
 

Гуманітарний фонд для України 
Стратегія першого стандартного виділення коштів (2021) 

 
Огляд виділення коштів 
 
В даному документі представлена стратегія надання коштів в рамках Першого стандартного 
виділення коштів з Гуманітарного фонду для України (ГФУ) у відповідь на довготривалу 
гуманітарну кризу на сході України відповідно до Плану гуманітарного реагування на 2021 рік 
(ПГР). 
 
Виділення коштів спрямовано на вирішення проблеми недостатнього фінансування 
гуманітарних потреб на червень 2021 року. Станом на червень 2021 року потреба в фінансуванні, 
заявлена в ПГР на 2021 рік, була задоволена всього на 16 відсотків 
(https://fts.unocha.org/appeals/1015/summary). 
 
Це  стандартне виділення коштів складає USD 7 млн. на підтримку надання координованої 
гуманітарної допомоги та забезпечення захисту найбільш вразливих категорій населення в 
наступних секторах: вода, санітарія та гігієна, продовольча безпека і засоби забезпечення 
життєдіяльності, охорона здоров'я, захист, відновлення житла і непродовольчі товари на 
непідконтрольній уряду території (НППТ), а також вода, санітарія та гігієна, охорона здоров'я, 
захист, освіта, продовольча безпека і засоби до існування на підконтрольній уряду території 
(ППТ) східної України. 
 
Ця стратегія не включатиме ті види діяльності, що були охоплені резервним виділенням коштів, 
яке було впроваджено в квітні 2021 року, в рамках якого було виділено 1,7 мільйона доларів на 
п'ять проектів в сфері освіти, захисту дітей (включаючи компонент інформування про мінну 
небезпеку) на НППТ, а також доступ до транспорту у віддалених районах ППТ, і ця діяльність 
не буде фінансуватися з даного виділення коштів. 
 
Фокус і сфера застосування стратегії 
 
ГФУ виділить USD 7 млн. на проекти, що відповідають операційним принципам ГФУ і 
забезпечують дотримання мінімальних гуманітарних стандартів. 
 
Виділення коштів відповідає цілям і стратегії ПГР на 2021 рік: 
 

• Реагування на потреби в сфері захисту та надання термінової надзвичайної допомоги в 
зимовий період, а також забезпечення доступу до базових основних послуг для 
вразливого населення; 

• Захист потерпілого від конфлікту населення за рахунок довгострокових рішень, 
зміцнення життєстійкості постраждалого населення та забезпечення доступу до засобів 
існування; 

• Просування, за можливості, активностей, спрямованих на підтримку громад; 
• Підтримка зв'язку з партнерами в області розвитку, включаючи Уряд України, зокрема, 

регіональні та місцеві органи влади, з метою поліпшення послуг, що надаються на ППТ 
з урахуванням поступового і відповідального виведення гуманітарного реагування за 
рахунок перерозподілу гуманітарного навантаження на існуючі системи з надання 
послуг (соціальний захист, охорона здоров'я, вода, санітарія та гігієна, і т.д.). 

ТЕРМІН ПОДАННЯ ЗАЯВОК: ЧЕТВЕР, 30 ЛИПНЯ, 14:00 
(за Київським часом) 
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Розділ 1: Гуманітарний контекст 
 
1.1 Огляд гуманітарних потреб 1 
 
Гуманітарна криза на сході України внаслідок збройного конфлікту, що триває більше семи 
років, ускладнена пандемією COVID-19, як і раніше має значний вплив на гуманітарні потреби 
вразливих верств населення. Приблизно 3,4 мільйона людей потребують гуманітарної допомоги. 
З цього числа 1,7 мільйона проживають на ППТ, в тому числі 180 000 ВПЛ в Донецькій і 
Луганській областях, а 1,67 мільйона – на НППТ. 
 
Відповідно до огляду гуманітарних потреб на 2021 рік, на ППТ наслідки збройного конфлікту і 
пандемії проявилися в ускладненому доступі до базових послуг, таких як охорона здоров'я, 
транспорт, вода, засоби для існування і соціальні послуги. 
 
Люди похилого віку і люди з інвалідністю стали ще більш уразливими. Близько 99 відсотків 
населення похилого віку на ППТ мають принаймні одне хронічне захворювання, 87 відсотків 
мають обмежену мобільність і потребують допоміжні пристрої, 92 відсотки повідомляють про 
проблеми з доступом до медичних установ і ліків. Під час пандемії літні люди також найбільш 
схильні до ураження COVID-19. 
 
У сільській місцевості в межах 5 км від «лінії розмежування» 13 відсотків мають інвалідність, а 
40 відсотків - люди похилого віку. В результаті конфлікту було втрачено доступ до медичних 
установ і пошкоджена інфраструктура охорони здоров'я (35% закладів первинної медико-
санітарної допомоги були пошкоджені) або ж медичні установи залишилися в аварійному стані 
через відсутність технічного обслуговування, особливо в сільських районах. 
 
Зимовий період також ускладнює і без того важкі умови для тих, хто гостро потребує 
гуманітарної допомоги, і навіть більшою мірою для найбільш вразливих. Перебої з центральним 
опаленням та електропостачанням підвищують вразливість, особливо в зимовий період. Взимку 
також зросте ризик деяких захворювань, в тому числі ГРЗ і COVID-19. Сільські райони також 
викликають занепокоєння: проблема неадекватної санітарії більш поширена в сільських, ніж в 
міських районах, де 78 відсотків сільського і 15 відсотків міського населення мають потреби в 
санітарії. Ці потреби ще вище в уразливих домогосподарствах (30 відсотків в домогосподарствах 
з літніми людьми; 36 відсотків в домогосподарствах з людьми з інвалідністю) у порівнянні із 
середнім показником 21 відсоток на ППТ. 
 
