Комітет 
Стратегіч
ного 
Розгляду 
(КСР), 
УКГС 
 

26-27 січня 

6. Узгодження проєктних пропозицій 
Гуманіторною Координаторкою (ГК)/ 
Дорадчою радою (ДР) 

ГК/ДР узгоджують 
проєктні пропозиції для 
фінансування 

ГК/ДР 31 січня 

7. Фінансовий розгляд (у разі 
необхідності, внесення додаткових 
техничних змін) 

Технічний розгляд 
проєктів, обратний 
зв’язок з ВП 

КСР, 
УКГВ 
 

1-11 лютого 

8. Розгляд і доопрацьовування 
проєктних пропозицій 

Підготовка відповідей 
партнерів на зауваження, 
остаточне узгодження 
УКГС 

ВП, УКГС 1-11 лютого 

Затвердження 
та виділення 
коштів 

9. Підготовка та підпис Угоди про 
фінансування (УПФ), виділення 
коштів  

УПФ підготовлено/дата 
початку узгоджена з ВП, 
зарахування коштів 

ВП, УКГС З 14 лютого 

Виконання 
проєктів 

10. Початок виконання проєкту ВП починає виконання 
проєкту 

ВП З 1 березня 

Підтвердження проєктів на НПУТ та підписання Угоди про фінансування  
Як тільки проєкт буде затверджено у штаб-квартирі УКГС, партнер буде проінформований 
офіційним листом із зазначенням деталей проєкту ГФУ. Лише після отримання вказаного листа, 
Виконавчий партнер подає запит відповідним структурам на НПУТ на погодження реалізації 
проєкту, яке необхідно отримати перед підписом Угоди про фінансування. Після цього, ГФУ 
зв'яжеться з виконавчим партнером для узгодження дати початку проєкту. Обговорена дата початку 
проэкту є датою початку визнання витрат, пов'язаних із проэктом, та буде зазначена в Угоді про 
фінансування. 
У разі виникнення будь-яких питань, звертайтесь за адресою ocha-uhf@un.org. 
 
 

mailto:ocha-uhf@un.org
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About Country-based Pooled Funds (CBPFs): 
CBPFs allow donors to pool their contributions into single, unearmarked funds to support local humanitarian efforts. This enables humanitarian 
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Координатори кластерів та контактна інформація: 
Кластер 
 

Ім’я Email  Телефон 

Кластер 
освіти 

Murat Sahin 
 
 
Дмитро 
Шараєвський 

msahin@unicef.org 
 
 
ukr.edu.im@humanitarianrespon
se.info 
 

 
 
 
+380 50 385 4990  

 

Кластер 
відновлення 
житла та 
непродо-
вольчих 
товарів 

Костянтин 
Дмитренко 
 

 

dmitrenk@unhcr.org 
 

 
+380 66 830 6868 

Кластер 
продовольчої 
безпеки та  
життєзабезпе
чення  

Charles Hopkins 
 
 
Ангеліна Вірченко 
 

 

Charles.Hopkins@fao.org  
 
 
info.ukraine@fslcluster.org   
 

 
 
 
+38 050 833 42 56  

Кластер 
охорони 
здоров’я 

Dr. Emanuele 
Bruni  
 
 
Ірина Коваль 
 
 
Олександра 
Абросімова 

brunie@who.int 
 
 
kovali@who.int  
 
 
abrosimovao@who.int  
 

 
 
 
+380 95 280 2837 
 
 
+380 95 353 9646 

Кластер 
захисту 

Raquel Trabazo 
 
 
Олександра 
Маковська 
 
Flora d’Hermies-
Camain, IMO 
 
Олександр 
Ярошенко  

trabazo@unhcr.org 
 
 
makovska@unhcr.org 
 
 
camain@unhcr.org    
 
 
yaroshen@unhcr.org   
 

 
+380 50 310 9867  
 
 
+380 50 445 8763  
 
 
+380 50 382 5014  
 
 
+380 50 443 0687 

Кластер 
гендерного 
насильства 

Олена 
Кочемировська  

 
kochemyrovska@unfpa.org   

 
+380 95 292 7621  

Суб-кластер 
мінної 
безпеки 
 

Martin Oubrecht  
 

 
martin.oubrecht@undp.org   

 
+380 50 911 6083 

Суб-кластер 
захисту дітей 

Катерина 
Мартиненко 
 

 
kmartynenko@unicef.org  

 
+380 50 449 6950 

Кластер води, 
санітарії та 
гіґієни 
(WASH) 

Mark Buttle cluster 
coordinator 
 
 
Володимир 
Калінін  

mbuttle@unicef.org   
washcluster.ukraine@gmail.com   
 
 
vkalinin@unicef.org   
 

 
+380 50 449 6956 
 
 
+38 050 381 2237 

Контактна особа з гендерно-вікового маркеру УКГС ООН: Юлія Пиріг pyrig@un.org   

mailto:msahin@unicef.org
mailto:ukr.edu.im@humanitarianresponse.info
mailto:ukr.edu.im@humanitarianresponse.info
mailto:dmitrenk@unhcr.org
mailto:Charles.Hopkins@fao.org
mailto:info.ukraine@fslcluster.org
mailto:brunie@who.int
mailto:trabazo@unhcr.org
mailto:makovska@unhcr.org
mailto:camain@unhcr.org
mailto:yaroshen@unhcr.org
mailto:kochemyrovska@unfpa.org
mailto:martin.oubrecht@undp.org
mailto:kmartynenko@unicef.org
mailto:mbuttle@unicef.org
mailto:washcluster.ukraine@gmail.com
mailto:vkalinin@unicef.org
mailto:pyrig@un.org
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III. Механізм ГФУ з направлення запитів та скарг  

Вся кореспонденція щодо питань Спільного Фонду/ГФУ надсилається на адресу ocha-uhf@un.org. Претензії 
щодо процесу виділення коштів із Спільного фонду/ГФУ надсилаються на адресу feedback-UHF@un.org. 
Голова Офісу УКГС отримує, вивчає та спрямовує питання на розгляд Координаторки з гуманітарних питань 
в Україні для прийняття рішень. 
IV. Додатки 

1. Операційні модальності; 
2. Інформаційне повідомлення щодо гендерно-вікового маркеру Міжвідомчого постійного комітету;  
3. Керівництво з бюджетів ГФУ; 
4. Протокол надання гуманітарної допомоги в умовах пандемії COVID-19; 
5. Керівництво Спільного Фонду/ГФУ з гнучкого управління проєктами в умовах COVID-19; 
6. Зразок проєктної пропозиції Спільного Фонду/ГФУ; 
7. Керівництво щодо спільних фондів фінансування країн, Додаток 13 «Шаблон бюджету проєкту». 
 
 
 
 

mailto:ocha-uhf@un.org
mailto:feedback-UHF@un.org
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