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Більше інформації про проєкти, фінансові надходження, оновлені дані про внески та виконання 
цільових показників доступно на сайті gms.unocha.org/bi. 

За додатковою інформацією просимо звертатись до: 
Гуманітарний фонд для України 
ocha-uhf@un.org 

Світлина на обкладинці. Наталія обіймає своїх трьох дітей у дворі їхнього дому, розташованого поблизу «лінії 
розмежування». Чермалик, Донецька область, ПУТ, Україна

Фото: УКГС/Євген Малолетка 

Використані позначення та представлення матеріалів у цьому документі не означають будь-яку 
позицію з боку Організації Об’єднаних Націй щодо правового статусу будь-якої країни, території, 
міста чи району, їхніх органів влади чи демаркації їхніх кордонів.

Фінансові дані є попередніми та можуть змінюватися після перевірки.

ФОНД ЩИРО ДЯКУЄ ДОНОРАМ
ЗА ЇХНЮ ПІДТРИМКУ В 2020 РОЦІ
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ВСТУПНЕ СЛОВО

 
Фото: Представництво ООН в Україні/Володимир Шуваєв

Рада представити Річний звіт Гуманітарного фонду для 
України (Фонду) за 2020 рік. У звіті представлено огляд 
діяльності Фонду та результатів його роботи упродовж 
2020 р. та зазначено, як Фонд використовувався для 
забезпечення гуманітарних потреб найбільш уразливих 
людей і громад на сході України. У звіті показано, як 
Фонд забезпечував підтримку гуманітарного реагування 
і зміцнення механізмів координації, а також сприяв 
активній участі місцевих партнерів у плануванні та 
реалізації узгоджених гуманітарних заходів. 

Упродовж 2020 року Фонд підтримував пріоритетні 
напрями, передбачені Планом гуманітарного реагування 
2020 року (ПГР), здебільшого намагаючись усунути 
критичні прогалини щодо доступу до не підконтрольних 
Урядові територій (НПУТ) та підтримувати зв’язки 
між гуманітарною роботою та проєктами розвитку 
на підконтрольних Уряду територіях (ПУТ). Під час 
пандемії COVID-19 Фонд забезпечив надійну підтримку 
гуманітарного реагування та став дієвим інструментом 
для своєчасного та гнучкого виділення коштів для 
задоволення потреб найбільш незахищених людей. 

У 2020 році 11 донорів зробили внески на суму 
9,47 млн дол. США, що на 35 % більше у порівнянні з 
першим роком роботи Фонду. Більше ніж половина 
донорів, які підтримували Фонд у першому році його 
роботи, продовжила підтримку у 2020 р. У 2020 році 
до складу донорів також додалися чотири нові донори: 
Болгарія, Італія, Канада та Управління Європейської 
Комісії з питань цивільного захисту та гуманітарної 
допомоги (ECHO). Від імені гуманітарної спільноти хочу 
висловити нашу вдячність Болгарії, Естонії, Європейській 
комісії, Італії, Канаді, Люксембургу, Німеччині, Норвегії, 
Республіці Корея та Швеції за їхню щедру підтримку, 
завдяки якій Фонду вдалося зберегти та зміцнити 
спроможності для швидкого гнучкого і життєво 
необхідного реагування. 

Я також хочу віддати належне непересічним зусиллям, 
яких доклали національні та міжнародні неурядові 
організації (національні та міжнародні НУО) та установи, 
фонди та програми Організації Об’єднаних Націй (ООН), які 
використали кошти Фонду для надання вкрай необхідної 
гуманітарної допомоги на сході України. І, нарешті, я б 
хотіла подякувати координаторам, учасникам кластерів 
і співробітникам Відділу гуманітарного фінансування 
Управління з координації гуманітарних справ (УКГС) за 

їхню самовіддану невтомну працю для забезпечення 
управління та адміністрування Фонду.

Після майже семи років активного збройного конфлікту 
залишаються значні гуманітарні потреби, які, як 
очікується, ще більше загостряться у 2021 р. Для 
надання допомоги найбільш уразливим людям Фонд є 
одним із найбільш ефективних механізмів узгодженої 
своєчасної гуманітарної роботи згідно з гуманітарними 
принципами. Я звертаюсь до донорської спільноти з 
проханням підтримати роботу Фонду, продовжуючи 
фінансову підтримку впродовж складного, як очікується, 
року для постраждалих унаслідок конфлікту людей по 
обидва боки «лінії розмежування» на сході України. 
Я закликаю нових донорів підтримати наші зусилля 
задля полегшення страждань людей, які потерпають і 
від збройного конфлікту, і від пандемії COVID-19, щоби 
змінити їхні життя на краще.

Сподіваюсь продовжити тісну співпрацю зі всіма 
вами у 2021 р.

ОСНАТ ЛУБРАНІ 
Координаторка з гуманітарних питань в 
Україні

 
Жованка, Донецька область, ПУТ, Україна

Марія поряд з посіченими шрапнеллю 
воротами свого дому

Фото: УКГС/Євген Малолетка
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Під час пандемії 
COVID-19 Фонд 
став дієвим 
інструментом 
для своєчасного 
та гнучкого 
виділення 
коштів для 
задоволення 
потреб найбільш 
незахищених 
людей

ОСНАТ ЛУБРАНІ  
КООРДИНАТОРКА З ГУМАНІТАРНИХ ПИТАНЬ 
В УКРАЇНІ



В цьому Річному звіті представлено досягнення Гуманітарного фонду 
для України упродовж 2020 календарного року. Водночас потрібно 
зауважити, що, оскільки виділення грантів, реалізація проєктів та 
звітування про їх виконання часто триває декілька років (завданням 
спільних фондів фінансування країн є підтримка поточного та 
майбутнього гуманітарного реагування), звіти про досягнення Фонду 
надаються у наступних форматах:

Дані щодо виділення коштів у 2020 році (далі позначено блакитним 
кольором). Цей метод враховує скоріше очікуваний вплив виділених 
коштів, ніж фактичні результати, оскільки реалізація проєктів та 
звітування про них часто відбувається упродовж наступного року 
та дані щодо їхніх результатів не доступні на момент публікації 
річних звітів. 

Результати, про які повідомлялося у 2020 р., у рамках виділень 
коштів у 2020 і попередніх роках (позначено помаранчевим 
кольором). У рамках цього методу представлено повну інформацію 
про досягнення упродовж цього календарного року та також 
представлено результати в рамках виділень коштів попередніх років. 
Дані представлено на основі остаточних письмових звітів, схвалених 
у період з 1 лютого 2020 р. по 31 січня 2021 р. 

Дані щодо кількості людей, яким планувалося надати допомогу, та 
тих, яким було надано допомогу, можуть бути враховані двічі, оскільки 
люди часто отримують допомогу від різних кластерів/секторів.

Інформація щодо внесків, представлена на основі обмінного курсу на 
момент отримання, може відрізнятися від перевірених фінансових 
звітів, в яких дані щодо внесків представлені на основі обмінного 
курсу на момент оголошення зобов’язання про внесення коштів.

ОГЛЯД: 2020 РІК
РІЧНИЙ ЗВІТ ФОНДУ ЗА 2020 Р.
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ГУМАНІТАРНИЙ ФОНД ДЛЯ УКРАЇНИ:
ОГЛЯД

ОГЛЯД: 2020 РІК

Гуманітарна ситуація в 2020 р.
У 2020 році гуманітарна криза на сході України 
продовжувала суттєво впливати на життя понад 
5 мільйонів людей, 3,4 мільйона з яких потребували 
гуманітарної допомоги та захисту. 

З 2014 року більш ніж 3 300 цивільних громадян загинуло 
та ще понад 7 000 отримали поранення внаслідок бойових 
дій, які найбільш інтенсивні вздовж «лінії розмежування». 
«Лінія розмежування» довжиною 427 кілометрів, що 
майже дорівнює протяжності французько-німецького 
кордону, поділила постраждалі райони на підконтрольну 
Уряду територію (ПУТ) та не підконтрольну Уряду 
територію (НПУТ).

Люди на постраждалих територіях зазнали значних втрат 
і живуть у страху за своє життя та життя близьких. Через 
небезпеку, наявність наземних мін і вибухонебезпечних 
предметів–залишків війни (ВЗВ) і останнім часом ризики 
та обмеження, пов’язані з пандемією COVID-19, їхній 
доступ до основних послуг і гуманітарної допомоги 
суттєво обмежений. Внаслідок цього вони втратили 
основні права та зазнали труднощів у гуманітарній сфері.

Вплив пандемії COVID-19 на гуманітарні умови 
Пандемія COVID-19 спричинила додаткове навантаження 
на населення, яке вже потерпає внаслідок конфлікту. 
Через пандемію та її наслідки ослаблена система 
охорони здоров’я, спроможності надання соціальних 
послуг та слабка економіка регіону опинилися на 
межі своїх можливостей. Упродовж перших місяців 
пандемії всі контрольні пункти пропуску майже повністю 
припинили роботу для запобігання розповсюдженню 
вірусу, що суттєво обмежило свободу пересування 
людей. Через це для людей, які потребують допомоги, 
особливо людей похилого віку, які проживають на НПУТ, 
майже неможливо дістатися до своїх основних джерел 
доходу, зокрема пенсій і соціальних виплат. Вони також 
не можуть підтримувати родинні зв’язки, що збільшує 
їхню вразливість та посилює психологічний стрес. Хоча 
в червні 2020 року два з п’яти контрольних пунктів в’їзду-
виїзду (КПВВ) відновили роботу, умови перетину «лінії 

розмежування» залишаються складними, а кількість 
щомісячних перетинів скоротилася в середньому на 97 %.

Обмеження гуманітарного доступу
Гуманітарна криза ще більше загострюється через 
небезпечні умови роботи та заходи, запроваджені 
сторонами для запобігання розповсюдженню вірусу. На 
НПУТ гуманітарний доступ суттєво обмежено з 2015 року. 
Припинення роботи КПВВ на «лінії розмежування» 
21 березня 2020 р. та інші карантинні обмеження ще 
більше ускладнили доступ гуманітарних організацій 
до людей, які потребують допомоги, особливо для 
мешканців НПУТ. У 2020 році через непередбачуваність 
переміщення гуманітарних конвоїв через «лінію 
розмежування» з ПУТ на НПУТ було ускладнено доступ 
до гуманітарної допомоги для 900 000 людей, яким 
планувалося надати допомогу за ПГР 2020 р. Попри 
нові виклики, гуманітарні організації забезпечували 
критичний рівень виконання гуманітарних програм 
упродовж двох останніх років, хоча в меншому, ніж 
необхідно, обсязі.

Люди похилого віку, люди з інвалідністю та жінки 
особливо вразливі
Пандемія COVID-19 створила загрозу для здоров’я людей 
і вплинула на добробут і доступ до основних послуг і 
гуманітарної допомоги. Оскільки люди похилого віку, 
люди з інвалідністю та жінки становлять більшість 
тих, хто потребує допомоги, саме вони особливо 
постраждали від подвійної кризи. Гуманітарні 
наслідки років збройного конфлікту, які посилились 
через безпрецедентний вплив коронавірусної хвороби 
COVID-19, призвели до збільшення гостроти потреб і 
вразливості постраждалих унаслідок конфлікту людей.

Жінки становлять більшість із 3,4 мільйона людей, 
які потребують допомоги (55  %, або 1,8 мільйона). 
Частка жінок, які потребують допомоги, навіть вище 
в ізольованих населених пунктах — 61 %. Пандемія 
COVID-19 особливо вплинула на жінок в Україні у зв’язку 
зі збільшенням навантаження на роботі, зменшенням 
заробітної плати та ростом домашнього насильства.

ГУМАНІТАРНА СИТУАЦІЯ
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Люди старші 65 років становлять понад третину 
постраждалих унаслідок конфлікту людей, які 
потребують гуманітарної допомоги, — 37 %, і 41 % в 
ізольованих населених пунктах. Це найбільша частка 
люди похилого віку, які потребують допомоги в умовах 
гуманітарної кризи у світі. Населення в цих громадах 
старше середнього по Україні через те, що літні люди 
рідше залишають свої домівки, у порівнянні з їхніми 
дітьми, які здебільшого переїхали в міста в пошуках 
безпеки та працевлаштування. Пенсіонери з НПУТ 
особливо постраждали від карантинних обмежень 
на пересування, і для них ризик втратити засобів до 
існування є вищим. З моменту припинення роботи 
КПВВ на «лінії розмежування» більшість із них не мали 
можливості потрапити на ПУТ, щоб отримати пенсії та 
інші соціальні виплати.

Для людей з інвалідністю зросли перешкоди для 
отримання медичних й інших соціальних послуг, доступу 
до харчових продуктів, працевлаштування та освіти. Їм 
складніше дістатися соціальних послуг, які їм потрібні 
для подолання наслідків карантину. Частка людей з 
інвалідністю непропорційно висока в районах поблизу 
«лінії розмежування», де майже 15 % мешканців мають 
інвалідність, порівняно з 6 % в середньому по Україні. 
Через гірший фізичний стан люди з інвалідністю більш 
уразливі до складного протікання коронавірусної 
хвороби, та для них існує більша ймовірність не 
подолати COVID-19.

План гуманітарного реагування 2020 року

3,4млн потребують допомоги

2,1млн планується надати допомогу

$205млн потреби у фінансуванні
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ДОВІДКОВА МАПА

ОГЛЯД: 2020 РІК

Джерело: УКГС.
Використані позначення та викладення матеріалу в плані жодним чином не відображають 
позицію Секретаріату Організації Об’єднаних Націй. Мапу створено в березні 2021 р.

УКРАЇНА

100км
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Донецьк

ЛуганськДНІПРОПЕТРОВСЬКА 
ОБЛАСТЬ

ЛУГАНСЬКА ОБЛАСТЬ
ПУТ

ДОНЕЦЬКА ОБЛАСТЬ 
ПУТ

ЛУГАНСЬКА 
ОБЛАСТЬ

 НПУТ

ДОНЕЦЬКА 
ОБЛАСТЬ

 НПУТ 
РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ

Азовське море

ЗАПОРІЗЬКА
ОБЛАСТЬ

РУМУНІЯ

РОСІЙСЬКА 
ФЕДЕРАЦІЯ

БІЛОРУСЬ

ПОЛЬЩА

МОЛДОВА

СЕРБІЯ

УГОРЩИНА

БОЛГАРІЯ

СЛОВАЧЧИНА

Київ

Чорне море

Азовське
море

“ЛІНІЯ РОЗМЕЖУВАННЯ” 
СТАНОМ НА СЕРПЕНЬ 2018 Р.



10 РІЧНИЙ ЗВІТ ГУМАНІТАРНОГО ФОНДУ ДЛЯ УКРАЇНИ ЗА 2020 Р.

січ.

лют.

берез.

квіт.

трав.

черв.

лип.

серп.

вер.

жовт.

лист.

груд.

Посилені карантинні заходи в країні були запроваджені 12 березня. 
З 22 березня було припинено роботу всіх контрольних пунктів 
в’ їзду-виїзду (КПВВ) у рамках заходів щодо запобігання 
розповсюдженню COVID-19. Через закриття КПВВ обмежено 
пересування через «лінію розмежування» для цивільних громадян в 
обох напрямках і для гуманітарних працівників і гуманітарних 
конвоїв із ПУТ на НПУТ.

Резервне виділення 
коштів для подолання 
COVID-19 на сході 
України (ПУТ)

Виділення коштів СЕРФ 
для подолання COVID-19 
на сході України у рамках 
проєктів ВООЗ та 
ЮНІСЕФ

Задоволення 
першочергових 
гуманітарних потреб і 
підтримка сталого 
реагування на сході 
України – стандартне 
виділення коштів

Перший підтверджений випадок COVID-19 в Україні було виявлено 
29 лютого. Після цього щоденна кількість нових випадків 
зростала експоненційно.

Внески Виділення коштів

Стандартне виділення 
коштів для подолання 
COVID-19 на НПУТ

Підтримка доступу до 
НПУТ – резервне 
виділення коштів

1,1

0,5

0,5 2

2,7 2

1,5 0,1

0,3

2,2 0,9

3,4

0,6

Лісові пожежі на ПУТ Луганської області поблизу «лінії 
розмежування» 6-13 липня. Внаслідок пожеж загинуло 5 
людей; було знищено 54 та постраждало 86 будинків та 
5 000 гектарів лісу. Домовленості про всебічне припинення 
вогню в Донецькій і Луганській областях набули чинності 
27 липня. 

ХРОНОЛОГІЯ: 2020 Р.

Див. примітку на стр.6

2,1

1,8

1,3

0,8

0,8

0,6

0,1Освіта

Загальні послуги та підтримка

Житло та непродовольчі товари 

Продовольча безпека та 
засоби до існування

Захист

Вода, санітарія і гігієна

Охорона здоров’я

1.3

1.3

1.6

1.8

2.6

3.1

2.8

UNF

Болгарія

Естонія

Республіка Корея

Люксембург

Швеція

Італія

Норвегія

Канада

Європейська комісія

Німеччина

0,4

0,4

0,5

0,6

0,8

1

4,5

1,1

0,1

0,1

0,02

29

30

48

29
29

46

KYIVSKA

SUMSKA

POLT VSKA

CHERNIHIVSKA

ЛУГАНСЬКА ОБЛАСТЬ ПУТ

ЛУГАНСЬКА ОБЛАСТЬ НПУТ 

ДОНЕЦЬКА ОБЛАСТЬ НПУТ 

ДОНЕЦЬКА ОБЛАСТЬ ПУТ

$2млн
26%

$0,9млн
12%

$2,6млн
34%

$2,1млн
28%

Виділення 
дол. США
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Посилені карантинні заходи в країні були запроваджені 12 березня. 
З 22 березня було припинено роботу всіх контрольних пунктів 
в’ їзду-виїзду (КПВВ) у рамках заходів щодо запобігання 
розповсюдженню COVID-19. Через закриття КПВВ обмежено 
пересування через «лінію розмежування» для цивільних громадян в 
обох напрямках і для гуманітарних працівників і гуманітарних 
конвоїв із ПУТ на НПУТ.