На НППТ, економічна безпека була визначена як пріоритетна потреба для більшості людей. 
Шість з десяти голов домогосподарств є пенсіонерами, в той час як тільки двоє мають повну 
зайнятість. До пандемії COVID-19 основним джерелом доходу були соціальні виплати і пенсії, 
що виплачуються як Пенсійним фондом України, так і  установами на НППТ (42% і 64%, 
відповідно). У той же час через закриття пунктів перетину та обмеження пересування в зв'язку з 
COVID-19 частка людей, для яких пенсії і соціальні виплати українських органів влади є 
основним джерелом доходу, зменшилася до 13% до жовтня 2020 року. Частка людей, які 
покладаються на зарплату, також знизилася з 47% до початку пандемії COVID-19 до 39% в 
жовтні 2020 року. 
 
Трьома основними проблемами для системи охорони здоров'я на НППТ є недостача 
спеціалізованого медичного персоналу, відсутність технічного обслуговування медичних 
установ і медичного обладнання і висока вартість ліків і лікування. Три з десяти сімей 
повідомляють про відсутність доступу до достатнього обсягу води для побутових потреб. 30% 

 
1 https://www.humanitarianresponse.info/en/document/ukraine-2021-humanitarian-needs-overview-hno-
enua  
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постраждалого населення мають доступ до водопостачання лише іноді або взагалі його не 
мають. Перебої з водопостачанням трапляються частіше в Луганській області за межами 
Луганська, де 40-50% респондентів повідомили про обмежений доступ до води або про її повну 
відсутність. У Луганській області майже 20% опитаних заявляють, що ситуація з 
водопостачанням значно погіршилася в порівнянні з середнім показником 7 відсотків на НППТ. 
Як вважається, на НППТ потреби в ремонті житла залишаються значними: за оцінками, такої 
допомоги потребують від 7 500 до 9 000 домогосподарств, причому більшість з них - в Донецькій 
області (НППТ). Гуманітарний доступ на НППТ також характеризується істотним рівнем 
обмежень щодо самоорганізації населення на НППТ. Здатність людей до самоорганізації та 
взаємної підтримки стримується обмеженням права створювати некомерційні організації та інші 
громадські об'єднання. 
 
Освіта: Обстріл освітніх установ, регулярні перерви навчального процесу, зростаючий розрив 
між системами освіти на ППТ і НППТ, а також початок мілітаризації освіти вплинули на освіту 
і загальний розвиток майже 660 000 хлопчиків і дівчаток шкільного віку. У вересні 2020 року в 
початкову школу пішло перше покоління дітей, які народилися під час збройного конфлікту. 
Крім того, за даними опитування адміністрацій шкіл, в 58% шкіл уздовж «лінії розмежування» 
на ППТ конфлікт впливає на здоров'я вчителів та інших співробітників освітніх установ і/або на 
їхню здатність ефективно працювати. Ситуація ще більше ускладнилася через пандемію COVID-
19, яка призвела до закриття освітніх установ навесні 2020 року. Через обмеження, пов'язані з 
дистанційним навчанням, тисячі хлопчиків і дівчаток по обидві сторони «лінії розмежування» 
залишилися без доступу до освіти. В ході тривалої гуманітарної кризи якісна освіта (за умови 
належного планування та викладання) грає важливу роль для забезпечення соціально-правового 
захисту хлопчиків і дівчаток. Освіта стає основою для деескалації в суспільствах, що прагнуть 
до досягнення миру, після завершення конфлікту. 
 
Продовольча безпека та засоби до існування: Пандемія COVID-19 загострила наявні раніше 
проблеми в сфері продовольчої безпеки і засобів до існування потерпілого в результаті 
конфлікту населення як на ППТ, так і на НППТ в Луганській і Донецькій областях. Погіршення 
ситуації із забезпеченням продовольчими товарами та засобами для існування можна пояснити 
декількома факторами, деякі з яких пов'язані між собою і підсилюють один одного: зростанням 
цін на продукти харчування, порушенням доступу до ринків, поточним обмеженням 
переміщення людей через «лінію розмежування», скороченням промислового виробництва, 
повільним економічним зростанням в поєднанні з високим рівнем безробіття і обмеженістю 
коштів для існування. 
 
Обмеження гуманітарного доступу до НППТ Донецької області посилилися через закриття 
пунктів перетину в зв'язку з пандемією COVID-19. Це обмежило можливості цивільного 
населення перетинати «лінію розмежування» і призвело до значних прогалин в гуманітарному 
реагуванні, оскільки тільки кілька гуманітарних партнерів мали можливість реалізувати 
проекти. Ця ситуація призвела до того, що потреби майже 230 000 населення на НППТ 
залишилися незадоволеними. 
 
Очікується, що в найближчому майбутньому здатність вразливих категорій населення отримати 
доступ до належних засобів до існування, необхідних речей і продуктів харчування буде ще 
більш обмеженою через COVID-19. Рівень безробіття і пов'язаної з цим бідності людей по 
обидва боки «лінії розмежування» через закриття або скорочення виробництва підприємствами 
і низьку продуктивність сільського господарства в результаті збройного конфлікту вже був 
високим і залишиться таким навіть після відкриття пунктів перетину. Через припинення роботи 
пунктів перетину був обмежений доступ до пенсій та інших соціальних виплат на ППТ. Сільські 
громади втрачають доступ до ринків через конфлікт, що ще більше ускладнює відсутність 
коштів для існування. Закриття пунктів пропуску істотно вплинуло на перевезення особистих 
речей, що має ключове значення для забезпечення населення на НППТ, а також на імпорт товарів 
медичного призначення. 
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Охорона здоров'я: Відсутність безпеки і технічного обслуговування медичних установ і 
медичного обладнання, які вже тривалий час перебувають у використанні, дефіцит медикаментів 
і медичних товарів, нестача персоналу та обмежений доступ до лікарень  і аптек істотно 
вплинули на можливості системи задовольняти нові і поточні потреби в сфері охорони здоров'я 
як на ППТ, так і на НППТ. Ситуація ускладнюється ще більше через безпосередній і 
опосередкований вплив пандемії COVID-19, яка становить особливу загрозу здоров'ю вразливих 
груп населення. Кількість випадків захворювання і смертей, пов'язаних з COVID-19, постійно 
зростає. У той же час викликають занепокоєння відсутність протоколів обмеження поширення 
інфекції і забезпечення належного лікування, поширення інших інфекційних захворювань, таких 
як туберкульоз, ВІЛ, а також респіраторних захворювань, в т.ч. грипу і пневмонії, через 
негативний вплив COVID-19 на реалізацію відповідних програм. Пандемія також впливає на 
систему вакцинації, яка і раніше була недостатньою. Це підвищує ризик спалахів захворювань, 
які можна запобігти шляхом вакцинації, таких як кір або поліомієліт, особливо серед дітей. 
Відсутність доступу до медичної допомоги, відсутність безпеки і низький рівень доходів 
особливо впливають на всі вразливі категорії населення, причому наслідки особливо значні для 
здоров'я людей похилого віку і людей з інвалідністю, які мають високі ризики неінфекційних 
захворювань, таких як гіпертонія, діабет, респіраторні захворювання, рак та інші супутні 
захворювання. Потреби в послугах у сфері психічного здоров'я та психосоціальної підтримки 
постраждалого населення, які і раніше були актуальними, посилюються внаслідок значного 
впливу COVID-19 і опосередкованих соціально-економічних наслідків пандемії. 
 
Захист: в 2020 році зберігалися значні потреби в сфері захисту, які ще більше загострилися через 
пандемію COVID-19 і пов'язаних з нею карантинних обмежень. До наявних проблем в секторі 
захисту належать питання захисту цивільних осіб, свобода пересування, забруднення територій 
мінами і ВПВ, питання, пов'язані з майном і оформленням документації (включаючи свідоцтва 
про народження і смерті), соціальні виплати і пенсії, надання послуг психосоціальної підтримки 
та реалізація довгострокових рішень для ВПЛ. На додаток до сукупних довгострокових 
наслідків збройного конфлікту, зокрема, проблемам доступу до основних послуг в районах 
уздовж «лінії розмежування» і на НППТ і наслідків для психічного здоров'я постраждалих в 
результаті конфлікту людей, вразливість постраждалого населення посилилася через пандемію 
COVID-19 і заходів реагування на неї органів влади. Це особливо відчутно в сільській місцевості 
та в ізольованих населених пунктах, де протягом декількох місяців не працював громадський 
транспорт, що обмежувало доступ до послуг та засобів до існування. Такі заходи надали 
непропорційно великий вплив на людей похилого віку та людей з інвалідністю, оскільки люди, 
які доглядають за ними, і соціальні працівники не могли їх відвідувати для надання необхідної 
підтримки. Ситуація з пандемією COVID-19 залишається непередбачуваною. 
 
Житло та непродовольчі товари: Після більш семи років тривалого збройного конфлікту на 
сході України заходи, вжиті державою і гуманітарною спільнотою, призвели до значного 
зменшення гуманітарних потреб в житлі як на ППТ, так і (в меншій мірі) на НППТ. За 
підрахунками, з понад 55 000 житлових будинків, пошкоджених в результаті бойових дій з обох 
боків «лінії розмежування», 1 000 домогосподарств на ППТ і 7 500-9 000 домогосподарств на 
НППТ досі мають гуманітарні потреби, пов'язані з ремонтом будинків. Зберігаються значні 
прогалини, особливо у важкодоступних районах з високим рівнем небезпеки і обмеженим 
фізичним доступом. 
 
Пандемія COVID-19 привела до затримок з проведенням ремонту житла в 2020 році, оскільки 
ця діяльність вимагає фізичної присутності будівельних бригад. Під час пандемії багато людей, 
особливо похилого віку, були змушені залишатися вдома з метою самоізоляції і дотримання 
карантину, що показало необхідність поліпшення стану будівель, пошкоджених в результаті 
збройного конфлікту. Суворі погодні умови в зимовий період в Україні продовжують 
створювати загрозу здоров'ю, а іноді і життю людей, які проживають по обидва боки «лінії 
розмежування». COVID-19 погіршив цю ситуацію, оскільки багато людей втратили засоби для 
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існування. В результаті, понад 40 000 уразливих домогосподарств як на ППТ, так і на НППТ 
відчувають проблеми з підготовкою до зими і були визначені партнерами Кластера житла / НВТ 
як пріоритетні групи для отримання такої допомоги. Доступне житло, соціальне житло і 
механізми компенсації для ВПЛ залишаються пріоритетним завданням в контексті пошуку 
довгострокових сталих рішень для тих, хто був переміщений в результаті збройного конфлікту. 
Більш 500 000 ВПЛ по всій Україні продовжують жити в орендованих приміщеннях, не маючи 
гарантії проживання, а 6 900 ВПЛ проживають в центрах тимчасового проживання і стикаються 
зі значним ризиком виселення.  
 
Вода, санітарія та гігієна (ВСГ): У 2021 році відзначається зростання потреби в підтримці в 
сфері ВГС в районах, постраждалих від конфлікту: на 300 000 чоловік більше, ніж у 2020 році. 
Таке зростання пов'язане з тим, що потреби в сфері ВСГ тісно пов'язані з потребами в сфері 
охорони здоров'я, оскільки в Україні поширюється епідемія COVID-19. За оцінками, в кінці 2021 
року 1,85 мільйона чоловік потребуватимуть термінової допомоги для поліпшення умов гігієни, 
щеплення і підтримки здорових звичок, гігієни рук, а також доступу до послуг у сфері охорони 
гігієнічного здоров'я. В даний час ряд організацій працює в сфері поліпшення гігієни в школах і 
лікарнях, вдосконалення підходів до поводження з твердими і медичними відходами, однак 
фінансування не достатньо для вагомого впливу. Раніше певні потреби в постачанні і очищенні 
води тільки посилилися. Зберігається потреба в цільовій підтримці, наприклад, підвоз води 
водовозами. Також є необхідність більш масштабної підтримки комунальних підприємств: 
наприклад, для початку відновлення і впровадження підходів щодо зменшення ризиків аварій на 
окремих водопроводах і насосних станціях, а також в окремих громадах, які постраждали в 
результаті бойових дій. У той же час на інфраструктуру водопостачання продовжують впливати 
інциденти в області безпеки. 
 