Резервне виділення 
коштів для подолання 
COVID-19 на сході 
України (ПУТ)

Виділення коштів СЕРФ 
для подолання COVID-19 
на сході України у рамках 
проєктів ВООЗ та 
ЮНІСЕФ

Задоволення 
першочергових 
гуманітарних потреб і 
підтримка сталого 
реагування на сході 
України – стандартне 
виділення коштів

Перший підтверджений випадок COVID-19 в Україні було виявлено 
29 лютого. Після цього щоденна кількість нових випадків 
зростала експоненційно.

Внески Виділення коштів

Стандартне виділення 
коштів для подолання 
COVID-19 на НПУТ

Підтримка доступу до 
НПУТ – резервне 
виділення коштів

1,1

0,5

0,5 2

2,7 2

1,5 0,1

0,3

2,2 0,9

3,4

0,6

Лісові пожежі на ПУТ Луганської області поблизу «лінії 
розмежування» 6-13 липня. Внаслідок пожеж загинуло 5 
людей; було знищено 54 та постраждало 86 будинків та 
5 000 гектарів лісу. Домовленості про всебічне припинення 
вогню в Донецькій і Луганській областях набули чинності 
27 липня. 

Див. примітку на стр.6
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1,8

1,3
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0,8

0,6

0,1Освіта

Загальні послуги та підтримка

Житло та непродовольчі товари 

Продовольча безпека та 
засоби до існування

Захист

Вода, санітарія і гігієна

Охорона здоров’я

1.3

1.3

1.6

1.8

2.6

3.1

2.8

UNF

Болгарія

Естонія

Республіка Корея

Люксембург

Швеція

Італія

Норвегія

Канада

Європейська комісія

Німеччина

0,4

0,4

0,5

0,6

0,8

1

4,5

1,1

0,1

0,1

0,02

29

30

48

29
29

46

KYIVSKA

SUMSKA

POLT VSKA

CHERNIHIVSKA

ЛУГАНСЬКА ОБЛАСТЬ ПУТ

ЛУГАНСЬКА ОБЛАСТЬ НПУТ 

ДОНЕЦЬКА ОБЛАСТЬ НПУТ 

ДОНЕЦЬКА ОБЛАСТЬ ПУТ

$2млн
26%

$0,9млн
12%

$2,6млн
34%

$2,1млн
28%

Виділення 
дол. США

ВИДІЛЕННЯ КОШТІВ 2020 Р.
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ЗАХОДИ РЕАГУВАННЯ НА COVID-19

груд.лист.жовт.вер.серп.лип.черв.трав.квіт.бер.лют.січ.

2

ВООЗ оголошує спалах 
COVID-19 пандемією.

$2млн 
Резервне 
виділення 
коштів для 
подолання 
COVID-19 на 
сході України 
(ПУТ).

$2млн
Стандартне 
виділення 
коштів для 
подолання 
COVID-19 на 
НПУТ.

Стандартні виділення коштів

Резервні виділення коштів

2

1.3

1.3

1.6

1.8

2.6

3.1

2.8

ІЗ ЯКИХ НА МЕДИЧНІ 
ПОТРЕБИ: $27,6млн
НА НЕМЕДИЧНІ 
ПОТРЕБИ: $19,3млн

Перший випадок коронавірусної хвороби COVID-19 в Україні було 
зареєстровано 29 лютого 2020 р. Відтоді кількість підтверджених 
випадків зростала експоненційно і досягла 1 мільйона 24 грудня. 
Рівень смертності становив менше ніж 2 %. Збільшується 
занепокоєність, що схід України, виснажений протягом шести років 
збройного конфлікту, з послабленою системою охорони здоров'я та 
значною часткою літніх людей, може стикнутися зі значним 
спалахом COVID-19. Для подолання хвороби у квітні 2020 року 
Гуманітарний фонд для України оголосив про Резервне виділення 
коштів для реагування на COVID-19 на ПУТ, а потім у травні 2020 року 
про стандартне виділення коштів для НПУТ. Загалом у 2020 році для 
подолання COVID-19 Фонд виділив 4,2 млн дол. США. 

Посилені карантинні заходи в країні були 
запроваджені 12 березня.

З 22 березня було припинено роботу всіх контрольних 
пунктів в’ їзду-виїзду (КПВВ) у рамках заходів щодо 
запобігання розповсюдженню COVID-19. 

ФОНД ДЛЯ  
ПОДОЛАННЯ COVID-19
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ІЗ ЯКИХ НА МЕДИЧНІ 
ПОТРЕБИ: $27,6млн
НА НЕМЕДИЧНІ 
ПОТРЕБИ: $19,3млн

Перший випадок коронавірусної хвороби COVID-19 в Україні було 
зареєстровано 29 лютого 2020 р. Відтоді кількість підтверджених 
випадків зростала експоненційно і досягла 1 мільйона 24 грудня. 
Рівень смертності становив менше ніж 2 %. Збільшується 
занепокоєність, що схід України, виснажений протягом шести років 
збройного конфлікту, з послабленою системою охорони здоров'я та 
значною часткою літніх людей, може стикнутися зі значним 
спалахом COVID-19. Для подолання хвороби у квітні 2020 року 
Гуманітарний фонд для України оголосив про Резервне виділення 
коштів для реагування на COVID-19 на ПУТ, а потім у травні 2020 року 
про стандартне виділення коштів для НПУТ. Загалом у 2020 році для 
подолання COVID-19 Фонд виділив 4,2 млн дол. США. 

Посилені карантинні заходи в країні були 
запроваджені 12 березня.

З 22 березня було припинено роботу всіх контрольних 
пунктів в’ їзду-виїзду (КПВВ) у рамках заходів щодо 
запобігання розповсюдженню COVID-19. 

На початку кризи складно було 
придбати маски N95/FFP2 та 
засоби індивідуального  
захисту (ЗІЗ). На ринку також 
було виявлено велику кількість  
контрафактних товарів із 
підробленими сертифікатами 
відповідності.

Карантинні обмеження та 
високий рівень тривожності серед 
людей похилого віку ускладнили 
надання гуманітарної підтримки, 
особливо в ізольованих 
населених пунктах поблизу «лінії 
розмежування».

Заходи, запроваджені на ПУТ і на НПУТ для 
запобігання розповсюдженню вірусу, призвели 
до майже повного припинення роботи КПВВ на 
«лінії розмежування» в обох напрямках та між 
двома областями. Через обмежені 
спроможності КПВВ і обмеження на 
пересування між НПУТ Луганської та 
Донецької областей виникли додаткові 
складнощі для доставлення невідкладної 
гуманітарної допомоги на НПУТ.

13 900 вразливих людей 
похилого віку та людей з 
інвалідністю одержали 
санітарно-гігієнічні набори для 
забезпечення належної 
особистої гігієни та зниження 
ризику COVID-19.

Це включає 79 медичних закладів, які отримали спеціалізовану 
підтримку та навчання щодо відстеження контактних осіб з 
урахуванням місцевого протоколу відстеження контактних осіб. 

13 500 людей із найбільш 
незахищених груп населення 
отримали продуктові набори 
для забезпечення гострих 
продовольчих потреб під час 
пандемії. Набори були 
підготовлені для задоволення 
потреб людей із хронічними 
захворюваннями та різними 
видами інвалідності.

37 400 людей отримали 
інформацію в рамках кампаній 
з підвищення обізнаності з 
питань охорони здоров'я і 
просування заходів гігієни.

Понад 7 500 контактних осіб 
хворих на COVID-19 було 
відстежено та отримало 
допомогу в рамках проєктів, 
які фінансуються Фондом.

Підтримка 135 медичних закладів (реанімаційні 
відділення, палати для ізоляції, мобільні клініки; 
надання комплектів для прибирання, 
обладнання тощо).

79-річний Микола живе у Болотеному Луганської 
області, розташованому на «лінії розмежування». 
Він одружений та має дочку. На пенсії Микола та 
його дружина Віра планували доглядати онуків 
та вирощувати городину. Проте у 2014 році, коли 
на сході України розпочався конфлікт, всі їхні 
плани та мрії було зруйновано. З того часу вони 
не бачили дочку, яка живе у Луганську, що наразі 
знаходиться по іншій бік «лінії розмежування», 
та вона не може приїхати до них, оскільки немає 
необхідних документів.

Обстріли, ізоляція, самотність та страх — 
останні сім років життя пов’язані з постійним 
страхом за родину. Обидва швидко постаріли, 
та їхнє здоров’я погіршилося. «Наш будинок 
розташований прямо на передовій. Ми живемо 
серед активних бойових дій вже майже сім років. 
Під час обстрілів ми ховаємось у коридорі або у 
підвалі, — розповідає Микола. — Багато сусідів 
виїхало. У селі зараз самотньо та страшно». 
Через постійний стрес у чоловіка з’явився діабет, 
а в дружини загострилися хронічні захворювання. 
Більшу частку свого місячного доходу вони 
витрачають на ліки.

Допомога 
літнім людям, 
постраждалим 
унаслідок 
конфлікту та 
пандемії

Микола у своєму дворі у Болотеному Луганської 
області. Фото: УКГС/А. Гетьман 
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ЖІНОК ПЛАНУВАЛОСЯ

НАДАНО

ЧОЛОВІКІВ

ДІВЧИНОК

ХЛОПЧИКІВ

ПЛАНУВАЛОСЯ

НАДАНО

ПЛАНУВАЛОСЯ

НАДАНО

ПЛАНУВАЛОСЯ

НАДАНО

Відсоток

275%

ВПО

Інші

Приймаючі громади
планувалося

отримали

Результати представлені на основі даних 2020 року та можуть бути неповними, 
оскільки реалізація проєктів та пов’язана з цим звітність часто продовжуються 
і наступного року.

Планувалося Отримали Відсоток

100%Житло та непродовольчі
товари

Продовольча безпека 
та засоби до існування

Захист

ВСД

Охорона здоров’я

2019

2020

28%

100%

3,3

2,5

2,2

2,8

1,5

7,3

2,5

2,2

2,9

1,5

104%

103%

101%

2,6
7,1

8,9

8,3

0,3

0,1

224%

ЛУГАНСЬКА ОБЛАСТЬ ПУТ

ЛУГАНСЬКА ОБЛАСТЬ НПУТ

ДОНЕЦЬКА ОБЛАСТЬ НПУТ

ДОНЕЦЬКА ОБЛАСТЬ ПУТ

$0млн
0%

$0,5млн
25%

$1,4млн
68%

$0,1млн
7%

Регіон
Фінансування
млн. дол. США  

Отримали 
допомогу

6тис.

9,5тис.

0,5тис.

РЕЗУЛЬТАТИ, ПРО ЯКІ ЗВІТУВАЛИ 
В 2020 Р.

Європейська 
комісія

Естонія
Норвегія

Норвегія

ВИКОРИСТАННЯ КОШТІВ

ВНЕСКИ ДОНОРІВ

Фонд ООН

Болгарія

Естонія

Республіка Корея

Люксембург

Швеція

Італія1

Норвегія

Канада

Європейська комісія

Німеччина

0,4

0,4

0,5

0,6

0,8

1

4,5

1,1

0,1

0,1

0,02

1 Зобов’язання виділення коштів

ХРОНОЛОГІЯ ВНЕСКІВ

січ. лют. бер. квіт. трав. черв. лип. серп. вер. жовт. лист. груд.

0,3

1,1 0,5 2,7 2,2

КанадаШвеція

2.6

0,5 1,5

Болгарія
Німеччина

Німеччина
Республіка

Корея

Німеччина
Люксембург

Фонд
ООН

Італія
(оголошене зобов’язання)

2.2

0,6

0,02
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ЖІНОК ПЛАНУВАЛОСЯ

НАДАНО

ЧОЛОВІКІВ

ДІВЧИНОК

ХЛОПЧИКІВ

ПЛАНУВАЛОСЯ

НАДАНО

ПЛАНУВАЛОСЯ

НАДАНО

ПЛАНУВАЛОСЯ

НАДАНО

Відсоток

275%

ВПО

Інші

Приймаючі громади
планувалося

отримали

Результати представлені на основі даних 2020 року та можуть бути неповними, 
оскільки реалізація проєктів та пов’язана з цим звітність часто продовжуються 
і наступного року.

Планувалося Отримали Відсоток

100%Житло та непродовольчі
товари

Продовольча безпека 
та засоби до існування

Захист

ВСД

Охорона здоров’я

2019

2020

28%

100%

3,3

2,5

2,2

2,8

1,5

7,3

2,5

2,2

2,9

1,5

104%

103%

101%

2,6
7,1

8,9

8,3

0,3

0,1

224%

ЛУГАНСЬКА ОБЛАСТЬ ПУТ

ЛУГАНСЬКА ОБЛАСТЬ НПУТ

ДОНЕЦЬКА ОБЛАСТЬ НПУТ

ДОНЕЦЬКА ОБЛАСТЬ ПУТ

$0млн
0%

$0,5млн
25%

$1,4млн
68%

$0,1млн
7%

Регіон
Фінансування
млн. дол. США  

Отримали 
допомогу

6тис.

9,5тис.

0,5тис.

Європейська 
комісія

Естонія
Норвегія

Норвегія

ВИКОРИСТАННЯ КОШТІВ

ВНЕСКИ ДОНОРІВ

Фонд ООН

Болгарія

Естонія

Республіка Корея

Люксембург

Швеція

Італія1

Норвегія

Канада

Європейська комісія

Німеччина

0,4

0,4

0,5

0,6

0,8

1

4,5

1,1

0,1

0,1

0,02

1 Зобов’язання виділення коштів

ХРОНОЛОГІЯ ВНЕСКІВ

січ. лют. бер. квіт. трав. черв. лип. серп. вер. жовт. лист. груд.

0,3

1,1 0,5 2,7 2,2

КанадаШвеція

2.6

0,5 1,5

Болгарія
Німеччина

Німеччина
Республіка

Корея

Німеччина
Люксембург

Фонд
ООН

Італія
(оголошене зобов’язання)

2.2

0,6

0,02

ВНЕСКИ ДОНОРІВ
ОГЛЯД 2020 Р.

Донори продемонстрували значну довіру до Фонду, 
пожертвувавши 9,47 млн дол. США з січня по грудень 
2020 р. Це становить 7,4  % від загальної суми 
фінансування, отриманого за Планом гуманітарного 
реагування для України у 2020 р. Завдяки цим щедрим 
внескам Фонд своєчасно виділив кошти для задоволення 
першочергових гуманітарних потреб у 2020 р.

Загалом у 2020 р. внески у Фонд збільшилися на 35 % 
до 9,47 млн дол. США у порівнянні з 7,05 млн дол. США 
у 2019 р. У 2020 році пожертви зробили 11 донорів, 
та 77  % всіх внесків було отримано від чотирьох 
донорів (наведено за розміром пожертв): Німеччина, 
Європейська комісія, Канада та Норвегія.

Прогнозовані надходження до Фонду на ранньому 
етапі надзвичайно важливі, оскільки вони сприяють 
плануванню, визначенню пріоритетів та стратегічному 
використанню коштів. На початку 2020 року 
Європейська комісія внесла 1,1 млн дол. США, до яких 
додалися 0,53 млн дол. США від Швеції. Ці надходження, 
разом із 3,7 млн дол. США, які були внесені у 2019 році, 
забезпечили надійні позиції Фонду на початку року. 
Завдяки зобов’язанням і підтримці донорів у першому 
кварталі 2020 р. Фонд зміг швидко виділити ресурси 
для реагування на надзвичайну ситуацію, спричинену 
пандемією COVID-19. Вже у квітні–травні 2020 року в 
рамках двох виділень коштів для подолання COVID-19 
було надано 3,74 млн дол. США для ПУТ і НПУТ.

У другому кварталі 2020 року Фонд отримав 
4,7 млн дол. США. Завдяки цим внескам Фонд оголосив 
Стандартне виділення коштів для забезпечення 
незадоволених гуманітарних потреб на НПУТ упродовж 
зимових місяців та сприяння сталості гуманітарного 
реагування на ПУТ.
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ДОНОРИ З БАГАТОРІЧНИМ ФІНАНСУВАННЯМ

2020 – 2021 рр.

2019 – 2021 рр.

Німеччина

Норвегія

4,1млн

0,7млн

Норвегія

Естонія

Респубілка Корея

Німеччина

Люксембург

Швеція

20202019

0,06млн 0,05млн

2,8млн

4,5млн

1,1млн 0,5млн

ДИНАМІКА ДОНОРСЬКИХ НАДХОДЖЕНЬ

0,4млн 0,4млн 0,4млн 0,4млн

0,7млн 0,8млн

Динаміка донорських надходжень
У 2020 році динаміка надходжень до Фонду змінилася 
у порівнянні з 2019, роком його заснування. 

З моменту створення Фонду шість донорів (Естонія, 
Німеччина, Республіка Корея, Люксембург, Норвегія і 
Швеція) послідовно надавали йому підтримку. Їхні внески 
представлені на графіках праворуч. Варто зазначити, що 
Німеччина, надійний донор на світовому рівні, стала 
головним донором Фонду. У 2020 р. Німеччина збільшила 
свій внесок у Фонд до 4,5 млн дол. США (у порівнянні з 
2,7 млн дол. США) у рамках багаторічного зобов’язання 
щодо фінансування Фонду. Люксембург і Норвегія також 
збільшили підтримку Фонду у 2020 році. А Республіка 
Корея зробила такий самий внесок (0,4 млн дол. США), 
як у попередньому році. Естонія пожертвувала однакові 
суми в євро в 2019 та 2020 роках: незначне зменшення 
суми внеску на графіку пов’язане з курсовою різницею. 
Надходження від Швеції трохи зменшились у 2020 році 
та становили 5  % від загального фінансування. У 
2019 році Швеція надала додаткову підтримку для 
сприяння початку роботи Фонду. Отримання першого 
внеску від Швеції у березні 2019 р. дозволило УКГС 
розпочати адміністративну підтримку Фонду та 
комплектування штату. 