Розділ 2: Стратегічний припис першого стандартного виділення коштів у 2021 році 
 
Чому зараз?  
 
Вибір часу для Стандартного виділення коштів ГФУ в 2021 році має вирішальне значення для 
підтримки гуманітарного реагування на сході України і підкріплює зусилля Координатора з 
гуманітарних питань по залученню додаткового фінансування ПГР. 
 
На момент підготовки Стандартного виділення коштів, ПГР 2021 профінансовано лише на 16 
відсотків від USD 168 млн. Потреби, в той час як Цикл гуманітарної програмування на 2022 рік 
уже розпочато. 
 
Координатор з гуманітарних питань направить частину обмежених коштів ГФУ на 
пріоритетні проекти, зазначені в ПГР як критично термінові і що потребують 
фінансування зараз, щоб підтримати найбільш вразливе населення, в першу чергу людей 
похилого віку та людей з інвалідністю, які проживають по обидва боки «лінії 
розмежування». 
 
За допомогою цього виділення коштів, Координатор з гуманітарних питань прагне 
стратегічно використовувати ГФУ на ППТ і НППТ для заходів, спрямованих на 
задоволення найбільш нагальних і критичних пріоритетних потреб найбільш уразливих 
верств населення, включаючи заходи з надання допомоги в зимовий період, а також 
одночасно спрямовані на підтримку сталих рішень. 
 
Дане виділення коштів покриє 4% потреб, визначених ПГР і буде направлено на гуманітарні 
активності, які необхідно профінансувати зараз, щоб уникнути погіршення існуючих умов. 
 
Очікується, що дане виділення коштів також простимулює інших донорів внести свій вклад в 
ПГР, перш ніж ситуація для вразливих людей погіршиться. 
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Очікується, що за рахунок цього виділення коштів гуманітарні спільноти висловлять готовність 
підтримати вразливі і ізольовані громади як на НППТ, так і на ППТ. 
 
Додаткова цінність 
 
На НППТ після більше ніж року очікування гуманітарні агентства МОМ та ЮНІСЕФ в 
Луганській області отримали «акредитацію» (УКГВ і УВКПЛ також отримали «дозвіл на 
роботу»). Таким чином, кількість операційних партнерів, які можуть отримати фінансування з 
ГФУ в Луганській області збільшилася до 6 в порівнянні з 4 раніше (PIN, MDM, УВКБ ООН та 
ВОЗ).2   
 
Недавній успіх конференції з питань Нексусу гуманітарного реагування, розвитку і розбудови 
миру, що була проведена 9 і 10 червня в Україні УКГВ та Офісом постійного координатора ООН, 
також є свідченням прихильності уряду України до забезпечення сталого реагування на ППТ за 
підтримки донорів, партнерів з розвитку і гуманітарних організацій. 
 
Стандартне виділення дозволить Координатору з гуманітарних питань посилатися на ці 
нещодавні  позитивні зміни для швидкого і ефективного об'єднання зусиль з надання допомоги 
на НППТ. На ППТ Стандартне виділення додатково продемонструє готовність Координатора з 
гуманітарних питань розвинути стратегічну мету 3 ПГР і розширити масштаби діяльності  у 
рамках нексусу в ізольованих громадах через стратегічну багатосекторальну діяльність.            
 
Дане виділення коштів забезпечить найбільш ефективне використання обмежених коштів, та 
забезпечить задоволення нагальних потреб шляхом фінансування першочергових заходів, і 
гарантує  при цьому максимальну підзвітність і співвідношення ціни і якості за рахунок 
зниження накладних витрат і витрат на субпідряд і застосування концепції управління ризиками 
ГФУ. 

Розділ 3: Операційна стратегія 
 
3.1 Операційні пріоритети 
 
Залежно від процесу визначення пріоритетів і наявного фінансування, всі активності, 
підтримувані ГФУ, повинні слідувати гуманітарним принципам гуманності, нейтральності, 
неупередженості та незалежності. 
 
ГФУ спрямований на підтримку: 
 

• Невідкладних гуманітарних активностей в рамках ПГР 2021, які були визначені як 
критично невідкладні і спрямовані на задоволення потреб найбільш уразливих верств 
населення, в першу чергу людей похилого віку та осіб з інвалідністю, включаючи дітей 
і домогосподарства, очолювані жінками. 

 
• Пріоритетних районів на НППТ, включаючи території, що найбільше постраждали від 

конфлікту за межами 0-20 км від лінії розмежування. 
 

• На ППТ пріоритет буде віддаватися багатосекторальному підходу на базі громад, 
спрямованому на розширення прав і можливостей громад та пошук довгострокових 
рішень для постраждалих громад. 

 
 

2 Подача проектів на розгляд місцевим гуманітарним комітетам і надалі вимагає колективних зусиль з 
захисту інтересів для забезпечення своєчасного надання такої необхідної гуманітарної допомоги. 
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• На НППТ пріоритет буде відданий партнерам, які мають доступ, необхідний для 
реалізації проектів. 

 
• Пріоритет буде відданий національним НУО, що продемонстрували раніше здатність 

реалізовувати проекти в пріоритетних галузях. 
 

• Пріоритет буде відданий проектам, які включають надання прямої допомоги вразливим 
категоріям населення. 

 
• Всі заплановані активності повинні брати до уваги потреби жінок, дівчаток і людей з 

особливими уразливостями, а також бути спрямовані на вирішення проблеми доступу, з 
якими вони можуть зіткнутися. 

 
Активності, спрямовані на запобігання поширенню COVID-19, будуть враховуватися при 
реагуванні на гуманітарні потреби. Повідомлення на рівні громад про позитивні історії про 
вакцинацію і створенні попиту на вакцинацію – це пробіл, усунення якого може бути закладено 
в програми будь-якого Кластера. 
 
3.2 Пріоритетні напрямки з недостатнім фінансуванням 
 
Стратегія також спрямована на фінансування пріоритетних напрямків з недостатнім 
фінансуванням, які були визначені Координатором надзвичайної допомоги і доведені до відома 
Координатора з гуманітарних питань 29 січня 2019 року, а саме: (a) підтримка жінок і дівчаток, 
включаючи боротьбу з гендерним насильством, репродуктивне здоров'я та розширення 
можливостей; (b) програми, орієнтовані на людей з інвалідністю; (c) освіту в умовах затяжної 
кризи; і (d) інші аспекти захисту. 

Жінки і дівчатrа: Чи враховується 
підтримка жінок і дівчаток при 
виділенні коштів? 

Всі пропозиції повинні демонструвати, яким чином 
участь і лідерство жінок та дівчаток в розробці і 
реалізації проектів забезпечено в процесі розробки 
пропозиції та імплементації проекту, беручи до уваги 
необхідність задоволення різноманітних потреб жінок і 
дівчаток в рамках запланованих активностей і 
забезпечуючи доступ жінок і дівчаток до різноманітних 
послуг. 

Люди з інвалідністю: чи 
враховується підтримка людей з 
інвалідністю при виділенні 
коштів? 

Виділення коштів має на увазі пріоритетне надання 
допомоги людям похилого віку і людям з інвалідністю. 
Конкретний показник, пов'язаний з кількістю дій, 
вжитих партнерами для полегшення доступу людей з 
інвалідністю до гуманітарних заходів, буде 
обов'язковим для всіх затверджених проектів. 

Освіта: чи враховується при 
виділенні коштів підтримка в 
забезпеченні доступу до освіти в 
умовах затяжної кризи? 

ГФУ буде підтримувати активності в сфері освіти тільки 
на ППТ. У резервному виділенні коштів на 2021 рік уже 
приділено особливу увагу активностям в сфері освіти на 
НППТ. 

Захист: чи враховується 
підтримка іншим аспектам 
захисту при виділенні коштів? 

Сприяння просуванню захисту, включаючи дії, пов'язані 
з підзвітністю постраждалому населенню, залучена 
участь, вікова і гендерна рівність, а також інклюзивність 
людей з інвалідністю є обов'язковою вимогою ГФУ 
щодо кожної проектної пропозиції, представленої на 
розгляд. ГФУ виступить гарантом того, що в 
затверджені проекти включені активності, пов'язані з 
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3.3 Багатостороння проблематика 

захистом конкретних уразливих груп, включаючи дітей, 
запобіганню сексуальній експлуатації та домагань, 
гендерно обумовленого насильства, механізми подачі 
скарг і зворотного зв'язку, а також інші проблеми 
захисту. 

Гендерно 
обумовлене 
насильство:  

ГФУ буде приділяти особливу увагу запобіганню та усуненню 
виявлених потреб, пов'язаних з гендерним насильством, 
забезпечуючи інклюзивність і з огляду на особливі потреби і 
вразливості людей з інвалідністю, людей похилого віку, підлітків і 
домогосподарств, очолюваних жінками. Вся діяльність повинна бути 
спрямована на виявлення та зниження ризиків гендерного 
насильства, гарантуючи відсутність заподіяння шкоди жінкам і 
дівчаткам. 

Запобігання 
сексуальній 
експлуатації та 
нарузі:  

ГФУ вимагає від партнерів наявності чітких положень і операційних 
механізмів щодо забезпечення безпеки бенефіціарів, в тому числі 
щодо запобігання сексуальній експлуатації та нарузі. ГФУ запевняє, 
що всі партнери пройшли комплексну перевірку і мають діючі 
політики щодо запобігання сексуальній експлуатації та нарузі. ГФУ 
буде готовий надати відповідну підтримку в міру необхідності, в 
тому числі через мережу по запобіганню сексуальної експлуатації та 
нарузі. 

Підзвітність перед 
постраждалим 
населенням:  

Один обов'язковий індикатор щодо підзвітності перед постраждалим 
населенням включений для оцінки того, чи відчували себе громади 
досить поінформованими про послуги і чи доступні надійні 
механізми зворотного зв'язку, в тому числі щодо сексуальної 
експлуатації та наруги. Механізми зворотного зв'язку завжди 
повинні враховувати обмеження доступу, в тому числі пов'язані з 
віком, статтю, обмеженими можливостями або іншими 
відмінностями, такими як етнічне походження, сексуальна орієнтація 
та гендерна ідентичність, а також способи забезпечення 
використання різних засобів в залежності від контексту. 

Допомога у вигляді 
надання грошових 
коштів і ваучерів: 

ГФУ заохочує використання по можливості альтернатив програмам з 
надання допомоги в натуральному вигляді в якості способу 
реагування партнерами з технічними можливостями, відповідними 
знаннями і досвідом в імплементації програм грошових переказів. 
Перед тим, як приступити до надання допомоги у вигляді надання 
грошових коштів і ваучерів партнери повинні провести аналіз 
ризиків у сфері захисту, щоб переконатися, що кошти можуть бути 
використані за призначенням, і будуть сприяти пом'якшенню будь-
яких негативних наслідків. 
Існує ймовірність, що дана модель не зможе бути застосована на 
НППТ. 
Надання допомоги у вигляді грошових коштів та ваучерів повинно 
координуватися з робочою групою з питань грошової допомоги. 