Близько 30 % (2,8 млн дол. США) коштів, отриманих у 
2020 році, надійшло від нових донорів. У 2020 році Фонд 
залучив чотирьох нових донорів (Болгарія, Європейська 
комісія, Італія, Канада). Варто зазначити, що це був 
перший внесок Європейської комісії до спільних 
фондів фінансування країн. У 2020 році Гуманітарний 
фонд для України став одним із двох фондів, які обрала 
Європейська комісія для пілотного внеску до спільних 
фондів фінансування країн. У 2020 році серед донорів 
Гуманітарного фонду для України був і Фонд ООН (UNF). 
UNF залучає приватні пожертви, отримані за допомогою 
різних платформ і в рамках кампаній залучення коштів 
в соціальних мережах, в тому числі в рамках першої 
онлайн кампанії залучення коштів УКГС в Україні 
наприкінці 2020 р. 

Три донори (Литва, Польща і США), які робили пожертви 
у 2019 році, не продовжили фінансування у 2020 р. Фонд 
працює з цими донорами на місцевому та урядовому 
рівнях для залучення підтримки в майбутньому.

У 2021 році завданням Фонду буде збільшити обсяг 
Фонду до 15 млн дол. США — планового рівня надходжень, 
встановленого Дорадчою радою Фонду, що становить 
11,7 % від загального фінансування, отриманого в рамках 
ПГР 2020 р. Фонд буде тісно співпрацювати з країнами-
донорами для досягнення цієї мети та покладається на 
продовження підтримки національних і міжнародних 
партнерів для оптимізації використання Фонду.
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ДОНОРИ З БАГАТОРІЧНИМ ФІНАНСУВАННЯМ

2020 – 2021 рр.

2019 – 2021 рр.

Німеччина

Норвегія

4,1млн

0,7млн

Норвегія

Естонія

Респубілка Корея

Німеччина

Люксембург

Швеція

20202019

0,06млн 0,05млн

2,8млн

4,5млн

1,1млн 0,5млн

ДИНАМІКА ДОНОРСЬКИХ НАДХОДЖЕНЬ

0,4млн 0,4млн 0,4млн 0,4млн

0,7млн 0,8млн

ОГЛЯД ВИДІЛЕННЯ КОШТІВ
ОГЛЯД: 2020 РІК

Стратегії виділення коштів 
У 2020 році Фонд здійснив чотири виділення коштів на 
загальну суму 7,54 млн дол. США.

Перше резервне виділення коштів: подолання COVID-19 на ПУТ 
На початку пандемії COVID-19 Фонд виділив 
2 млн дол. США у квітні 2020 році, щоби розпочати 
заходи боротьби з COVID-19 уздовж «лінії 
розмежування» на підконтрольній Урядові території 
та допомогти місцевим органам охорони здоров’я 
запровадити програму відстеження контактних осіб 
хворих на COVID-19. Фінансування сприяло зменшенню 
ризиків COVID-19 для найбільш уразливих людей, 
зокрема людей похилого віку та людей з інвалідністю 
в ізольованих населених пунктах.

Перше стандартне виділення коштів: підтримка 
подолання COVID-19 на НПУТ 
У зв’язку з ростом COVID-19 на не підконтрольній 
Урядові території (НПУТ) у травні 2020 року Фонд 
виділив 2 млн дол. США для підтримки заходів 
реагування на COVID-19 та збільшення спроможностей 
медичних закладів. На той момент роботу всіх пунктів 
перетину було припинено через карантинні обмеження, 
та фінансування Фонду було критично важливим для 
допомоги найбільш вразливим людям, зокрема літнім 
людям і людям з інвалідністю, які стикалися з більшими 
ризиками захворіти на COVID-19 та не мали доступу до 
пенсій або грошової допомоги. 

Друге резервне виділення коштів: підтримка 
доступу на НПУТ 
Пов’язані з COVID-19 обмеження суттєво зменшили 
вже обмежений гуманітарний доступ до НПУТ. Для 
сприяння діалогу на НПУТ щодо збільшення доступу 
гуманітарних партнерів у червні 2020 р. Фонд виділив 
1 млн дол. США. для подолання COVID-19 та задоволення 
інших критичних потреб на додаток до заходів адвокації 
Координаторки з гуманітарних питань та УГКС. На 
момент підготовки звіту реалізація одного проєкту 
розпочалась, та ще для двох проєктів очікувалося 
отримання дозволу на реалізацію на НПУТ.

Стандартне виділення коштів: розбудова спроможностей 
місцевих органів влади для надання основних послуг 
Завданням Фонду є розбудова спроможностей 
місцевих органів влади для надання основних послуг, 

які наразі забезпечують гуманітарні партнери. Для 
сприяння співпраці урядових органів і організацій, які 
працюють у сфері розвитку, у вересні 2020 року було 
виділено 3,4 млн дол. США для просування інноваційного 
зонального підходу у двох районах (Волноваському та 
Станично-Луганському), де є значні порушення надання 
основних послуг. Фінансування також призначалося 
для задоволення потреб упродовж зимового періоду. 

Життєво необхідне узгоджене та ефективне реагування
У 2020 році Фонд підтвердив свою стратегічну роль 
важливого інструменту для своєчасного узгодженого 
і результативного гуманітарного реагування, щоби 
задовольнити невідкладні потреби найбільш уразливих 
груп населення на сході України під керівництвом 
Координаторки з гуманітарних питань. 

У 2020 році Фонд забезпечив чотири виділення коштів 
у рамках двох механізмів: Стандартного і Резервного 
виділення коштів, при чому визначення стратегічних 
пріоритетів проводилось з урахуванням потреб, які 
виникали, та наявності фінансування. Два Стандартні 
та два Резервні виділення коштів призначались 
для забезпечення стратегічного реагування та 
першочергових гуманітарних потреб. Використовуючи 
свої порівняльні переваги — гнучкість і спрямованість на 
підтримку стратегічних цілей, Фонд завдяки виділенню 
коштів забезпечив своєчасне розподілення обмежених 
ресурсів і сприяв проведенню гуманітарних заходів у 
найбільш критичний період. 

У 2020 р. Фонд надав підтримку 22 гуманітарним 
проєктам 16 різних організацій. У рамках проєктів, 
які фінансуються Фондом, була забезпечена критично 
необхідна гуманітарна допомога 359 411 людям. Із 
загальної кількості людей, яким планувалось надати 
допомогу, 57 % (205 793) становили жінки, 39 % (140 817) — 
чоловіки, 2 % (6 802) — дівчинки та 2 % (5 999) — хлопчики. 
В рамках виділення коштів серед тих, кому планувалося 
забезпечити підтримку, першочергова допомога була 
надана 15 719 людям з інвалідністю. Люди з інвалідністю 
та самотні літні люди належать до тих, хто найбільше 
постраждав унаслідок конфлікту на сході України. Крім 
того, через пандемію COVID-19 вразливість цих двох 
категорій людей суттєво збільшилась.
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Узгодження роботи Фонду з Планом гуманітарного 
реагування (ПГР) 2020 року для України
ПГР для України встановив основу для розподілення 
ресурсів Фонду упродовж 2020 р. Зокрема Фонд 
забезпечував підтримку трьох стратегічних 
цілей ПГР 2020 р. 

1. Надання термінової надзвичайної допомоги та 
забезпечення доступу до основних необхідних послуг 
для 2 мільйонів постраждалих унаслідок конфлікту 
людей, які мають гуманітарні потреби. Ця стратегічна 
ціль спрямована на забезпечення невідкладних потреб 
уразливих людей, в першу чергу найбільш незахищених 
людей, за допомогою тимчасових рішень з метою 
мінімізації швидкого погіршення їхніх соціально-
економічних умов. На досягнення цієї цілі було спрямовано 
13 проєктів, які фінансувалися Фондом (3,9 млн дол. США, 
або понад 52 % фінансування Фонду в 2020 р.).

2. Забезпечення провідної ролі Уряду у здійсненні 
гуманітарних заходів реагування у координації 
з організаціями, які працюють у сфері розвитку, 
та зміцнення спроможностей реагування на 
загальнодержавному/місцевому рівнях на ПУТ. 
Ця ціль була спрямована на посилення зв’язків між 
Урядом та громадянами, а також між гуманітарними 
організаціями та організаціями у сфері розвитку в 
України. Ця стратегічна ціль відповідає підходу щодо 
забезпечення зв’язку між гуманітарною роботою та 
проєктами розвитку в Україні. Головна увага приділялася 
побудові спроможностей національних організацій щодо 
надання гуманітарних послуг постраждалим унаслідок 
конфлікту людям. Один із напрямів стандартного 
виділення коштів з Фонду у вересні 2020 р. забезпечував 
підтримку сталості гуманітарного реагування на сході 
України. На досягнення цієї цілі було спрямовано 
3 проєкти, які фінансувалися Фондом (1,5 млн дол. США, 
або 20 % фінансування Фонду в 2020 р.).

забезпечувалась у рамках виділення коштів Фонду для 
сприяння доступу до НПУТУ 2020 р. Фонд виділив понад 
4,05 млн дол. США для реалізації 13 проєктів на НПУТ.

У 2020 р. виділення коштів Фонду було спрямовано 
на підтримку ПГР. Два виділення коштів Фонду було 
спрямовано на підтримку подолання COVID-19 на 
сході України, що безпосередньо сприяло виконанню 
Глобального плану реагування для боротьби з COVID-19. 
Наприклад, забезпечувалась підтримка шести проєктів, 
які фінансувалися Фондом, (18,3 % від загального обсягу 
фінансування в 2020 р.) в рамках стратегічної цілі № 1 
«Запобігання розповсюдженню пандемії COVID-19 та 
зменшення захворюваності та смертності». Ще 20,3 % 
фінансування (3 проєкти) пов’язані зі стратегічною 
ціллю № 2 «Зменшення погіршення стану гуманітарних 
активів і прав, соціальної згуртованості та засобів до 
існування». У червні 2020 р. ці стратегічні цілі було 
включено до Оновлених потреб для подолання пандемії 
коронавірусної хвороби COVID-19 в рамках ПГР 2020 р.

Вдосконалення координації
Фонд залишається одним із найбільш інклюзивних і 
прозорих механізмів фінансування в гуманітарній 
сфері України. Він сприяє спільному реагуванню та 
диверсифікації партнерів шляхом залучення різних 
зацікавлених сторін у процес прийняття рішень. 

Координатори кластерів надавали технічні консультації 
та відіграли провідну роль у розгляді та відборі 
проєктів. Вони також виступали в якості основних 
осіб, відповідальних за визначення критичних потреб і 
пріоритетів у рамках відповідних кластерів. 

У рамках другого стандартного виділення коштів, 
участь організацій, які працюють у сфері розвитку, 
була критично важливою під час розгляду проєктів для 
забезпечення того, щоби відібрані проєкти підвищували 
сталість реагування на ПУТ.

Завдяки колективній участі та провідній ролі системи 
координації кластерів в України кластери внесли 
значний внесок у розробку стратегій визначення 
пріоритетів, представлених Дорадчій раді (ДР) та 
схвалених Координаторкою з гуманітарних питань (КГП). 

Диверсифікація партнерів
Виділення коштів із Гуманітарного фонду для України 
зміцнило партнерство у сфері гуманітарного реагування 
завдяки фінансуванню місцевих та міжнародних 
гуманітарних організацій. Фонд використовував 
наявні порівняльні переваги партнерів, що сприяло 
розширенню кола учасників та обсягів надання 

Сума Категорія Терміни
2 млн дол. США Резервне виділення квітень 2020 р.
2 млн дол. США Стандартне виділення травень 2020 р.
0,1 млн дол. США Резервне виділення червень 2020 р.
3,4 млн дол. США Стандартне виділення вересень 2020 р. 

ВИДІЛЕННЯ КОШТІВ 2020 Р.

3. Розширення та забезпечення гуманітарного доступу 
до 2 мільйонів людей, які потребують допомоги, у 
всіх районах із найгострішими потребами. В рамках 
цієї стратегічної цілі допомога надавалася по обидва 
боки «лінії розмежування» з урахуванням значних 
фізичних обмежень доступу, а також бюрократичних 
і юридичних перешкод. Підтримка цієї стратегічної цілі 
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допомоги, а також колективній відповідальності за 
реагування для забезпечення своєчасного покращеного 
доступу постраждалих людей до основних послуг. 

Що стосується фінансування, яке було отримане 
партнерами, які безпосередньо підписали угоду про 
надання коштів з УКГС або виступали в якості суб-
грантоотримувача, із 7,54 млн дол. США, виділених 
у 2020 році, понад 6,42 млн дол. США, або близько 
85 %, було спрямовано через партнерів-виконавців 
(НУО). Національні неурядові організації отримали 
2,56 млн дол. США (33,9 %), міжнародні НУО одержали 
3,86 млн дол. США (51,2 %), а установи ООН отримали 
1,1 млн дол. США, або 14,9 % від усіх коштів, наданих 
у 2020 р. Загалом національні НУО одержали 
2,93 млн дол. США (або 39 % від коштів, наданих у 
2020 р.) як фінансування безпосередньо національним 
НУО і як субгранти міжнародних НУО і установ ООН. 
Це підтверджує стратегічну спрямованість Фонду на 
забезпечення та підтримку партнерів, які безпосередньо 
надають послуги на місцях. 

У 2019 році у Фонду був менш диверсифікований склад 
партнерів. У 2019 році національні НУО одержали 
45,3 % коштів (1,35 млн дол. США), а міжнародні НУО — 
54,7 % фінансування Фонду. Установи ООН у 2019 р. не 
отримували коштів від Фонду.

У 2020 році доступ до фінансування Фонду мали 16 
партнерів, у порівнянні з 12 партнерами у 2019 році, 
першому році роботи Фонду. Гуманітарний фонд сприяв 
наданню допомоги на НПУТ: 53,7 % виділених коштів (13 
проєктів) призначалося для НПУТ, як порівняти з 47 % 
(5 проєктів) у 2019 р.

Надання допомоги партнерами на місяцях
У 2020 р. Фонд продовжував сприяти збільшенню 
повноважень місцевих надавачів допомоги шляхом 
надання гнучкого фінансування тим надавачам 
допомоги, які мали найкращі можливості для 
забезпечення підтримки, відповідно до рішень Світового 
саміту з гуманітарних питань і зобов’язань за Базовою 
домовленістю (Grand Bargain) щодо «здійснення 
гуманітарної діяльності згідно з гуманітарними 
принципами силами місцевих організацій, де можливо, та 
з залученням міжнародних організацій, коли необхідно». 

У 2020 році Фонд надав 33,9 % коштів безпосередньо (і 
39 % разом з опосередкованим фінансуванням і грантами 
субвиконавцям) національним НУО. За можливості Фонд 
сприяв створенню партнерств з місцевими надавачами 
допомоги, в рамках яких національні організації отримували 
переваги завдяки наявній технічній експертизі партнерів. 
Так, наприклад, з огляду на малу кількість організацій, які 

працюють на НПУТ, у рамках проєктів, вибраних Фондом, 
підтримувалися партнерські відносини між міжнародними 
та національними НУО, коли національні НУО користувалися 
технічними спроможностями (адміністративного та 
фінансового управління) міжнародних НУО. Прикладом 
виконання зобов’язання щодо розширення надання 
допомоги місцевими організаціями також є переклад 
документів Стратегій виділення коштів українською та 
російською мовами та проведення семінарів і навчання 
щодо користування Системою управління грантами 
(GMS) спільних фондів фінансування країн українською, 
російською та англійською мовами.

Дорадча рада Фонду підтримувала розширення надання 
допомоги місцевими організаціями шляхом забезпечення 
рівного представництва різних учасників, зокрема двох 
НУО (однієї національної і однієї міжнародної) у складі 
органу Фонду, який надає консультації Координаторці з 
гуманітарних питань.

Підзвітність перед постраждалим населенням 
Під час стратегічного розгляду проєктних пропозицій 
Фонд досяг значних результатів щодо просування 
питань захисту за рахунок включення принципів 
захисту та забезпечення належного доступу, безпеки 
та поваги до власної гідності людей під час надання 
гуманітарної допомоги.

Фонд забезпечив, щоби партнери розробляли свої 
пропозиції та заходи у тісній співпраці з місцевими 
громадами і органами влади. Фонд також забезпечував 
доступність всіх заходів і наявність механізмів 
зворотного зв’язку та/або скарг для бенефіціарів, 
зокрема для уразливих груп. 

Кластер з питань захисту та відповідальна за гендерні 
питання надали технічні консультації Фонду щодо 
просування гендерно-вікових аспектів і різноманіття 
потреб та включення їх у всі пропозиції, які пройшли 
попередній відбір для отримання фінансування, зокрема 
включення в проєкти елементів підзвітності перед 
постраждалим населенням.

У ході оцінок спроможностей і моніторингових візитів 
Фонд вимагав від партнерів забезпечення чітких 
положень і механізмів захисту отримувачів допомоги 
від сексуальної експлуатації та сексуальної наруги (СЕН).

Підвищення якості допомоги
У 2020 році Фонд сприяв підвищенню якості допомоги 
завдяки запровадженню гнучких заходів під час 
безпрецедентної кризи, пов’язаної з коронавірусною 
хворобою COVID-19. Завдяки цим заходам були створені 
інструменти для адаптації проєктів та зміни проєктів Фонду, 
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які вже розпочалися, для перерозподілу ресурсів для 
більш пріоритетних зон і видів діяльності для запобігання 
COVID-19, а також для усунення обмежень, які виникли при 
реалізації заходів через нові ризики, спричинені пандемією. 

У 2020 році співробітники Фонду здійснили 11 
моніторингових візитів на місця, провели 8 фінансових 
перевірок, 19 оцінок спроможностей партнерів і 19 
переглядів проєктів. Здебільшого зміни проєктів були 
пов’язані зі зміною бюджетів, а також з подовженням 
проєктів без зміни кошторисів.