Локалізація:  ГФУ рекомендує своїм партнерам взаємодіяти з місцевими та 
національними організаціями на основі рівноправного партнерства, з 
метою гарантії того, що всі партнери і субпартнери, які беруть участь 
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Розділ 4: Розбивка за кластерами/секторами та пріоритети 

 
4.1 Розбивка за Кластерами/секторами 
 

НППТ ППТ 
USD 4 млн. USD 3 млн. 

 
 
4.2 Пріоритети кластерів/секторів 
 
Станом на 23 червня 2021 року ПГР 2021 профінансовано лише на 16 відсотків від заявленої 
потреби. 

Житло та непродовольчі товари: потреба на НППТ вище, ніж на ППТ. На НППТ повинні бути 
передбачені всі види ремонту житла, включаючи тимчасовий терміновий ремонт і довгострокові 
втручання. На НППТ допомога повинна бути пріоретизована. 

Пріоритетні активності: 

в реалізації, внесли додаткові переваги в розробку, реалізацію, 
управління і моніторинг активностей. 
ГФУ виступає за децентралізацію деяких процесів на регіональному 
рівні, з метою забезпечення більш широкої участі національних 
партнерів та субпартнерів в розробці стратегій та визначенні 
пріоритетів для виділення коштів. 

COVID-19 Активності, спрямовані на запобігання поширенню COVID-19, 
будуть пріоретизовані  при реагуванні на гуманітарні потреби. Крім 
того, ГФУ буде надавати підтримку партнерам в адаптації до нового 
стилю роботи, де обов'язок виявляти обережність, включаючи 
питання безпеки і захисту, пов'язані з профілактикою вірусу, в 
більшості випадків повинен доповнюватися гнучкими робочими 
умовами, в більшості випадків через онлайн-платформи, віддалене 
управління і моніторинг і обмежені виїзди на місця. 

Вік та гендер Просування підходів, що враховують вік, стать і різноманітність, є 
обов'язковою вимогою для партнерів, які подають заявку на 
фінансування. З моменту створення фонду в 2019 році ГФУ 
рекомендує своїм партнерам застосовувати гендерно-віковий маркер. 
Дизайн проекту повинен включати аналіз різних потреб, пов'язаних з 
віком, статтю, обмеженими можливостями або іншими 
відмінностями, такими як етнічне походження, сексуальна орієнтація 
та гендерна ідентичність, і активності повинні бути спрямовані на 
задоволення таких потреб. 
Активності, спрямовані на запобігання і реагування на ризики, 
пов'язані із захистом дітей, будуть пріоретизовані, в тому числі 
підвищення обізнаності про ключові ризики захисту дітей, 
включаючи мінну небезпеку, а також індивідуальний супровід дітей, 
які потребують догляду і захисту. 

 Активності 
НППТ Відновлення житла 
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Освіта: Оскільки перше резервне виділення коштів ГФУ в 2021 році було на спрямоване на 
недофінансовані активності в сфері освіти на НППТ, в стандартному виділення коштів будуть 
розглядатися тільки активності на ППТ в якості другого пріоритету. Очікується, що до кінця 
року кластер буде профінансований на 50%. 
 

Пріоритетні активності: 

 
 Активності 

ППТ Надання освітніх або розвиваючих 
наборів, навчальних матеріалів або 
надання грошової допомоги на 
задоволення даних потреб, 
включаючи матеріали, необхідні для 
дистанційного навчання. 

 Закупівля і видача обладнання 
освітнім установам, які постраждали 
в результаті конфлікту, включаючи 
обладнання для забезпечення 
дистанційного навчання. 

 Підвищення кваліфікації вчителів і 
батьків за певними пріоритетними 
темами (наприклад, перша 
психологічна допомога, управління 
стресом / самодопомога, 
психосоціальні питання, інклюзивна 
освіта і дистанційне навчання). 

 
 
Захист: В Україні внутрішньо переміщені особи (ВПО), приймаючі громади, а також люди, 
постраждалі в результаті конфлікту, відчувають на собі наслідки восьмого року активного 
конфлікту. З метою підтримки відновлення миру і соціальної згуртованості, кластер з питань 
захисту прагне приділяти пріоритетну увагу програмам захисту на рівні громад. 

Захист на рівні громад забезпечує ефективні і довгострокові результати і сприяє поліпшенню 
життя і стійкості постраждалих громад, виявляючи прогалини в захисті за допомогою 
консультацій і зміцнення місцевого потенціалу. 

На ППТ кластер з питань захисту пріоритизує наступні напрямки: a) мобілізація та розширення 
потенціалу громад з метою, щоб постраждале населення і ВПЛ могли відстоювати свої інтереси, 
виявляти ризики в сфері захисту та в окремих випадках звертатися до існуючих послуг і 
підвищувати стійкість громад; b) довгострокові рішення, включаючи підтримку місцевим 
органам влади в наданні послуг соціального захисту та передачі відповідальності за реагування; 
а також просування засобів до існування і сталого реагування. 

На НППТ, кластер з питань захисту пріоритизує надання індивідуальної допомоги вразливим 
категоріям населення (літні люди і люди з інвалідністю, допомога постраждалим від мін); 
підтримку активностей, що здійснюються місцевими громадами, включаючи розважальні 
заходи для дітей, підтримку місцевих організацій, що працюють з уразливими групами і 
центрами громад на НППТ; тренінги тренерів для лідерів громад щодо підвищення освіті з 

 Тимчасовий терміновий ремонт 
 Допомога в зимковий період 
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питань мінної небезпеки (у співпраці з організаціями на ППТ, які мають досвід з протимінної 
діяльності). 

Інші компоненти також визначені як пріоритетні, однак потребують подальших обговорень з 
місцевими партнерами для отримання акредитації для їх реалізації, наприклад, заходи щодо 
психосоціальної підтримки та запобігання і реагування на випадки гендерно-обумовленого 
насильства. 