Фонд також сприяв покращенню якості допомоги шляхом 
виділення коштів для окремих географічних районів (ПУТ, 
НПУТ) з урахуванням стратегічних цілей і тематичних 
напрямів підтримки відповідно до стратегічних рішень 
Координаторки з гуманітарних питань. Так, наприклад, 
Фонд здійснив два виділення коштів для конкретної 
допомоги на НПУТ і два виділення коштів для підтримки 
на ПУТ. Фонд також підтримав пілотну ініціативу щодо 
зміцнення співпраці між гуманітарними організаціями 
та програмами у сфері розвитку на ПУТ у рамках 
відповідного напряму виділення коштів.

Іншим прикладом покращення якості допомоги є 
своєчасний переказ коштів Фондом в середньому 
упродовж 8 днів після підписання угоди.

Інновації Фонду 
Один із напрямів стандартного виділення коштів з 
Фонду у вересні 2020 р. забезпечував підтримку сталості 
гуманітарного реагування. В рамках цього напряму 
було виділено та заявлено про зобов’язання виділення 

2,8 млн дол. США для 4 гуманітарних проєктів, які 
спільно реалізовуються місцевими органами влади та 
організаціями з питань розвитку. Метою цього напряму 
було запровадження інноваційного підходу під час 
виділення коштів, особливо щодо відбору та технічного 
розгляду відібраних проєктів. Нижче наведено приклади 
такого інноваційного підходу.

• Активне залучення партнерів, які працюють у сфері 
розвитку. Були проведені консультації з партнерами 
з питань розвитку (основними донорами в 
країні та організаціями-виконавцями) на етапі 
розробки проєктів, і їхня участь у роботі Комітету 
зі стратегічного розгляду проєктів для відбору 
партнерів, які мають найкращі спроможності, і 
проєктів, які забезпечать найбільший вплив.

• Зацікавлених гуманітарних партнерів заохочували 
координувати їхню діяльність із партнерами у сфері 
розвитку щодо розробки та концепції їхніх проєктів. 

• Вдосконалення координації протягом реалізації 
проєктів. Під керівництвом Координаторки з 
гуманітарних питань (КГП) в рамках цього виділення 
коштів було відібрано 4 проєкти для вдосконалення 
координації заходів під час технічного розгляду 
та реалізації проєктів. Чотири провідні 
партнери погодилися проводити щоквартальні 
наради та звітували про напрацювання КГП та 
Дорадчій раді Фонду.

• Партнерський підхід. Три з чотирьох проєктів 
були розроблені в рамках консорціумів партнерів, 
що для Фонду було новим рівнем згуртованості і 
комплексності реалізації програм.

ГЕНДЕРНО-ВІКОВИЙ МАРКЕР

заходи програмного реагування не пов’язані системно 
малоймовірно, що сприятиме гендерній рівності (не передбачено  
заходи гендерної рівності та вікові особливості)
малоймовірно, що сприятиме гендерній рівності (не передбачено 
заходи гендерної рівності, але враховано вікові особливості)
вірогідно сприятиме гендерній рівності, але без урахування вікових 
груп
вірогідно сприятиме гендерній рівності, зокрема в різних вікових 
групах

РОЗПОДІЛ ЛЮДЕЙ З ІНВАЛІДНІСТЮ,
ЯКИМ ПЛАНУВАЛОСЯ НАДАТИ ДОПОМОГУ
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РОЗПОДІЛ СУБГРАНТІВ ЗА ТИПОМ ПАРТНЕРІВ

$7,5млн
УСЬОГО

ВИДІЛЕННЯ
КОШТІВ

$3,9млн
МНУО

$2,6млн
Установи ООН

$1,1млн
ННУО

51%

34%

15%

$6,2млн
Безпосередня реалізація

$0,1млн Інше / Уряд

$0,8млн ННУО

$0,4млн ЧХ/ЧП

$0,1млн МНУО

82%

11%

5%

1%

1%

РОЗПОДІЛ ЛЮДЕЙ, ЯКИМ ПЛАНУЄТЬСЯ НАДАТИ
ДОПОМОГУ, ЗА КЛАСТЕРАМИ

РОЗПОДІЛ ВИДІЛЕННЯ КОШТІВ
ЗА КЛАСТЕРАМИ

2.3

Стандартні виділення Резервні виділення

Освіта

Загальні послуги та підтримка

Житло/НПТ

Продовольча безпека та
засоби до існування

Захист

ВСГ

Охорона здоров’я 1,7 0,4

1,1 0,7

0,8 0,5

0,3 0,5

0,8

0,6

1.7 0.4

0,1

-

Продовольча безпека та
засоби до існування

Житло/НПТ

Освіта

Захист

Загальні послуги та підтримка

ВСГ

Охорона здоров’я 324 845

32 159

20 610

11 973

3 846

2 100

2 039

РОЗПОДІЛ ВИДІЛЕННЯ КОШТІВ ЗА СТРАТЕГІЧНИМИ
ЦІЛЯМИ

CЦ1 Надання термінової надзвичайної допомоги та забезпечення доступу 
до основних необхідних послуг для 2 мільйонів постраждалих унаслідок 
конфлікту людей, які мають гуманітарні потреби.

СЦ3 Забезпечення провідної ролі Уряду у здійсненні гуманітарних заходів 
реагування у координації з організаціями, які працюють у сфері розвитку, та 
зміцнення спроможностей реагування на загальнодержавному/місцевому 
рівнях на ПУТ.

СЦ4 Розширення та забезпечення гуманітарного доступу до 2 мільйонів 
людей, які потребують допомоги, у всіх районах із гострими потребами.

СЦ1 Глобального ПГР для подолання COVID-19 Запобігання 
розповсюдженню пандемії COVID-19 та зменшення захворюваності та 
смертності.

СЦ2 Глобального ПГР для подолання COVID-19 Зменшення 
погіршення стану гуманітарних активів і прав, соціальної згуртованості та 
засобів до існування.

РОЗПОДІЛ ВИДІЛЕННЯ КОШТІВ ЗА СТРАТЕГІЧНИМИ ЦІЛЯМИ

$3,9млн СЦ1 $1,5млн СЦ3 $0,1млн СЦ4

$0,9млн 
COVID-19 СЦ1

млн дол. США

$1,1млн 
COVID-19 СЦ2

РОЗПОДІЛ ВИДІЛЕННЯ КОШТІВ ЗА ТИПОМ ВИДІЛЕННЯ
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Підтримка жінок та дівчинок, зокрема 
щодо гендерно зумовленого насильства, 
репродуктивного здоров'я та розширення 
їхніх прав 

Програми допомоги людям з інвалідністю 

Освіта у ситуаціях тривалої кризи 

Інші аспекти у сфері захисту

$146,7тис. 
надано для підтримки у 
сфері освіти  

1 проєкт передбачав 

надання допомоги понад

3,8тис. бенефіціарів,
зокрема

1,9тис. дівчинок та 

1,7тис. хлопчиків 

Більшість заходів у сфері 
освіти реалізовувалась з 
врахуванням питань захисту 
дітей для створення безпечних 
умов для дітей, які найбільше 
постраждали від кризи. 

Виділено коштів для сфери освіти
млн дол. США

20202019

$0,2млн

13 проєктів, 

$4,5млн 

або 60%
коштів, виділених у 
2020 році, 
сприяли гендерній 
рівності

Кожний проєкт, який 
отримав фінансування 
Фонду, пройшов системну 
оцінку щодо врахування 
питань гендерної рівності. 
15 із 22 проєктів, 
профінансованих Фондом, 
сприяли гендерній рівності.

2,5

4,5

20202019

Виділено коштів на гендерну рівність
млн дол. США 

$1,3млн 
надано для підтримки 
у сфері захисту

8 проєктів

12тис. 
бенефіціарів
у 2020 р.

Виділено коштів для сфери захисту
млн дол. США

У 2020 р. фінансування послуг у сфері 
захисту суттєво збільшилось для підтримки 

моніторингу заходів захисту, гендерно 
зумовленого насильства та захисту дітей.

20202019

$0,6млн

$1,3млн

Фонд надавав перевагу 
програмам допомоги 
людям з інвалідністю: 

15,7тис.
бенефіціарів

4,4%
від усіх отримувачів 
допомоги у 2020 році

Заходи, які підтримував Фонд, 
допомогли кластерам задовольняти 

потреби людей з інвалідністю.

ПРІОРИТЕТИ, НЕ 
ПРОФІНАНСОВАНІ В 
ПОВНОМУ ОБСЯЗІ

У 2020 році Координатор надзвичайної допомоги 
Марк Лоукок визначив чотири пріоритетні напрями, 
для яких часто не вистачає фінансування та 
яким часто не надається належної уваги під час 
виділення коштів.

Ці чотири напрями було враховано при визначенні 
першочергових потреб у процесі виділення коштів. 
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Підтримка жінок і дівчинок 
До виділення коштів Фондом фахівець УКГС з 
гендерних питань ознайомила партнерів із підходами 
для врахування гендерно-вікових особливостей у 
процесі підготовки та реалізації проєктів і застосування 
гендерно-вікового маркера GAM. Цей аспект проєктних 
пропозицій також враховувався під час стратегічного 
розгляду проєктів та відігравав значну роль під час 
відбору проєктів.

У 2021 році Фонд, за підтримки відповідальної за 
гендерні питання, продовжить поглиблювати розуміння 
партнерами основних концепцій і заходів забезпечення 
гендерної рівності в рамках Гендерно-вікового маркеру, 
зокрема щодо того, як використовувати цей інструмент і 
включати кращі практики під час підготовки пропозицій 
для Фонду та реалізації проєктів.

Програми допомоги людям з інвалідністю 
Фонд надає перевагу програмам допомоги людям з 
інвалідністю. Це включає врахування питань інвалідності 
у всіх проєктних пропозиціях і надалі у всіх проєктах, які 
отримують фінансування Фонду, в рамках обов’язкових 
індикаторів. 

Перше виділення коштів із Гуманітарного фонду у 
2019 році було спрямоване на надання допомоги людям 
з інвалідністю у важкодоступних районах, та 56 % коштів 
було виділено безпосередньо для людей з інвалідністю. 
Проте Фонд не лише намагався надавати допомогу 
людям з інвалідністю, але й сприяти системним 
змінам у роботі гуманітарних організацій в Україні для 
задоволення потреб цієї категорії людей. У людей з 
інвалідністю (особливо тих, хто проживає поблизу 
«лінії розмежування») немає підтвердженого статусу 
інвалідності, який дає право на соціальну підтримку від 
держави. З огляду на це робоча група з питань людей з 
інвалідністю адаптувала опитувальник Вашингтонської 
групи, практичний інструмент для визначення типу та 
обсягів інвалідності, до умов України. Фонд забезпечує 
просування цього інструменту та заохочує партнерів-
виконавців користуватися ним для проєктів, які 
фінансуються Фондом. Також надавалась підтримка 
кластерам для врахування потреб людей з інвалідністю 
в аналізі потреб і секторальних стратегіях реагування.

Освіта у ситуаціях тривалої кризи
Заходи у сфері освіти були інтегровані у заходи 
багатосекторальної спрямованості. Фонд також 
фінансував проєкти у сфері водопостачання та санітарно-
гігієнічних умов у школах, дошкільних закладах і 
дитячих будинках для забезпечення належних умов 
для дітей і мінімізації ризику поширення COVID-19 та 
інших захворювань.

Хоча цей напрям був серед тих, які отримували найменше 
фінансування від Фонду та в рамках ПГР упродовж 
років, Фонд продовжує надавати підтримку освітньому 
кластеру у 2021 році.

Захист
Відповідно до стратегічного пріоритету Гуманітарної 
команди країни, яка розглядає схід України як зону 
тривалої кризи у сфері захисту, цей напрям залишається 
одним з тих, хто отримує найбільше фінансування 
Фонду. Важливість проблем у сфері захисту також 
була зазначена у ПГР 2020 року, яким передбачалося 
залучення 55,9 млн дол. США для заходів в цьому секторі, 
що становило 27,3 % від загальних потреб.

Додаткові 32,4  % коштів для ПУТ та 4  % для НПУТ 
призначалися для заходів у сфері захисту. Надання 
послуг у сфері захисту на сході України спрямоване 
на зменшення насильства, експлуатації, наруги та 
забезпечення поваги до гідності людей, які найбільше 
наражаються на ризики. Заходи захисту у 2020 році 
включали заходи підтримки людей з інвалідністю, 
надання допомоги на дому самотнім літнім людям, 
юридичної підтримки і консультацій внутрішньо 
переміщеним особам (ВПО), психологічної підтримки 
та направлень для отримання допомоги.

Кошти, виділені Фондом для заходів у сфері захисту, 
подвоїлись з 0,59 млн дол. США в 2019 р. до 
1,28 млн дол. США у 2020 р. Завдяки цьому було залучено 
багато гуманітарних організацій, зокрема національних, 
міжнародних партнерів і партнерів ООН, на операційному 
і стратегічному рівнях, та забезпечено доповнюваність 
заходів із діяльністю інших кластерів.
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66-річна Валентина живе у так званій 
«червоній зоні» на сході України, де все ще 
тривають бойові дії. Будинок Валентини 
сильно пошкоджено через обстріли, і вона 
перебралася до літньої кухні, маленького 
однокімнатного будиночка без опалення та 
водопостачання. Її два сини виїхали за кордон, 
і вона може покладатися лише на себе. У 
Валентини є також проблеми зі здоров’ям: 
інсулінозалежний діабет, захворювання 
щитоподібної залози, проблеми з 
підшлунковою залозою та нирками, які 
потребують дорогого лікування.

 
Валентина показує 

коробку зі своїми ліками. 
Фото: УКГС/А. Гетьман

Фонд допомагає забезпечити 
медичні потреби постраждалих 
унаслідок конфлікту

Усе життя Валентина виробляла лампи на 
машинобудівному заводі та сама виховувала 
двох синів. Попри складні умови роботи 
та великий стаж, Валентина отримує 
лише маленьку пенсію менше ніж 2 000 
грн. Вона ледве зводить кінці з кінцями та 
не може дозволити собі дороге лікування, 
яке їй потрібно. За підтримки Фонду НУО 
«Карітас» забезпечила Валентині проїзд до 
найближчої міської лікарні та допомогла 
отримати спеціалізовані медичні послуги 
та лікування.
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Робота Фонду оцінюється на основі низки показників досягнення 
цілей та виконання політик і операційних стандартів, передбачених 
Глобальним керівництвом для спільних фондів фінансування 
країн (CBPF Global Guidelines). Застосування цієї методології дає 
можливість керівництву та сторонам, залученим до управління 
Фонду, визначати, аналізувати та розв’язувати проблеми для 
забезпечення ефективної роботи спільних фондів фінансування. 

У своїй роботі Спільні фонди фінансування країн керуються 
принципами гуманності, неупередженості, нейтральності та 
незалежності та дотримуються вимог щодо забезпечення 
Інклюзивності, Гнучкості, Своєчасності, Підзвітності реагування 
та Управління ризиками.
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ІНКЛЮЗИВНІСТЬ
У процесах спільних фондів фінансування країн бере участь широке коло партнерських 
гуманітарних організацій (установ ООН та НУО), які отримують фінансування для реалізації 
проєктів, спрямованих на задоволення встановлених першочергових потреб.

ПРИНЦИП 1

1 Інклюзивне керування 

Дорадча рада має відповідну кількість членів та 
забезпечує збалансоване представництво зацікавлених 
сторін Фонду.

Цільовий рівень 
Всі типи залучених сторін (НУО, установи ООН і донори) 
мають рівне представництво: мають по два представники 
і представлені на найвищому рівні (Директора в країні 
або Голови агенції /організації).

Результати 
Оцінка: дуже високий рівень. Цільовий склад Ради, 
передбачений Операційним керівництвом Фонду, було 
досягнуто. Наразі Дорадча рада Фонду має такий 
склад: Координаторка з гуманітарних питань, Очільник 
Управління ООН з координації гуманітарних справ (УКГС), 
два донори (Управління Європейської Комісії з питань 
цивільного захисту та гуманітарної допомоги (ECHO) 
і Швеція), дві установи ООН (Міжнародна організація 
з міграції та Всесвітня організація охорони здоров’я), 
дві НУО (міжнародна НУО (Норвезька рада у справах 
біженців), національна НУО («Право на захист»)). 
Донор, який не робив внесок у Фонд, виступає в 
якості спостерігача Дорадчої ради: Сполучені Штати 
Америки (США). Відділ гуманітарного фінансування діє 
в якості секретаріату Дорадчої ради. Донор-спостерігач 
помінявся у вересні 2020 р.: США замінили Канаду 
в цій якості.

Аналіз
Склад Дорадчої ради визначається на основі 
консультацій між Координаторкою з гуманітарних 
питань (КГП), Гуманітарною командою країни та 
донорами-учасниками.

Члени ради виступають в якості технічних або 
стратегічних експертів, які представляють свої групи 
залучених сторін, але не інтереси окремих організацій 
або ширшого кола учасників. 

Склад Дорадчої ради змінюється на регулярній основі. 
Єдиними постійними членами є КГП і Голова УКГС. Члени 
Дорадчої ради мають представляти вище керівництво 
(Голова Агенції тощо). Для забезпечення послідовності 
чергування членів Дорадчої ради має відбуватися 
поетапно, наскільки це можливо. Координаторка з 
гуманітарних питань перегляне склад Дорадчої ради 
після першого року роботи. 

Наступні кроки
22 січня 2021 року Дорадча рада ухвалила пропозицію 
про поетапну ротацію членів. Кожний член має проходити 
ротацію кожні чотири місяці, щоби упродовж двох років 
пройшла ротація шести членів. Наступний етап ротації 
відбудеться згідно з таким попереднім графіком:

• квітень-червень 2021 р.: ротація національної НУО;

• липень-вересень 2021 р.: ротація установи ООН;

• жовтень-грудень 2021 р.: ротація донора;

• січень-березень 2022 р.: ротація міжнародної НУО;

• квітень-червень 2022 р.: ротація другої установи ООН;

• липень-вересень 2022 р.: ротація другого донору/
бажана також ротація другого донора-спостерігача.