Пріоритетні активності: 

 
 Активності 

ППТ Мобілізація та розвиток потенціалу 
громад 

 Довгострокові рішення, включаючи 
підтримку місцевих органів влади в 
наданні послуг соціального захисту 
та передачі відповідальності за 
реагування 

НППТ Надання індивідуальної допомоги 
вразливим категоріям населення 
(літні люди і люди з інвалідністю, 
допомога постраждалим від мін) 

 Підтримка активностей, що 
здійснюються місцевими громадами, 
включаючи розважальні заходи для 
дітей, підтримку місцевих 
організацій, що працюють з 
уразливими групами і центрами 
громад на НППТ 

 Психосоціальна підтримка 
 Запобігання та реагування на 

випадки гендерно-обумовленого 
насильства 

 Тренінги тренерів для лідерів громад 
щодо освіти з питань мінної 
небезпеки 

 
Продовольча безпека та засоби до існування: пріоритизує активності, спрямовані на 
скорочення прогалин в задоволенні найнагальніших потреб у продуктах харчування, одночасно 
захищаючи кошти для існування вразливих домогосподарств за рахунок підвищення стійкості 
постраждалих громад як на ППТ, так і на НППТ. Не дивлячись на те, що перевага віддається 
наданню допомоги у вигляді грошових коштів або ваучерів, допомога продовольчими товарами 
також може бути надана в умовах відсутності доступу до ринків, а також беручи до уваги 
уразливості населення. Віддається перевага надання термінової допомоги в сільських і міських 
районах, особливо ізольованим громадам, які підвищують стійкість і сприяють виробленню 
довгострокових рішень. Програми сільськогосподарського характеру повинні враховувати 
сезонність, оскільки сільськогосподарські ресурси повинні розподілятися у відповідний час. 
Активності повинні бути спрямовані на зміцнення ринкових зв'язків і розвиток виробничо-
збутового ланцюжка для поліпшення ринків як засобу досягнення взаємозв'язку між 
гуманітарним розвитком і розбудовою миру. 
 
Пріоритетні активності: 
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 Активності 
ППТ Харчовий раціон 
 Підтримка сільського господарства 
 Несільськогосподарські засоби до 

існування 
  
НППТ Харчовий раціон для найбільш 

уразливих 
 Підтримка сільського господарства 
 Несільськогосподарські засоби до 

існування 
  

 
Вода, санітарія та гігієна (ВСГ): в першому півріччі на реагування на питання ВСГ вплинула 
відсутність фінансування. Це проблема під час пандемії коронавіруса, коли високий рівень 
випадків COVID-19 був зареєстрований в селах, які також постраждали від конфлікту: 
наприклад, в Травневе і Гладосове партнери ВСГ відреагували на зареєстровані рівні інфекції, 
що торкнулася більше 30% населення. Потреби високі як на ППТ, так і на НППТ, і будь-які 
відповідні заходи реагування повинні включати доставку предметів гігієни людям, які 
проживають у віддалених районах уздовж лінії розмежування, приділяючи особливу увагу 
людям похилого віку. 
 
Гігієна в лікарнях – це проблема, яку необхідно вирішувати спільно кластерам з питань охорони 
здоров'я та ВСГ. Менший компонент нексусу може включати фінансування сталого 
водопостачання, що дозволить забезпечити стратегічну відмову від підвезення води, а також 
забезпечити водопостачання в лікарнях і обробку медичних відходів, знову ж таки з акцентом 
на спільну роботу кластерів охорони здоров'я і ВСГ. 
 

Пріоритетні активності: 

 Активності 
ППТ Роздача предметів гігієни для 

захисту людей похилого віку, які 
живуть поблизу лінії розмежування 
або в осередках поширення хвороб 

 Підвищення рівня гігієни в лікарнях 
і школах для запобігання 
поширенню інфекції 

 Сприяння переходу від підвезення 
води шляхом імплементації сталих 
маломасштабних проектів щодо 
забезпечення водопостачання 
(нексус). 

 Зміцнення системи охорони 
здоров'я/ВСГ за рахунок поліпшення 
поводження з медичними відходами 
та санітарії на інституціональному 
рівні (нексус) 

НППТ Роздача предметів гігієни для 
захисту людей похилого віку, які 
живуть поблизу лінії розмежування 
або в осередках поширення хвороб 

https://www.unocha.org/ukraine/about-uhf


2021 UHF – SA1: Allocation Strategy Paper │ July 2021 │ 13 
 

 
 

The Ukraine Humanitarian Fund is a Country-based Pooled Fund managed by OCHA 
https://www.unocha.org/ukraine/about-uhf 

 Підвищення рівня гігієни в лікарнях 
і школах для запобігання 
поширенню інфекції 

 
 
Охорона здоров'я:  Потреби в галузі охорони здоров'я на НППТ залишаються високими. Два 
проекти, що фінансуються ГФУ на НППТ, передбачають наявність лабораторій для тестування 
на Covid-19 (ВОЗ) і основних медичних послуг (MDM). Подібні проекти повинні бути 
пріоритезовані. На ППТ, важливе значення має підтримка вакцинації від COVID-19, однак 
проблема полягає в нестачі медичного персоналу. Створення мобільних бригад принесе користь, 
особливо на НППТ Луганської області. Інформаційна кампанія з вакцинації також може бути 
пріоретизована. Медичним установи в 0-5 км від лінії розмежування потрібна підтримка в 
наданні медикаментів і основних медичних послуг (можливо, за допомогою мобільних бригад). 
 