СКЛАД ДОРАДЧОЇ РАДИ*

* За винятком спостерігача, КГП і Очільника УКГС, які є постійними членами 
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2 Інклюзивність під час розгляду проєктів

Комітети Фонду з розгляду проєктів мають відповідну 
кількість членів та збалансоване представництво різних 
груп партнерів та представників кластерів.

Цільовий рівень
Інклюзивність під час підготовки проєктів на дуже 
високому рівні: всі типи залучених сторін (міжнародні 
та національні НУО, установи ООН, УКГС і координатори 
кластерів) мають рівне представництво — по два або 
більше членів кожний, та УКГС відіграє активну роль.

Результати 
Оцінка: дуже високий рівень. Цільовий рівень, 
передбачений Операційним керівництвом Фонду, 
було досягнуто. Комітет зі стратегічного розгляду 
проєктів складається з 12 членів (шість очільників або 
спільних очільників, та ще один член призначається 
кожним кластером). Ще один представник має бути 
представником національної НУО, міжнародної НУО 
або установи ООН. Фонд бере активну участь та сприяє 
роботі Комітету зі стратегічного розгляду та може деколи 
брати участь у прийнятті рішень.

Аналіз 
Після початкової перевірки відповідності Фондом 
Комітет зі стратегічного розгляду проєктів вивчає 
проєктні пропозиції щодо виконання мінімальних 
вимог. Для забезпечення своєчасності та якості процесу 
перегляду одночасно надається зворотний зв’язок щодо 
стратегічних і технічних питань. Під час стандартних 

ПРЕДСТАВНИКИ В КОМІТЕТАХ ІЗ РОЗГЛЯДУ ПРОЄКТІВ

Кількість представників, які в середньому брали участь
у Комітеті зі стратегічного розгляду проєктів 

Кількість представників, які в середньому брали участь
у Комітеті з технічного розгляду проєктів 

1 установа
ООН

5 міжнародних
НУО

6 Координаторів
кластерів

1 установа
ООН

5 міжнародних
НУО

6 Координаторів
кластерів

ІНКЛЮЗИВНІСТЬ
ПРИНЦИП 1

виділень коштів 2020 року представництво Комітету зі 
стратегічного розгляду відповідало цільовому рівню. У 
рамках заявок на фінансування багатокластерні проєкти 
розглядалися всіма кластерами. 

Наступні кроки 
У 2021 році Фонд вивчатиме шляхи для розширення 
представництва фахових експертів по таким загальним 
питанням, як захист від сексуальної експлуатації та 
сексуальної наруги, підзвітність перед постраждалим 
населенням, гендерні аспекти та питання інвалідності в 
комітетах з розгляду проєктів. Це забезпечить відповідне 
врахування цих ключових питань у пропозиціях, які 
подають партнери.

3 Інклюзивність під час виконання проєктів 

Кошти зі спільних фондів фінансування країн 
виділяються партнерам, які мають найкращі можливості 
для реалізації проєктів, з урахуванням диверсифікації 
та порівняльних переваг організацій, які відповідають 
необхідним критеріям.

Цільовий рівень 
Була досягнута повна відповідність принципам виділення 
коштів: принаймні 50 % фінансування Фонду надано НУО.

Результати
Оцінка: дуже висока. Фінансування у 2020 році було 
розподілено таким чином: 33,9  % коштів виділено 
національними НУО, 51,2 % міжнародним НУО і 14,9 % 
установам ООН.

Аналіз
Сума, виділена національним партнерам, вище 
рекомендованої згідно з Загальним керівництвом з 
ефективності роботи Фонду. Хоча місцевим партнерам 
надавалася незначна перевага у процесі розгляду, під 
час виділення коштів завжди проводився вибір партнерів, 
які мали кращі можливості для реалізації проєктів, 
відповідно до загального принципу: «реалізація силами 
місцевих організацій, де можливо, та з залученням 
міжнародних організацій, коли необхідно». 
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ПРИНЦИП 1

4 Інклюзивність навчання 

Відділ гуманітарного фінансування УКГС виділяє ресурси 
для зміцнення спроможностей місцевих та національних 
НУО в рамках стратегічних цілей спільних фондів 
фінансування країн.

Цільовий рівень 
Було проведено чотири етапи навчань (у рамках різних 
семінарів та в різних місцях) для партнерів, головна увага 
у рамках яких приділялася розбудові спроможностей 
для управління і реалізації проєктів Фонду. Понад 50 
співробітників партнерів пройшли навчання в рамках 
цих семінарів.

Результати
Оцінка: дуже висока. Упродовж 2020 року Фонд провів 
чотири тренінги для 127 учасників із національних 
і міжнародних НУО та установ ООН. З організацій, 
які пройшли навчання, — 38 національних НУО. Під 
час тренінгів проводилось навчання для партнерів-
виконавців щодо застосування принципів гнучкості та 
нових редакцій угод про надання коштів, а також технічне 
навчання з питань подачі проєктів у Систему управління 
грантами (GMS). Також проводилось навчання щодо 
вимог конкретних виділень коштів.

Аналіз
У 2020 році Фонд успішно досяг цілі щодо зміцнення 
спроможностей та розширення участі національних НУО 
у заходах гуманітарного реагування в Україні відповідно 
до стратегічних пріоритетів Фонду. Крім активної 
участі у визначенні стратегічних напрямів роботи 
фонду в складі Дорадчої ради, національні НУО також 
були активними учасниками розгляду та оцінювання 
проєктних пропозицій. Для підтримки такої участі УКГС 
і Фонд активно працювали з національними НУО щодо 
розбудови їхніх спроможностей реалізації проєктів та 
вдосконалення розуміння роботи Фонду. 

Наступні кроки 
У 2021 році Фонд планує провести два раунди 
навчання з питань фінансового контролю, обізнаності 
щодо боротьби з шахрайством, моніторингу, оцінки, 
забезпечення гендерної рівності в рамках програм, а 

також щодо захисту від сексуальної експлуатації та 
сексуальної наруги та наочності допомоги. У рамках 
різних напрямів виділення коштів Фонд також сприяє 
обміну технічних знань партнерів-виконавців і їхніх 
контрагентів.

ІНКЛЮЗИВНІСТЬ

ТРЕНІНГИ

Тип тренінгу Тип 
організації

К-ть 
організацій, 
які пройшли 
навчання

Пройшли 
навчання

Технічний семінар 
із підготовки та 
подання проєктів 
в Систему 
управління 
грантами (GMS) 
(у рамках 
пов’язаного 
з COVID-19 
виділення коштів)

ООН 0

6 учасників

Міжнародні 
НУО

5

Національні 
НУО

1

Вступний семінар 
щодо принципів 
гнучкості та нової 
редакції угоди про 
надання коштів

ООН 0

17 учасників
Міжнародні 
НУО

12

Національні 
НУО

5

Вступний семінар: 
Стандартне 
виділення коштів 
2020 р. (двічі - 
англійською та 
українською/
російською)

ООН 3

72 учасники
Міжнародні 
НУО

23

Національні 
НУО

20

Технічний семінар 
із підготовки та 
подання проєктів 
в GMS (у рамках 
Стандартного 
виділення коштів 
2020 р., двічі)

ООН 2

32 учасники
Міжнародні 
НУО

12

Національні 
НУО

12

Усього 38 127 учасників

4 тренінги

38 ННУО взяли участь у тренінгах

127 співробітників ННУО взяли участь у тренінгах
НАДАННЯ ГРОШОВОЇ ДОПОМОГИ  

РОЗПОДІЛ ЗА ТИПОМ ОРГАНІЗАЦІЙ РОЗПОДІЛ ЗА СЕКТОРАМИ

РОЗПОДІЛ ЗА НАЯВНІСТЮ
УМОВ ДЛЯ ВИКОРИСТАННЯ

РОЗПОДІЛ ЗА НАЯВНІСТЮ
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ГНУЧКІСТЬ
Спрямованість програм допомоги та пріоритети фінансування спільних фондів фінансування 
країн визначаються на рівні країни та можуть швидко змінюватися, особливо в умовах 
нестабільних гуманітарних ситуацій. Спільні фонди фінансування країн можуть швидко реагувати 
на зміну пріоритетів та сприяти пошуку гуманітарними партнерами найбільш відповідних рішень 
для найбільш ефективного задоволення гуманітарних потреб.

ПРИНЦИП 2

5 Гнучкість допомоги 

Кошти зі спільних фондів країн можуть надаватися для 
допомоги в натуральній та грошовій формах.

Цільовий рівень 
Грошова допомога розглядалася в якості стратегічно 
пріоритетної форми реагування та застосовувалась 
за наявності відповідних умов. Близько 20  % 
виділених коштів призначалися для реалізації 
програм із застосуванням грошової допомоги в тих 

випадках, коли проєкти в грошовій формі вважалися 
відповідною модальністю.

Результати
Оцінка: дуже низька. У 2020 році 1 % фінансування 
(69  145 дол. США) було направлено для надання 
грошової допомоги. З цієї суми 21 % — це грошова 
допомога цільового використання, та 79 % — грошова 
допомога без обмежень використання.

Аналіз
Фонд продовжує працювати над збільшенням програм 
грошової допомоги, де це доцільно. У 2020 році 5 
проєктів, які отримали фінансування, передбачали 
грошову допомогу багатоцільового використання, а 
також грошову допомогу для забезпечення продовольчої 
безпеки та засобів до існування, підтримки в секторах 
охорони здоров’я та водопостачання, санітарії та 
гігієни (ВСГ). Грошова допомога забезпечує підтримку 
бенефіціарів та місцевих ринків.

Грошові перекази, зокрема багатоцільового призначення, 
доцільні на ПУТ, де продовжують працювати ринки, а 
банківська та поштова системи забезпечують надійні 
та ефективні механізми доставлення. На НПУТ дані 
про роботу ринків залишалися обмеженими та 
недостатніми для ухвалення рішень про доцільність 
грошових переказів у значному обсязі. Крім того, через 
запровадження міжнародних обмежень на фінансові 
транзакції на НПУТ немає надійних постачальників 
фінансових послуг для здійснення переказів.

Наступні кроки 
Очікується, що актуальність програм грошової 
допомоги зросте у 2021 році, та Фонд продовжить 
вивчати можливості застосування цієї модальності як 
ефективного засобу, який розширює права бенефіціарів. 
З урахуванням пандемії COVID-19 та карантинних 
обмежень Фонд забезпечить реалізацію програм 
грошової допомоги відповідно до поточних умов роботи.
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ГНУЧКІСТЬ
ПРИНЦИП 2

6 Гнучкість операційних заходів

Кошти спільних фондів фінансування країн виділяються 
для підтримки проєктів, спрямованих на вдосконалення 
загальних спроможностей організацій для більш 
ефективного реагування.

Цільовий рівень 
Виділення коштів на підтримку програм та інших послуг 
підтримки, які надаються установами ООН або/та НУО, 
на рівні не більше 5 % від річного обсягу виділеного 
фінансування.

Результати
Оцінка: дуже високий рівень. У 2020 році 7  % 
фінансування (559 497 дол. США) було направлено для 
забезпечення координації та загальних послуг.

2 із цих 3 проєктів мали на меті зміцнення доказової 
бази для ухвалення рішень на НПУТ Донецької та 
Луганської областей упродовж 12 місяців. Завданням 
проєктів також було усунути прогалини щодо браку 
даних про гуманітарні потреби та ситуацію на НПУТ 
через обмеження доступу та карантинні заходи. З 
початку конфлікту через обмеження доступу у партнерів 
залишилося мало можливостей для проведення 
системних оцінок на НПУТ.

Третій проєкт у сфері загальних послуг був спрямований 
на співпрацю з органами влади для забезпечення 
їхніх можливостей пристосування/реагування. Його 
доповнить проведення глибокого аналізу даних щодо 
підтримки органів влади стосовно визначення факторів 
уразливості громад для сприяння їхній соціально-
економічній життєстійкості.

Дорадча рада також підтримала фінансування 
зазначених проєктів. Фонд має унікальні можливості 
сприяти поглибленню обґрунтованого аналізу потреб, 
а також усуненню стратегічних прогалин стосовно 
забезпечення мультисекторальних запасів для 
реагування у випадку непередбачуваних обставин.

Наступні кроки
У 2021 році Фонд буде здійснювати моніторинг 
використання коштів, виділених для надання загальних 
послуг, зокрема у сфері безпеки, координації та 
проведення оцінок потреб, на цільовому рівні 5 % від 
загального обсягу виділеного фінансування. 
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Аналіз
Хоча на діаграмі вище представлено й виділення коштів 
для забезпечення координації, лише 7 % фінансування 
Фонду було направлено на надання загальних послуг 
(3 проєкти). Завдяки цим виділенням коштів Фонд 
мав унікальну можливість розпочати нові ініціативи, 
спрямовані на зміцнення гуманітарного реагування на 
сході України шляхом підтримки, зокрема, проведення 
Багатоцільової оцінки для підготовки ПГР та ОГП.
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ГНУЧКІСТЬ
ПРИНЦИП 2

7 Гнучкість процесу виділення коштів

Кошти спільних фондів фінансування країн 
використовуються для забезпечення стратегічного 
планування та реагування на потреби, визначені у ПГР, 
та у зв’язку з раптовим виникненням надзвичайної 
ситуації шляхом використання найбільш відповідних 
модальностей допомоги.

Цільовий рівень 
Принаймні 75 % коштів надається у рамках стандартних 
модальностей і до 25 % залишається у резерві. Фонд 
адаптується до змін у гуманітарних умовах, залежно від 
надходжень коштів. Принаймні 60 % коштів виділяється 
для допомоги на НПУТ. 

Результати
Оцінка: висока. Із 7,5 млн дол. США, виділених у 
2020 р.: 5,4 млн дол. США, або 72 %, було надано в рамках 
стандартних виділень коштів, а 2,1 млн дол. США, або 
28 %, було надано в рамках резервних виділень коштів. 
Більша частина коштів Фонду у 2020 р. була призначена 
для проєктів на НПУТ (4,05 млн дол. США, або 53,7 %).

Аналіз
У 2020 році Фонд розподілив 72 % фінансування в рамках 
стандартних виділень коштів відповідно до стратегії, 
з урахуванням інклюзивного підходу. Водночас 28 % 
фінансування Фонду (більше ніж планувалося спочатку) 
було надано в рамках резервних виділень коштів. У 
2020 р. Фонд продемонстрував гнучкість завдяки 
швидкому реагуванню на пандемію COVID-19 і пов’язані 
карантинні обмеження.

Як порівняти з попереднім роком, Фонд покращив 
покриття на НПУТ у 2020 р. Близько 53,7 % виділених 
коштів у 2020 р. призначалися для НПУТ, у порівнянні 
з 47 % у 2019 р. Покриття на НПУТ могло бути навіть 
вищім, оскільки ще 5 проєктами передбачалась 
допомога для НПУТ у 2020 р. Ці п’ять обраних проєктів 
(2 в рамках виділення коштів для збільшення доступу 
на НПУТ і 3 в рамках стандартного виділення коштів у 
2020 р. для підтримки під час зимового періоду) очікують 
дозволу на реалізацію на територіях поза урядовим 
контролем Донецької області (НПУТ). Для мінімізації 
ризиків невиконання та ризиків для гуманітарних 
організацій та їхнього персоналу на НПУТ Фонд уклав 
угоди про надання коштів лише за проєктами, для 
яких було отримано дозвіл від так званих комітетів із 
акредитації гуманітарних організацій на НПУТ. Наразі 
УКГС Україні активно виступає за отримання дозволу 
для реалізації цих п’яти проєктів. Отримання такого 
дозволу залишається однією з найбільших складнощів 
для гуманітарної спільноти в Донецькій області (НПУТ).

Наступні кроки 
У 2021 році Фонд продовжить спрямовувати 
більшість коштів в рамках стандартних виділень та 
використовуватиме резервні виділення коштів для 
реагування на непередбачувані надзвичайні ситуації, 
коли потрібне швидке реагування. 

Щодо географічних зон, надання гуманітарної допомоги 
на НПУТ залишатиметься пріоритетним з огляду на 
більшу гостроту потреб та обмеження доступу.
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ГНУЧКІСТЬ
ПРИНЦИП 2

8 Гнучкість реалізації 

Спільні фонди фінансування країн передбачають 
швидкий перерозподіл коштів для своєчасного 
реагування на зміни в умовах роботи та ситуації.

Цільовий рівень
Відділ гуманітарного фінансування забезпечить повний і 
своєчасний розгляд 100% запитів партнерів на внесення 
змін в проєкти та відповідно опрацює їх.

Результати
Оцінка: дуже високий рівень. У 2020 році Відділ 
гуманітарного фінансування ухвалив 19 переглядів проєктів.
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Аналіз
Кількість та різноманіття переглядів проєктів свідчать 
про гнучкість фінансування Фонду та готовність Фонду 
до співпраці з партнерами для забезпечення найвищої 
результативності фінансування. Фонд також швидко 
адаптував Глобальне керівництво із забезпечення 
гнучкості підходів (CBPFs’ Global Flexibility Guidance) 
до умов пандемії, що спростило процес перегляду 
проєктів. Сектори забезпечують технічне керівництво 
під час перегляду проєктів з метою внесення змін, 
які відповідають первісним цілям фінансування та 
рекомендаціям секторів.

Наступні кроки 
У 2021 році Фонд продовжить забезпечувати гнучкість 
реагування для перегляду проєктів партнерів у разі 
такої необхідності та доцільності. З урахуванням 
карантинних обмежень очікується внесення змін у 
проєкти деяких партнерів.
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СВОЄЧАСНІСТЬ
Спільні фонди фінансування країн виділяють кошти для спасіння життів з огляду на появу або 
загострення гуманітарних потреб. 

ПРИНЦИП 3

9 Своєчасність виділення коштів 

Відповідність термінів для виділення коштів зі спільних 
фондів фінансування країн.

Цільовий рівень 
Середня тривалість всіх стандартних виділень коштів — 
40 днів, та середня тривалість всіх резервних виділень 
коштів — 15 діб. 

Для проєктів на ПУТ: середня кількість днів з моменту 
завершення прийняття заявок на виділення коштів до 
підписання угоди про надання коштів Координаторкою з 
гуманітарних питань (в рамках стандартних і резервних 
виділень коштів).

Для проєктів на НПУТ: середня кількість днів з моменту 
завершення прийняття заявок до підготовки угоди про 
надання коштів для підписання Координаторкою з 
гуманітарних питань (для проєктів, які очікують дозвіл 
на реалізацію) (в рамках стандартних і резервних 
виділень коштів).

Результати
Оцінка: середня.

Етапи Категорія 2019 р. 2020 р.
З моменту 
завершення 
прийняття заявок 
до підписання угоди 
Координаторкою з 
гуманітарних питань

Стандартні 
виділення коштів

71 48

Резервні 
виділення коштів

- 16

Аналіз
УКГС доклало зусиль для забезпечення своєчасного, 
узгодженого та ефективного виділення коштів. Для 
прискорення процесу для комітетів із розгляду проєктів 
та партнерів під час технічного розгляду були встановлені 
конкретні терміни. Крім того, в окремих випадках, з 
огляду на значну кількість поданих проєктів, кластерам/
секторам потрібно було більше часу для стратегічного 
та технічного розгляду. Тривалість етапів пов’язана з 
технічними та фінансовими розглядами проєктів, до 
яких були залучені партнери та співробітники Фонду, 
що зайняло значну частку процесу виділення коштів. 

Наступні кроки
• Продовження розбудови спроможностей партнерів 

для вдосконалення якості проєктних пропозицій, 
зокрема на регіональному рівні. Для партнерів 
будуть передбачені конкретні терміни для 
підготовки відповідей на зауваження секторальних 
комітетів, зроблені під час технічного та фінансового 
розгляду проєктів. 

• Крім того, Фонд продовжить збільшувати участь 
залучених сторін Фонду для своєчасного розгляду 
проєктів, зокрема в рамках семінарів до оголошення 
нового виділення коштів, збільшення кадрових 
ресурсів, а також шляхом роботи з кластерами та 
секторами щодо спроможностей розгляду проєктів 
та проведення відповідних семінарів до нових 
виділень коштів.
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СЕРЕДНЯ КІЛЬКІСТЬ РОБОЧИХ ДНІВ НА ОБРОБКУ 

СВОЄЧАСНІСТЬ
ПРИНЦИП 3

СЕРЕДНЯ КІЛЬКІСТЬ РОБОЧИХ ДНІВ НА ОБРОБКУ 

20202019

Середня кількість днів із моменту підписання заявки на першу виплату 
вповноваженою особою

7 днів

4 днів

10 Своєчасність переказу коштів

Своєчасне оброблення платежів. 

Цільовий рівень 
10 днів з моменту підписання заявки на першу виплату 
вповноваженою особою.

Результати
Оцінка: дуже високий рівень.

Середня кількість робочих днів для стандартних 
виділень коштів: 8.

Середня кількість робочих днів для резервних 
виділень коштів: 7.

Цільовий рівень 
Зобов’язання про 66 % річних внесків було заявлено до 
кінця першого півріччя.

Результати
Оцінка: дуже високий рівень.

Близько 90 % всіх внесків було сплачено впродовж 
місяця після оголошення відповідного зобов’язання. 
Крім того, майже 67  % всіх внесків було сплачено 
впродовж перших 6 місяців року.

Аналіз
Встановлений цільовий термін було перевиконано, 
завдяки чому партнери-виконавці Фонду могли швидко 
розпочати виконання проєктів. Це було досягнуто 
завдяки тісній співпраці між Фінансовим відділом 
Фонду в Києві та фахівцями підрозділу спільних фондів 
фінансування країн в Нью-Йорку.

Наступні кроки 
Гуманітарний фонд для України тісно співпрацюватиме 
з колегами з Нью-Йорку для забезпечення швидкого 
виділення коштів та наступного здійснення перших 
платежів і виділень коштів партнерам. 

11 Своєчасність отримання внесків

Своєчасність та прогнозованість зобов’язань про 
надання внесків та здійснення фактичних надходжень 
до спільних фондів фінансування країн.

Аналіз
Як показують результати, більшість коштів надійшли 
своєчасно, що дозволило Фонду краще підготувати 
виділення коштів.

Наступні кроки 
Фонд продовжить підтримувати тісні зв’язки з 
донорами для своєчасного надходження коштів в 
рамках зобов’язань.

Проводитиметься робота з поточними донорами щодо 
багаторічних угод на фінансування.

Ведеться адвокаційна робота з потенційними донорами 
для збільшення донорської бази Фонду та доступного 
фінансування гуманітарного реагування.
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РОЗПОДІЛ КОШТІВ ЗА СТРАТЕГІЧНИМИ ЦІЛЯМИ ЗА ПГР 

СЦ1: Надання термінової надзвичайної допомоги та 
забезпечення доступу до основних необхідних послуг для 
2 мільйонів постраждалих унаслідок конфлікту людей, які мають 
гуманітарні потреби.
СЦ3: Забезпечення провідної ролі Уряду у здійсненні 
гуманітарних заходів реагування у координації з організаціями, 
які працюють у сфері розвитку, та зміцнення спроможностей 
реагування на загальнодержавному/місцевому рівнях на ПУТ.
СЦ4: Розширення та забезпечення гуманітарного доступу до 
2 мільйонів людей, які потребують допомоги, у всіх районах із 
гострими потребами.
СЦ1 Глобального ПГР для подолання COVID-19: Запобігання 
розповсюдженню пандемії COVID-19 та зменшення 
захворюваності та смертності.
СЦ2 Глобального ПГР для подолання COVID-19: Зменшення 
погіршення стану гуманітарних активів і прав, соціальної 
згуртованості та засобів до існування.

ЕФЕКТИВНІСТЬ 
Завдяки управлінню всіма процесами спільних фондів фінансування країн забезпечується 
своєчасне стратегічне реагування для задоволення визначених гуманітарних потреб. Спільні 
фонди фінансування країн намагаються застосовувати ефективні механізми виділення коштів, які 
забезпечують мінімізацію транзакційних витрат та прозорість та підзвітність операційної діяльності.

ПРИНЦИП 4

12 Ефективність обсягів реагування 

Спільні фонди фінансування країн мають значний рівень 
фінансування для сприяння виконанню ПГР.

Цільовий рівень 
Кошти, отримані спільним фондом фінансування країни 
в поточному році, дорівнюють 15 % коштів, одержаних 
в рамках ПГР попереднього року.

Результати
Оцінка: середня. Виділення коштів із Гуманітарного 
фонду для України на рівні 7-10  % фінансування, 
отриманого за ПГР. У 2020 році 7,4 % фінансування ПГР 
надійшло з Гуманітарного фонду для України.

Аналіз
Донори продемонстрували довіру до Фонду у 
2020 р., та загалом внески в Фонд збільшилися на 35 %, 
з 7,05 млн дол. США. у 2019 р. до 9,47 млн дол. США. у 
2020 р. У 2020 році пожертви зробили 11 донорів, та 
77 % всіх внесків було отримано від Європейської комісії, 
Канади, Норвегії та Німеччини.

Наступні кроки
Фонд продовжить роботу з мобілізації ресурсів шляхом 
i) здійснення регулярних комунікацій і покращення 
комунікацій зі всіма донорами за допомогою 
інформаційних матеріалів (зокрема направлення 
інфографічних даних кожні два місяці, розповідей щодо 
надання допомоги на містах, додатково до поточних 
інформаційних бюлетенів та Річних звітів); проведення 
зустрічей (двосторонніх зустрічей і щоквартальних нарад 
Дорадчої ради) та виїздів на місця (щорічних спільних 
виїздів та окремих виїздів з донорами); ii) збільшення 
спілкування з потенційними донорами в рамках 
оновленої Стратегії мобілізації ресурсів 2021 р., та iii) 
підвищення обізнаності про Фонд шляхом покращення 
наочності допомоги та надання комунікаційної підтримки 
партнерам-виконавцям.

13 Ефективність пріоритетів реагування 
Ефективність пріоритетів реагування 

Пріоритетність виділення коштів зі спільних фондів 
фінансування країн визначається відповідно до ПГР. 

Цільовий рівень 
100  % проєктів, профінансованих Фондом, були 
спрямовані на задоволення стратегічних пріоритетів ПГР.

Результати
Оцінка: дуже висока. Всі 22 проєкти, які отримали 
підтримку Фонду (100 % коштів, виділених у 2020 р.), 
відповідають пріоритетам ПГР та сприяють досягненню 
Стратегічних цілей ПГР 2020 р. та Глобального плану 
реагування для подолання COVID-19.
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ЕФЕКТИВНІСТЬ
ПРИНЦИП 4

Аналіз
ПГР для України становив основу для розподілення 
ресурсів Фонду упродовж 2020 р. Зокрема Фонд 
забезпечував підтримку трьох стратегічних 
цілей ПГР 2020 р: 

СЦ1. Надання термінової надзвичайної допомоги та 
забезпечення доступу до основних необхідних послуг 
для 2 мільйонів постраждалих унаслідок конфлікту 
людей, які мають гуманітарні потреби. Ця стратегічна 
ціль спрямована на забезпечення невідкладних 
потреб уразливих людей, в першу чергу найбільших 
незахищених людей, за допомогою тимчасових 
рішень з метою мінімізації швидкого погіршення 
їхніх соціально-економічних умов. На досягнення цієї 
цілі було спрямовано 13 проєктів, які фінансувалися 
Фондом (3,9 млн дол. США, або понад 52 % фінансування 
Фонду у 2020 р.).

СЦ3. Забезпечення провідної ролі Уряду у здійсненні 
гуманітарних заходів реагування у координації 
з організаціями, які працюють у сфері розвитку, 
та зміцнення спроможностей реагування на 
загальнодержавному/місцевому рівнях на ПУТ. Ця 
ціль була спрямована на посилення зв’язків між 
Урядом та громадянами, а також між гуманітарними 
організаціями та організаціями у сфері розвитку в 
Україні. Ця стратегічна ціль відповідає підходу щодо 
забезпечення зв’язку між гуманітарною роботою та 
проєктами розвитку в Україні. Головна увага приділялася 
побудові спроможностей національних організацій щодо 
надання гуманітарних послуг постраждалим унаслідок 
конфлікту людям. Один із напрямів стандартного 
виділення коштів з Фонду у вересні 2020 р. забезпечував 
підтримку сталості гуманітарного реагування на сході 
України. На досягнення цієї цілі було спрямовано 
3 проєкти, які фінансувалися Фондом (1,5 млн дол. США, 
або понад 20 % фінансування Фонду у 2020 р.)

СЦ4. Розширення та забезпечення гуманітарного 
доступу до 2 мільйонів людей, які потребують допомоги, 
у всіх районах із найгострішими потребами. В рамках 
цієї стратегічної цілі допомога надавалися по обидва 
боки «лінії розмежування» з урахуванням значних 
фізичних обмежень доступу, а також бюрократичних 
і юридичних перешкод. Підтримка цієї стратегічної цілі 
забезпечувалась у рамках Виділення коштів з Фонду для 
сприяння доступу до НПУТ (заплановано 1 млн дол. США). 
Продовжується прийняття пропозицій в рамках цього 
виділення коштів. Наразі розпочалася реалізація лише 
одного обраного проєкту. У 2020 р. Фонд виділив понад 
4,05 млн дол. США для реалізації 13 проєктів на НПУТ.

У 2020 р. два виділення коштів із Фонду було 
спрямовано на підтримку подолання COVID-19 на 
сході України, що безпосередньо сприяло виконанню 
Глобального плану реагування для подолання COVID-19. 
Наприклад, забезпечувалась підтримка 6 проєктів, які 
фінансувалися Фондом (18,3 % від загального обсягу 
фінансування у 2020 р.) в рамках стратегічної цілі № 1 
«Запобігання розповсюдженню пандемії COVID-19 та 
зменшення захворюваності та смертності». Ще 20,3 % 
фінансування (3 проєкти) пов’язані зі стратегічною 
ціллю № 2 «Зменшення погіршення стану гуманітарних 
активів і прав, соціальної згуртованості та засобів до 
існування». У червні 2020 р. ці стратегічні цілі було 
включено до Оновлених потреб для подолання пандемії 
коронавірусної хвороби COVID-19 в рамках ПГР 2020 р.

Наступні кроки
У 2021 році забезпечуватиметься відповідність проєктів, 
які отримують фінансування Фонду, стратегічним цілям 
ПГР для України 2021 р.
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РОЗПОДІЛ ЛЮДЕЙ, ЯКИМ ПЛАНУВАЛОСЯ НАДАТИ 
ДОПОМОГУ, ЗА СТАТТЮ ТА ВІКОМ 

Стандартні виділення
коштів

Резервні виділення
коштів

28

43

959

55

72

-

Хлопчики

Дівчинки

Чоловіки

Жінки

335

330

565

683

отримали

планувалося2 123

2 365

1 067

4 871
7 259

2 953

4 091

14 Ефективність надання допомоги за районами

Фінансування зі спільних фондів фінансування країн 
забезпечує потреби людей, які потребують допомоги. 

Цільовий рівень
Надати допомогу 100  % людей, яким планувалося 
надати підтримку.

Результати
Оцінка: дуже висока. Кількість бенефіціарів, яким 
надано допомогу, розраховується за результатами 
проєктів, реалізація яких була завершена у 2020 р. (в 
рамках виділення коштів 2019 та 2020 рр.). Загалом, 
планувалося надати допомогу 11 750 людям, та 16 049 
одержали підтримку. Як показують результати, за 
проєктами було надано допомогу більшій кількості 
бенефіціарів, ніж планувалося.

ЕФЕКТИВНІСТЬ
ПРИНЦИП 4

Аналіз
За проєктами, які фінансував Фонд, планувалося 
надати допомогу 11 750 людей. Серед людей, яким 
планувалося надати підтримку, 60 % (6 994) становили 
жінки, 34 % (4 020) — чоловіки, 363 — дівчинки та 373 

— хлопчики. Люди з інвалідністю та самітні літні люди 
належать до тих, хто найбільше постраждав унаслідок 
конфлікту на сході України. Крім того, через пандемію 
COVID-19 вразливість цих двох категорій людей суттєво 
збільшилась. 

Серед 16 049 людей, яким було надано підтримку, 60 % 
(9 624) становили жінки, 31 % (5 050) —чоловіки, та 620 
дівчинки та 755 хлопчики. 

Наступні кроки
Фонд і кластери будуть допомагати партнерам 
встановлювати реалістичні цільові показники для 
надання допомоги та вносити в них зміни упродовж 
реалізації проєктів за необхідності.
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ЕФЕКТИВНІСТЬ
ПРИНЦИП 4

15 Ефективність управління

Управління спільними фондами фінансування країн є 
економічно ефективним та доцільним з урахуванням 
місцевих особливостей.

Цільовий рівень 
Прямі витрати Фонду (використання кошторисів) склали 
менше ніж 5 % від загальної суми виділення коштів.

Результати
Оцінка: висока. Прямі витрати Фонду (використання 
кошторисів) становлять 5-6  % від загальної суми 
виділення коштів. Загальні прямі витрати Фонду у 
2020 році склали 474 000 дол. США, або 6 % від загальної 
суми виділення коштів.

Аналіз
Кошти на управління Фондом відповідають 
рекомендованому рівню та необхідні для забезпечення 
роботи повноцінної команди управління Фондом.

Наступні кроки
Підвищення ефективності управління Фондом, 
вдосконалення планування роботи та інвестування у 
розвиток персоналу.

Прийняття на роботу двох фахівців з моніторингу та 
оцінки: по 50 % на ПУТ та НПУТ.

Прямі витрати Фонду у 2020 році ухвалені Дорадчою 
радою Фонду та Координаторкою з гуманітарних питань 
(592 735 дол США).

СПІВВІДНОШЕННЯ ПРЯМИХ ВИТРАТ ДО СУМИ 
ОТРИМАНИХ ВНЕСКІВ 

16 Ефективність управління

Управління спільними фондами фінансування країн 
здійснюється відповідно до керівних та операційних 
стандартів згідно з Глобальними керівництвами спільних 
фондів фінансування країн.

Цільовий рівень 
Операційне керівництво Фонду оновлено відповідно 
до останньої редакції Глобального керівництва для 
спільних фондів фінансування країн на кінець 3 кварталу 
2021 р. Річний звіт і керівництва з виділення коштів 
відповідають глобальним рекомендаціям.

Результати
Оцінка: дуже висока. Стратегії виділення коштів 
повністю відповідають Операційному керівництву.

Аналіз
Перегляд Операційного керівництва буде завершено у 
3 кварталі 2021 р. Всі процеси підготовки керівництв з 
виділення коштів проводяться згідно з глобальними 
рекомендаціями та шаблонами.

Наступні кроки
У 2021 році Фонд перегляне Операційне керівництво 
для забезпечення його актуальності та відповідності 
рекомендацій для партнерів Фонду щодо 
реалізації проєктів.

Актуалізація документу забезпечить відповідність 
керівництва Фонду змінам умов роботи.
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ПІДЗВІТНІСТЬ ПЕРЕД ПОСТРАЖДАЛИМ
НАСЕЛЕННЯМ (ППН) 

2 – Проєктом передбачено наявність доступних та діючих
механізмів зворотного зв’язку та/або подання скарг для 
бенефіціарів
1 – Проєктом частково передбачено наявність доступних
та діючих механізмів зворотного зв’язку та/або подання 
скарг для бенефіціарів
0 – Проєктом не передбачено наявність доступних та 
діючих механізмів зворотного зв’язку та/або подання 
скарг для бенефіціарів

ПІДЗВІТНІСТЬ ТА УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ
ПРИНЦИП 5

17 Підзвітність перед постраждалим 
населенням (ПППН) 
Проєкти, які фінансуються зі спільних фондів, мають 
відповідати вимогам стратегії залучення постраждалих 
людей у процес їх підготовки.