Пріоритетні активності: 

 Активності 
ППТ Робота з перевантаженими 

службами невідкладної медичної 
допомоги 

 Усунення прогалин в системі 
охорони здоров'я, спрямованих на 
профілактику, запобігання 
поширенню та лікування COVID-19 

 Реагування на перебої в наданні 
первинної медико-санітарної 
допомоги вздовж «лінії 
розмежування» 

 Надання основних медичних послуг, 
включаючи лікування туберкульозу і 
ВІЛ 

 Посилення існуючих послуг з 
підтримки психічного здоров'я та 
надання психосоціальної допомоги 

 Усунення ризиків для здоров'я 
населення, пов'язаних з можливим 
тимчасовим переміщенням 
населення в разі конфлікту 

НППТ Реагування на перебої в наданні 
основних медичних послуг 

 Усунення прогалин в системі 
охорони здоров'я, спрямованих на 
профілактику, запобігання 
поширенню та лікування COVID-19 
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Розділ 5: Параметри відповідності і керівництво для аплікантів 

 
 
 
  

Розмір виділення коштів USD 7 млн.  ( USD 4  млн. для НППТ и USD 3  млн.  
для ППТ)  

Сфера застосування Стратегія виділення коштів обмежена за часом, 
масштабом і сферою застосування пріоритетними 
активностями та секторами, зазначеними в документі. 
Будь-які проектні пропозиції, що виходять за рамки 
сфери застосування, розглядатися не будуть. 

Партнери, що відповідають 
критеріям 

Відкрита для партнерів, які мають можливість 
негайно надати допомогу. 
Фінансування національних НУО буде по можливості 
пріоретизовано. Вітаються партнерські угоди з 
іншими гуманітарними партнерами. 

Розмір виділення коштів на проект Максимум USD 500 000 на проект.  
Вітається багатосекторальний підхід. 
Гуманітарна організація може подати тільки одну 
пропозицію по кожному виділеному бюджету в 
рамках виділення коштів. Оскільки дане виділення 
коштів має на увазі два бюджети (один для ППТ і 
один для НППТ), організація може подати всього дві 
пропозиції (по одній на бюджет). 

Строк проекта  Може бути імплементований протягом не більше 
12 місяців. Терміновим проектам з більш коротким 
періодом імплементації в 6 місяців буде відданий 
пріоритет. 

Умови, які мають бути дотримані 
апалікантами 

Завершення процесу комплексної перевірки в системі 
управління грантами. 
Оцінка можливостей організації, що проводиться 
УКГВ, політики щодо запобігання корупції і 
сексуальній експлуатації та нарузі. 
Рекомендації ГФУ щодо попередніх і поточних 
проектів були враховані. 
Активна участь в координації на національному та / 
або регіональному рівні. 
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Розділ 6: Процес підготовки і графік виділення коштів 
 
6.1 Процес розробки стратегії виділення коштів: 
 
Точний розподіл доступного фінансування буде визначено після консультацій з відповідними 
партнерами, кластерами і секторами з метою виявлення найбільш нагальних потреб і прогалин, 
а також аналіза поточних заходів реагування по секторам і географічними регіонами. 
 

Стадія Этап Дія Відповідний Ймовірна 
дата 

Підготовка 1. Підготовка 
проекту Стратегії виділення коштів 

Стратегія виділення 
коштів 

УКГС 
  
Кластери  

15 червня – 
22 червня 
2021 

2. Узгодження Стратегії з 
Координатором з гуманітарних 
питань (КГП) 

Стратегія виділення 
коштів 

Дорадча рада 
 
КГП 
 

25 червня – 
30 червня 
2021 

3. Публікація Стратегії виділення 
коштів 

Стратегія виділення 
коштів 

УКГС 
 

2 липня 
2021 
 

Розробка 
проектної 
пропозиції 

4. Кінцевий термін подачі 
проектних пропозицій 

Підготовка проектних 
пропозицій 

Партнери 30 липня 
2021, до 
14:00 за 
Київським 
часом 

Розгляд 
проектних 
пропозицій 

5. Стратегічний, технічний та 
фінансовий розгляд 

Пріоретизація 
проектів, розгляд 
пропозицій 

Комітет з 
розгляду, 
УКГС 
 

10/11 
серпня 

6. Узгодження проектів КГП/ 
Дорадчою радою (ДР) 

ДР надає коментарі,  
КГП узгоджує 
першочерговість 
проектів 

КГП 
 
ДР 

13 серпня 
2021 

7.  Доопрацювання та корегування 
пропозицій 

Усунення зауважень 
партнерами 

Партнери 
УКГС 

25 серпня 
2021 

Узгодження 
проектних 
пропозицій 

8.  Остаточне узгодження бюджету Остаточне узгодження 
бюджету УКГС 

Штаб-
квартира 
УКГС 

С 30 серпня 
2021 

9. Дата початку проекту Імплементація проекту Партнери Як тільки 
бюджет 
буде 
узгоджено 
штаб-
квартирою 
УКГС 

10. Підготовка та підписання 
грантової угоди (ГУ) 

Підготовлено ГУ/ дата 
узгодження з 
партнером, ГУ 
підписано 

УКГС 
КГП 
Партнери 

С 30 серпня 
2021 

Виділення 
коштів 

11. Остаточне узгодження ГУ ГУ узгоджено і 
підписано 

УКГС С 30 серпня 
2021 

12. Перше виділення коштів Опрацьовано запит на 
платіж  

УКГС С 30 серпня 
2021 
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Розділ 7: Контактні особи та механізми направлення скарг 
 
7.1 Контактні особи 
 
Запити стосовно ГФУ направляються на адресу ocha-uhf@un.org. 
 

Ім’я  Посада E-mail 
Софи Нуон Менеджер фонду nuon@un.org 
Юлія Ибрагімова Спеціаліст з фінансових 

питань 
yuliia.ibrahimova@un.org 

Анна Сова Спеціаліст з питань 
моніторингу – Донецьк і 
Луганськ (НППТ) 

ganna.sova@un.org 

Олена Єгорова Спеціаліст з питань 
моніторингу  – Краматорськ 
(ППТ) 

olena.yegorova@un.org 

 
7.2 Механізм подання жалоб 
 
Скарги щодо процесу виділення коштів з ГФУ надсилаються за адресою feedback-UHF@un.org.  
Керівник Офісу УКГС отримує, вивчає і направляє питання на розгляд Координатора з 
гуманітарних питань для прийняття рішень. 

https://www.unocha.org/ukraine/about-uhf
mailto:nuon@un.org