Цільовий рівень
100 % проєктів, профінансованих фондом, включають 
плани підтвердження відповідності проєкту принципами 
ПППН, і 100 % моніторингів включають консультації з 
бенефіціарами.

Результати
Оцінка: дуже висока. Проєкти партнерів фонду 
відповідали вимогам щодо забезпечення підзвітності 
перед постраждалим населенням.

Аналіз
Необхідність підзвітності перед постраждалим 
населенням у рамках гуманітарного реагування в 
Україні неодноразово підкреслювалася, що забезпечило 
значну обізнаність та спроможності для реалізації цього 
принципу. Про це свідчить значна кількість «гарячих 
ліній» та механізмів зворотного зв’язку з постраждалим 
внаслідок конфлікту населенням.

На етапі підготовки проєктів Фонду підкреслювалась 
важливість включення інструментів ПППН у проєкти. Під 
час оцінки проєктів враховувалися підходи, передбачені 
проєктами щодо забезпечення підзвітності перед 
постраждалим населенням.

Фонд провів 11 моніторингових виїздів на місця 
у 2020 році, в ході яких приділялася значна увага 
механізмам зворотного зв’язку для забезпечення ПППН. 
Результати моніторингу були здебільшого позитивними 
та підтверджували ефективність роботи партнерів 
щодо можливостей надання зворотного зв’язку та, що 
важливо, реагування на дзвінки та питання. 

Наступні кроки 
УГКС та Гуманітарний фонд для України продовжать 
підтримувати партнерів та вимагатимуть включати 
механізми ПППН у їхні проєкти та програми.

Спільні фонди фінансування країн забезпечують управління ризиками та ефективний моніторинг 
спроможностей та роботи партнерів. Спільні фонди використовують цілу низку різних інструментів та 
заходів із забезпечення підзвітності своєї діяльності.
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18 Підзвітність та управління ризиками проєктів

Забезпечуються відповідні моніторинг, звітність та аудит 
фінансування зі спільних фондів фінансування країн.

Цільовий рівень 
100 % відповідність операційним модальностям згідно з 
інформаційною панеллю УКГС (можливо не застосовується 
для аудитів, які проводяться не у звітний період).

Результати
Оцінка: середня. У Фонду є надійна система управління 
ризиками, яка здебільшого ґрунтується на відстеженні 
реалізації проєктів.

Аналіз
Упродовж 2020 року Фонд провів 3 моніторингові виїзди 
(3 з яких були необхідними відповідно до Операційних 
модальностей) та 2 фінансові перевірки (2 з яких були 
необхідними відповідно до Операційних модальностей). 

ПІДЗВІТНІСТЬ ТА УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ
ПРИНЦИП 5

У 2020 році розпочався аудит одного проєкту, про 
результати якого буде повідомлено в 2021 році. 

Відповідно до Глобального керівництва щодо забезпечення 
гнучкості спільних фондів фінансування країн у зв’язку з 
пандемією COVID-19, Фонд запровадив дистанційні методи 
моніторингу проєктів і фінансових перевірок, перевірку 
скан-копій документів, проведення конференц-колів, 
відеоконференцій. Партнери-виконавці мають зберігати 
оригінали документі упродовж п’яти років згідно з 
Фінансовими правилами та вимогами Секретаріату ООН.

Один моніторинговий виїзд, необхідний згідно з 
Операційними модальностями, не було здійснено через 
відмову в доступі до локації на НПУТ. Проте в якості 
компенсації в таких випадках передбачено проведення 
віртуального моніторингового візиту. Фонд, разом із 
відповідними координаторами кластерів, здійснить 
віртуальні моніторингові візити замість стандартних 
моніторингових виїздів на місця.

Для трьох проєктів для подолання COVID-19 вимога 
проведення моніторингу була скасована з огляду на 
терміновість та короткий період реалізації. 

Наступні кроки 
У 2021 році Фонд забезпечуватиме відповідність 
принципам управління ризиками та, разом із Дорадчою 
радою, буде змінювати модальності роботи відповідно 
до змін ситуації.

З урахуванням карантинних обмежень та питань доступу 
на НПУТ, Фонд, разом зі всіма координаторами кластерів, 
розробив стандартні операційні процедури (СОН) для 
проведення спільних віртуальних моніторингових візитів 
(ВМВ). ВМВ можуть проводитися лише за особливих 
потреб, коли неможливо проведення моніторингового 
виїзду на місце через проблеми безпеки/доступу 
(зокрема через відмову в доступі до місця моніторингу 
збройною групою, місцевими органами влади та 
іншими установами, які здійснюють контроль, через 
санітарні обмеження, заборону на проїзд тощо). ВМВ 
може доповнюватися іншими формами дистанційного 
моніторингу (напр., моніторингом третьої сторони, 
дистанційними дзвінками, офісними перевірками 
вторинних даних тощо), якщо доцільно. У 2021 році Фонд 
звернеться до Дорадчої ради щодо ухвалення цих СОП.
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Значні Середні Низькі Не відповідають
вимогам

РОЗПОДІЛ ВИКОНАННЯ ПРОЄКТІВ ЗА ТИПОМ 
РИЗИКУ ПАРТНЕРІВ 

РОЗПОДІЛ ВИКОНАННЯ ПРОЄКТІВ ЗА РІВНЕМ РИЗИКУ ПАРТНЕРІВ

ОНОВЛЕНИЙ РІВЕНЬ РИЗИКІВ ПАРТНЕРІВ НА ОСНОВІ ІНДЕКСУ 
ЕФЕКТИВНОСТІ ЇХНЬОЇ РОБОТИ 

КІЛЬКІСТЬ ПРОВЕДЕНИХ ОЦІНОК СПРОМОЖНОСТЕЙ ПАРТНЕРІВ 

8 розпочато в 2020 р.1 11 оновлено в 2020 р.2
19 розпочато та
оновлено в 2020 р.3

1 Розпочато та проведено оцінок спроможностей у 2020 р.
2 Оцінки спроможностей у 2020 році було лише оновлено, незалежно від року 
проведення
3 Розпочато, проведено та оновлено оцінок спроможностей у 2020 році

19 нових оцінок спроможностей проведено впродовж року 

19 Підзвітність та управління ризиками 

Фінансування зі спільних фондів фінансування 
країн виділяється партнерам з урахуванням їхніх 
підтверджених спроможностей та рівнів ризику.

Цільовий рівень
Менше 10  % виділених коштів було розподілено 
партнерам із високим рівнем ризику.

Результати
Оцінка: дуже висока.

У 2020 році Фонд виділив 99 % коштів партнерам із 
середнім та низьким рівнем ризиків, що свідчить про 
відбір партнерів у ході стратегічного та технічного 
розглядів проєктів згідно з вимогами Фонду. Лише 1 % 
виділених коштів (112 842 дол. США) було надано партнеру 
з високим рівнем ризику. Цей проєкт був ухвалений 
в рамках резервного виділення коштів, стратегічним 
фокусом якого було збільшення операційної присутності 
та покращення гуманітарного доступу на НПУТ.

У 2020 році було проведено 19 оцінок спроможностей 
партнерів. За допомогою Системи управління грантами 
(GMS) Відділ гуманітарного фінансування вів облік даних 
для визначення Індексу ефективності роботи для 100 % 
партнерів-виконавців, які отримували кошти Фонду.

Аналіз
Після оцінки рекомендацій щодо встановлення рівня ризику 
партнерів за даними Індексу ефективності рівні ризику 91 % 
партнерів (42 із 46) не змінилися. Це є обґрунтованим 
підтвердженням того, що первісна оцінка спроможностей 
партнерів була проведена загалом вірно. Щодо 4 партнерів 
було рекомендовано змінити рівень ризиків, та після 
додаткового аналізу, проведеного Відділом гуманітарного 
фінансування, було прийнято рішення змінити індекс трьох 
партнерів та рейтинг одного партнера залишити без змін. 

Наступні кроки 
Відділ гуманітарного фінансування продовжить 
співпрацювати з секторами для визначення надійних 
відповідних нових партнерів Фонду. 

Необхідно збільшити кількість сесій для залучення нових 
організацій, зацікавлених в отриманні фінансування 

ПІДЗВІТНІСТЬ ТА УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ
ПРИНЦИП 5
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з Фонду або в якості контрагентів партнерів, які вже 
відповідають вимогам.

Проводити проактивну двосторонню роботу з партнерами 
щодо обговорення питань управління ефективністю 
роботи та наступних кроків для покращення якості 
виконання та/або контролю роботи контрагентів.

20 Підзвітність та управління ризиками фінансування

Цільовий рівень
Дотримання СОП спільних фондів фінансування країн 
щодо управління ризиками шахрайства. Нульовий рівень 
випадків шахрайства.

Результати
Оцінка: висока. 

У 2020 році під час фінансової перевірки партнера 
було виявлено такі ризики. Фонд повідомив про один 
інцидент Відділ контролю та комплаєнс спільних фондів 
фінансування країн в головному офісі УКГС та ініціював 
проведення стандартного аудиту діяльності партнера. 
Спільно з Відділом контролю та комплаєнс було 
встановлено, що інцидент пов’язаний не з шахрайством, 
а з внутрішніми недостатніми спроможностями партнера, 
у зв’язку з чим було розроблено план дій спільно з 
відповідним партнером. Реагування на цей інцидент 
було забезпечено згідно зі Стандартними операційними 
процедурами (СОП) спільних фондів фінансування країн 

ПІДЗВІТНІСТЬ ТА УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ
ПРИНЦИП 5

на питання, пов’язані із шахрайством або зловживанням 
коштами з боку партнерів.

Хоча про інцидент повідомлялося у 2020 році, висновки 
щодо інциденту не було завершено в повному обсязі 
упродовж звітного періоду. Відповідно, інцидент 
розглядається як поточний.

Аналіз
УКГС працює з партнерами щодо підвищення обізнаності 
стосовно запобігання та звітування про можливі випадки 
шахрайства, корупції та інші інциденти, зокрема щодо 
сексуальної експлуатації та сексуальної наруги. 

Обидві теми регулярно включаються у порядок денний 
семінарів та інформаційних сесій з поточними та 
потенційними партнерами, на яких підкреслюються два 
питання: застосування політики нульової толерантності 
до порушень та необхідність інформування УКГС щодо 
підозр негайно після їх виникнення. 

Мінімізація ризиків та відстеження випадків шахрайства 
забезпечується також у ході моніторингових виїздів та 
фінансових перевірок. 

Наступні кроки
У 2020 році у Системі управління грантами (GMS) було 
запроваджено модуль управління такими інцидентами. 
Два співробітники (Менеджер фонду та спеціалістка 
з фінансів) пройшли навчання щодо користування 
цим модулем та звітування про всі підозри стосовно 
можливих порушень в GMS.

До інших запланованих на майбутнє заходів відносяться: 

• Зміцнення спроможностей Відділу гуманітарного 
фінансування УГКС щодо відстеження ознак та 
запобігання випадкам шахрайства, корупції та іншим 
інцидентам, за підтримки головного офісу УКГС. 

• Посилення адвокаційної діяльності з партнерами 
щодо звітності та запобігання шахрайству та 
корупції, зокрема під час відповідних семінарів з 
командою та партнерами Фонду. 

• Регулярний контроль операційних механізмів 
партнерів щодо таких випадків, зокрема щодо захисту 
від сексуальної експлуатації та сексуальної наруги.

1
Повідомлення 
про інциденти
1 інцидент, щодо 
якого ведеться 
розгляд 
0 інцидентів, 
розгляд яких 
завершено

1 
Поточний 
інцидент 

Інциденти, про які повідомлялося: кількість інцидентів, про які було 
повідомлено (звинувачення, підозра у шахрайстві, підтверджений 
випадок шахрайства, крадіжка, нецільове використання, мародерство, 
руйнування тощо) у 2020 р., щодо яких було відкрито або завершено 
розслідування.

Поточні інциденти: кількість інцидентів, заходи щодо яких (запит, 
отримання гарантій, заходи реагування, врегулювання тощо) ще 
тривали станом на 31 грудня 2020 р.
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У цьому розділі Річного звіту представлено стислий огляд розподілу 
коштів Фонду за кластерами, цільовими показниками, результатами 
та досвідом, отриманим у 2020 р.

У звітах, наданих кластерами, зазначено виконання цільових 
показників на підставі письмових звітів, наданих партнерами 
упродовж звітного періоду (1 лютого 2020 року по 31 січня 2021 р.) 
Зазначені досягнення включають виконання цільових показників 
проєктів, профінансованих у 2019 році (де застосовується) та/або 
2020 році, звіти щодо яких були надані з 1 лютого 2020 по 31 січня 
2021 року. Більшість проєктів, які отримали фінансування у 2020 році, 
все ще знаходяться на етапі реалізації, та інформація щодо виконання 
відповідних цільових показників буде представлена в наступному 
Річному звіті Фонду.
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ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я
ДОСЯГНЕННЯ ЗА КЛАСТЕРАМИ

ЦІЛІ КЛАСТЕРА
Ціль № 1. Забезпечити доступ до якісних життєво 
необхідних і невідкладних медичних послуг, включно 
з психосоціальною підтримкою і послугами у 
сфері психічного здоров’я на всіх рівнях надання 
медичної допомоги.
Ціль № 2. Забезпечити доступ потерпілого внаслідок 
конфлікту населення до долікарської медичної допомоги 
у невідкладних станах на рівні громад. 
Ціль № 3. Забезпечити захист медичних установ та 
медичних працівників. 

ПРОВІДНІ ОРГАНІЗАЦІЇ 
ВООЗ

ВИДІЛЕННЯ

2,1млн 
дол. США

ЖІНКИ
191 380

ДІВЧИНКИ
1 191

ЧОЛОВІКИ
131 083

ХЛОПЧИКИ
1 191

ПАРТНЕРИ

6

ПРОЄКТИ

7

ПЛАНУВАЛОСЯ 
НАДАТИ 
ДОПОМОГУ1

324 845

Два проєкти 2020 року були спрямовані на відстеження 
контактних осіб хворих на коронавірусну хворобу COVID-
19. Фонд надав 388 500 дол. США для реалізації пілотного 
проєкту співпраці громадянського суспільства та органів 
охорони здоров’я щодо відстеження контактних осіб 
людей, в яких було виявлено підозру на COVID-19, та їхніх 
контактних осіб для запобігання хвороби. Відповідно до 
методичних рекомендацій ВООЗ, ефективне відстеження 
контактних осіб хворих є важливою складовою 
запобігання передачі та обмеження розповсюдження 
вірусу. Завданням проєктів було показати, як 
запроваджувати ефективні процедури відстеження 
контактних осіб та розробляти найкращі практики роботи, 
які можуть використовуватися іншими партнерами для 
підтримки постраждалих унаслідок конфлікту громад. 
Завдяки цьому внеску було проведено навчання 
медичних працівників у громадах, а також забезпечення 
їх необхідними засобами захисту та логістикою для 
результативного відстеження контактних осіб згідно з 
кращими відповідними стандартами. Первісні цільові 
показники двох проєктів з відстеження контактних осіб 
хворих на COVID-19 були суттєво перевищені. Загалом 
у рамках проєктів було забезпечено допомогу понад 
7 100 особам (50 % становили жінки, 32 % — чоловіки, 
8 % — дівчинки та 9 % — хлопчики).

Виділення коштів у 2020 р.

Результати представлені на основі даних 2020 року та можуть бути неповними, оскільки реалізація проєктів та пов’язана з цим звітність часто 
продовжуються і наступного року. Пояснення даних див. на С. 6.

У 2020 році Фонд виділив 2,1 млн дол. США для реалізації 
семи проєктів у сфері охорони здоров’я (27,8 % від 
загального обсягу коштів, виділених у 2020 р.) для 
допомоги 324 845 людям.

Серед наданих послуг було забезпечення виробами 
медичного призначення та необхідними ліками для 
надання спеціалізованих медичних послуг у цільових 
медичних закладах, які отримували обладнання, 
навчання та заходи щодо збільшення спроможностей для 
надання мобільних послуг та направлень для отримання 
підтримки. Крім того, Фонд забезпечив часткове 
фінансування проєкту ВООЗ щодо створення нової 
лабораторії при Центрі невідкладної медичної допомоги 
та медицини катастроф на НПУТ Луганської області. 

Проєктом передбачалося відновлення приміщень 
лабораторії та закупівля обладнання для проведення 
клінічних та лабораторних аналізів населення, що 
вважалося критично необхідним для подолання COVID-19. 
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ІНДИКАТОРИ ПЛАНУВАЛОСЯ 
НАДАТИ ДОПОМОГУ 

НАДАНО 
ДОПОМОГУ %

Кількість контактних осіб хворих на 
COVID-19, які було відстежено та щодо 
яких було вжито відповідних заходів 

Жінки 585 3,154 539%

Дівчинки 125 730 584%

Чоловіки 305 2,774 910%

Хлопчики 125 914 731%

Кількість відстежених контактних осіб, 
які пройшли тестування на COVID-19

Жінки 1,630 2,544 156%

Дівчинки 318 383 120%

Чоловіки 830 1,832 221%

Хлопчики 318 425 134%

Кількість людей, які отримали кошти/
ваучери (для медичних послуг)

Жінки 120 158 132%

Дівчинки 0 0

Чоловіки 80 43 54%

Хлопчики 0 0

Кількість людей, які безпосередньо 
отримали медичні послуги 

Жінки 123 243 198%

Дівчинки 0 0

Чоловіки 82 67 82%

Хлопчики 0 1

Кількість медичних закладів, 
які отримали підтримку щодо 
відстеження контактних осіб

58 79 136%

ВИДІЛЕННЯ КОШТІВ1

2019 43 070 
дол. США
20201 388 500 
дол. США

ПРОЄКТИ

1

2

ПАРТНЕРИ

1

2

ПЛАНУВАЛОСЯ 
НАДАТИ ДОПОМОГУ

3 255

НАДАНО 
ДОПОМОГУ

7 293

1 468

1 143

322

322

3 718

2 338

562

675

Жінки

Чоловіки

Дівчинки

Хлопчики

Планувалося Надано

Результати, про які звітували в 2020 р.

ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я
ДОСЯГНЕННЯ ЗА КЛАСТЕРАМИ

Результати представлені на основі даних 2020 року та можуть бути неповними, оскільки реалізація проєктів та пов’язана з цим звітність часто 
продовжуються і наступного року. Пояснення даних див. на С. 6.
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ВОДА, САНІТАРІЯ ТА 
ГІГІЄНА

ДОСЯГНЕННЯ ЗА КЛАСТЕРАМИ

ЦІЛІ КЛАСТЕРА
Ціль № 1: Забезпечити негайний і стабільний доступ 
до достатньої кількості безпечної води та мінімального 
рівня санітарних умов людям, які постраждали 
внаслідок конфлікту.
Ціль № 2: Надання ключових послуг з водопостачання, 
санітарії та гігієни, а також інформації з профілактики 
захворювань, пов’язаних з водним чинником та 
порушенням санітарно-гігієнічних норм.
Ціль № 3: Підвищити захист водної інфраструктури та 
забезпечити безпеку працівників комунальних служб. 
Ціль № 4: Сприяти забезпеченню сталого доступу до 
достатніх обсягів безпечної води, мінімального рівня 
санітарних умов та мінімальних гігієнічних стандартів.

ПРОВІДНІ ОРГАНІЗАЦІЇ
ЮНІСЕФ

Кластер води, санітарії та гігієни (ВСГ) отримав майже 
24 % від загального обсягу коштів, виділених Фондом 
у 2020 р. У Кластері також була найбільша кількість 
проєктів, які отримали фінансування (13). Кошти 
Фонду здебільшого призначалися для забезпечення 
засобами у сфері ВСГ, гігієнічними засобами, а також 
для інформування соціальних установ, вразливих родин 
із дітьми, людей з інвалідністю щодо необхідності 
підтримання належної особистої гігієни та мінімізації 
інфікування COVID-19. У заходах також враховувалися 
перебої водопостачання, спричинені пошкодженнями 
внаслідок бойових дій або через брак технічного 
обслуговування упродовж років у цих районах. Два 
проєкти у сфері ВСГ, розпочаті у 2020 р., сприятимуть 
співпраці місцевих органів влади, гуманітарних 
організацій та організацій розвитку щодо реагування у 
випадку надзвичайних ситуацій у сфері ВСГ.

Результати представлені на основі даних 2020 року та можуть бути неповними, оскільки реалізація проєктів та пов’язана з цим звітність часто 
продовжуються і наступного року. Пояснення даних див. на С. 6.

ВИДІЛЕННЯ

1,8млн 
дол. США

ЖІНКИ
15 000

ДІВЧИНКИ
2 830

ЧОЛОВІКИ
11 984

ХЛОПЧИКИ
2 345

ПАРТНЕРИ 

11

ПРОЄКТИ

13

ПЛАНУВАЛОСЯ 
НАДАТИ 
ДОПОМОГУ1

32 159

Виділення коштів у 2020 р.
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ІНДИКАТОРИ ПЛАНУВАЛОСЯ НАДАТИ 
ДОПОМОГУ 

НАДАНО 
ДОПОМОГУ %

Кількість людей, які отримали доступ 
до води задовільної якості

Жінки 3 879 3 212 83%

Дівчинки 10 301 3 010%

Чоловіки 2 528 3 202 127%

Хлопчики 6 253 4 217%

Кількість людей, які отримали 
необхідні засоби у сфері ВСГ та/або 
були поінформовані про ризики

Жінки 318 399 125%

Дівчинки 10 9 90%

Чоловіки 188 192 102%

Хлопчики 6 7 117%

Кількість людей, забезпечених 
покращеним доступом до належних 
санітарних умов

Жінки 89 89 100%

Дівчинки 0 0

Чоловіки 11 11 100%

Хлопчики 0 0

Кількість домогосподарств, які отримали доступ до води 
задовільної якості

200 200 100%

Кількість відновлених громадських та приватних колодязів 20 20 100%

Кількість проведених аналізів води 45 45 100%

Результати, про які звітували в 2020 р.

ВИДІЛЕННЯ КОШТІВ1

2019 150 805 
дол. США
20201 271 628 
дол. США

ПРОЄКТИ

1

2

ПАРТНЕРИ

1

2

ПЛАНУВАЛОСЯ 
НАДАТИ ДОПОМОГУ

2 513

НАДАНО 
ДОПОМОГУ

2 540

1 602

19

15

1 661

845

18

16

18

16

19

877

15

Жінки

Чоловіки

Дівчинки

Хлопчики

Планувалося Надано

ВОДА, САНІТАРІЯ ТА 
ГІГІЄНА

ДОСЯГНЕННЯ ЗА КЛАСТЕРАМИ

Результати представлені на основі даних 2020 року та можуть бути неповними, оскільки реалізація проєктів та пов’язана з цим звітність часто 
продовжуються і наступного року. Пояснення даних див. на С. 6.
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Знову з водою 
попри бойові дії

70-річна Любов живе у містечку в Луганській 
області, розташованому менше ніж за 5 км від 
«лінії розмежування» на не підконтрольній 
Уряду території. В неї синдром Дауна, і 
вона майже не розмовляє. Її сестра Лариса 
переїхала до неї, коли багато років тому помер 
її чоловік. Лариса вже досягла пенсійного віку, 
але не може зібрати всі необхідні документи, 
щоби звернутися за отриманням пенсії на 
підконтрольних Уряду територіях України. 
Через це вона отримує лише маленьку 
соціальну підтримку, якої не вистачає навіть 
для того, щоби придбати найнеобхідніше 
для неї та її сестри. Проте, пропри всі 
складнощі, сестри наскільки можуть дбають 
одна про одну. 

«Я часто відвідувала сестру та завжди її 
підтримувала. Коли помер мій чоловік, я не 
могла залишатися далеко від неї. І вирішила 
переїхати жити з нею», — розповідає Лариса. 

 
Ілюстрація. Дві 

сестри Любов 
і Лариса в 

їхньому дому 
в Луганській 

області, 
розташованому 

менше ніж за 
5 км від «лінії 

розмежування».  
Малюнок: 

«Людина в 
біді»/Поліна 
Будаговська

Ситуація у містечку, де живуть сестри, 
небезпечна через збройний конфлікт, який не 
припиняється. Водопостачання до міста було 
припинено під час активних бойових дій у 2014 
році. З того часу сестри повністю покладалися 
на розташований у них во дворі колодязь. Але 
він дуже старий, і там небагато води. А тої, 
що залишилася, недостатньо для задоволення 
їхніх основних потреб. З 2017 року сестри 
користувалися свердловиною у сусідському 
дворі. Вони приносили воду зі свердловини 
та зберігали її в каністрах, які є в них у домі.

Завдяки підтримці Фонду міжнародна 
неурядова організація «Людина в біді» 
надала сестрам 300-літровий бак для води, 
бойлер, електричний обігрівач, деяку 
постільну білизну та матеріали для дрібного 
ремонту їхньому будинку. Новий бак для 
води наразі під’єднали до насосу, і Любові 
та Ларисі не треба носити воду відрами 
із сусідської свердловини та зберігати її в 
маленькій каністрі.

«Ми ховалися у підвалі під час обстрілів, 
але було так страшно...», — каже Лариса. 
«Єдине чого я хочу - це мир. Ми втомилися 
від обстрілів і конфлікту».
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ЗАХИСТ
ДОСЯГНЕННЯ ЗА КЛАСТЕРАМИ

ЦІЛІ КЛАСТЕРА
Ціль № 1: Посилити захист, включно із запобіганням 
і мінімізацією порушень прав постраждалих унаслідок 
конфлікту людей, у тому числі ВПО.
Ціль № 2: Забезпечити повний і недискримінаційний 
доступ постраждалих унаслідок конфлікту людей, 
у тому числі ВПО, до якісних основних послуг і 
можливість користуватися своїми правами, приділяючи 
першочергову увагу людям з особливими потребами. 
Ціль № 3: Посилити соціальну єдність і життєстійкість 
постраждалих унаслідок конфлікту людей, у тому числі 
ВПО, шляхом забезпечення захисту на рівні громад і 
пошуку довгострокових рішень. 

ПРОВІДНІ ОРГАНІЗАЦІЇ
УВКБ ООН, ЮНІСЕФ, ЮНФПА, ПРООН

ВИДІЛЕННЯ

$1,3млн 
дол. США

ЖІНКИ
5 422

ДІВЧИНКИ
1 054

ЧОЛОВІКИ
4 498

ХЛОПЧИКИ
999

ПАРТНЕРИ

7

ПРОЄКТИ

7

ПЛАНУВАЛОСЯ 
НАДАТИ 
ДОПОМОГУ1

11 973

Фонд виділив 1,28 млн дол. США для реалізації семи 
проєктів задля задоволення потреб у сфері захисту 
(17 % від загального обсягу коштів, виділених у 2020 р.). 
Проєктами передбачалося надання допомоги 19 201 
постраждалому внаслідок конфлікту, в тому числі ВПО. 
Перевага надавалась людям з особливими потребами, 
зокрема людям з інвалідністю або травмами, людям 
із хронічними захворюваннями та серйозними 
проблемами зі здоров’ям, зокрема щодо психічного 
здоров’я, літнім людям, неповним родинам, очолюваним 
жінками, та дітям. У рамках проєктів надавалися 
спеціалізовані послуги у сфері захисту, зокрема 
допомога на дому та інші послуги у сфері захисту для 
задоволення потреб уразливих людей похилого віку 
та їхніх опікунів, та терапевтична підтримка дітям з 
інвалідністю, які наражалися на ризики. Проєкти у сфері 
захисту включали забезпечення правового захисту ВПО.

Виділення коштів у 2020 р.

Результати представлені на основі даних 2020 року та можуть бути неповними, оскільки реалізація проєктів та пов’язана з цим звітність часто 
продовжуються і наступного року. Пояснення даних див. на С. 6.
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Результати, про які звітували в 2020 р.

ВИДІЛЕННЯ КОШТІВ1

2019 57 134 дол. 
США
20201 263 639 
дол. США

ПРОЄКТИ

1

2

ПАРТНЕРИ

1

2

ПЛАНУВАЛОСЯ 
НАДАТИ ДОПОМОГУ

2 177

НАДАНО ДОПОМОГУ

2 236

1 466

703

5

3

1 551

681

1

3

1

3

5

3

Планувалося Надано

Жінки

Чоловіки

Дівчинки

Хлопчики

ІНДИКАТОРИ ПЛАНУВАЛОСЯ НАДАТИ 
ДОПОМОГУ 

НАДАНО 
ДОПОМОГУ %

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))

Жінки 485 500 103%

Дівчинки 0 0

Чоловіки 113 127 112%

Хлопчики 0 0

Кількість тренінгів для волонтерів громад 6 6 100%

Кількість громадських волонтерів, які пройшли навчання 
щодо надання допомоги на дому

70 75 107%

Кількість громадських волонтерів, які надають допомогу на 
дому

40 41 103%

ЗАХИСТ
ДОСЯГНЕННЯ ЗА КЛАСТЕРАМИ

Результати представлені на основі даних 2020 року та можуть бути неповними, оскільки реалізація проєктів та пов’язана з цим звітність часто 
продовжуються і наступного року. Пояснення даних див. на С. 6.
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ПРОДОВОЛЬЧА 
БЕЗПЕКА ТА ЗАСОБИ 
ДO ІСНУВАННЯ

ДОСЯГНЕННЯ ЗА КЛАСТЕРАМИ

ЦІЛІ КЛАСТЕРА
Ціль № 1: Забезпечити безпосередній доступ найбільш 
вразливих людей, які постраждали внаслідок конфлікту, 
до продовольчих товарів.
Ціль № 2: Підвищити продовольчу безпеку шляхом 
надання надзвичайної та термінової допомоги у сфері 
сільського господарства. 
Ціль № 3: Покращити доступ до можливостей 
працевлаштування та отримання доходу шляхом 
відновлення/створення сталих джерел засобів 
до існування. 

ПРОВІДНІ ОРГАНІЗАЦІЇ
ФАО

ВИДІЛЕННЯ

0,8млн 
дол. США

ЖІНКИ
1 036

ДІВЧИНКИ
248

ЧОЛОВІКИ
472

ХЛОПЧИКИ
263

ПАРТНЕРИ 

7

ПРОЄКТИ

8

ПЛАНУВАЛОСЯ 
НАДАТИ 
ДОПОМОГУ 1

2 039

У 2020 році Фонд надавав підтримку восьми проєктам 
семи партнерів Кластера продовольчої безпеки та 
засобів до існування. 0,84 млн дол. США виділених 
коштів – це на 65 % більше у порівнянні з коштами, 
наданими Фондом кластеру у 2019 р. Заходи, які 
фінансувалися Фондом, включали термінове надання 
продовольства та/або грошової допомоги, підтримку 
для отримання доходів у надзвичайних ситуаціях, 
зокрема програми «грошова допомога в обмін на 
роботу» та навчання необхідним навичкам для 
відновлення/створення громадських активів, а також 
допомога засобами існування у надзвичайних ситуаціях 
постраждалим унаслідок конфлікту людям та підтримка 
для відновлення місцевого сільськогосподарського 
виробництва домогосподарств.

Виділення коштів у 2020 р.

Результати представлені на основі даних 2020 року та можуть бути неповними, оскільки реалізація проєктів та пов’язана з цим звітність часто 
продовжуються і наступного року. Пояснення даних див. на С. 6.
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Результати, про які звітували в 2020 р.

ВИДІЛЕННЯ КОШТІВ1

2019 156 480 

дол. США
20201 263 639 
дол. США

ПРОЄКТИ

2

2

ПАРТНЕРИ

2

2

Результати представлені на основі даних 2020 року та можуть бути неповними, оскільки реалізація проєктів та пов’язана з цим звітність часто 
продовжуються і наступного року. Пояснення даних див. на С. 6.

ПЛАНУВАЛОСЯ 
НАДАТИ ДОПОМОГУ

2 836

НАДАНО ДОПОМОГУ

2 948

1 973

855

5

3

2 106

838

1

3

5

3

1

3

Планувалося Надано

Жінки

Чоловіки

Дівчинки

Хлопчики

ПРОДОВОЛЬЧА 
БЕЗПЕКА ТА ЗАСОБИ 
ДO ІСНУВАННЯ

ДОСЯГНЕННЯ ЗА КЛАСТЕРАМИ

ІНДИКАТОРИ ПЛАНУВАЛОСЯ НАДАТИ 
ДОПОМОГУ 

НАДАНО 
ДОПОМОГУ %

Кількість людей, які отримують 
грошові кошти/ваучери для 
покращення їхнього нагального 
доступу до харчових продуктів 

Жінки 844 929 110%

Дівчинки 0 0

Чоловіки 251 249 99%

Хлопчики 0 0

Кількість людей, які отримують 
продовольчу допомогу для 
покращення їхнього нагального 
доступу до харчових продуктів 

Жінки 212 222 105%

Дівчинки 0 0

Чоловіки 28 41 146%

Хлопчики 0 0

Кількість крамниць, які беруть участь у проєкті, які очолюють 
жінки

63 63 100%
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Життєва стійкість 
під час збройного 
конфлікту: дві жінки, 
одна історія 
71-річна Валентина* живе сама в маленькому селі в 
постраждалому внаслідок конфлікту районі на сході 
України. Її син та його родина виїхали невдовзі після 
початку конфлікту у 2014 році в пошуках кращого, 
більш мирного життя для їхньої дворічної донечки. 
Ці самотні роки були непростими для Валентини: вона 
не мала змоги бачити, як зростає її онука. Але вона 
розуміє, чому родина сина не приїжджає: «Я не хочу, 
щоби вони приїжджали, — каже Валентина, — бо боюся 
[за їхню безпеку]». 

Валентина на власному досвіді знає, що це таке збройні 
сутички. Вона отримала поранення через підрив на 
вибуховому пристрої у своєму дворі. Поранена, уся у 
крові, вона поволі відповзла від місця вибуху. Пізніше 
її знайшов сусід, який викликав «швидку». Через 
поранення постраждала права нога, яка досі завдає їй 
сильного болю. Попри це, вона намагається не втрачати 
духу та завжди знаходить, як підняти собі настрій: 
наприклад, зробити зачіску та нафарбуватися.

55-річна Світлана* двічі на тиждень приходить до 
Валентини, щоби допомогти по господарству та 
скласти їй компанію. Раніше вона працювала на 

Волонтерка TGH Світлана підтримує Валентину, допомагаючи 
по господарству.
Фото: УКГС/A. Гетьман

залізниці в сусідньому місті, куди до початку конфлікту 
вона їздила щодня. Але Світлана втратила роботу, 
коли «лінія розмежування» змістилася і залізнична 
станція опинилася на іншому боці, до якого раптово 
стало неможливо дістатися. Знайти іншу роботу в 
маленькому селі дуже складно, і вона стала волонтеркою 
гуманітарної організації. Ваучери на харчові продукти — 
це єдина плата, яку вона одержує як волонтерка.

«Зазвичай я піклуюсь про чотирьох людей і відвідую 
кожного з них двічі на тиждень. Я допомагаю по дому, 
ходжу за покупками, приношу воду з колодязя або 
вугілля для грубки, — розповідає Світлана. — Валентина 
дзвонить мені, коли їй потрібна допомога. Я приходжу, 
навіть якщо це мій вихідний». Дивлячись на те, як 
спілкуються жінки, можна подумати, що вони найкращі 
подруги або сестри.

Світлана — одна з волонтерів міжнародної організації 
Triangle Génération Humanitaire (TGH), яка забезпечує 
догляд на дому за підтримки Гуманітарного фонду для 
України. Усі волонтери TGH у цьому районі — жінки. «Не 
знаю, чому так склалося, що всі волонтерки — жінки. 
У нас у селі взагалі небагато чоловіків залишилося, 
і наразі багато жінок стали головою родини», — 
пояснює Світлана.

* Імена змінено задля конфіденційності.
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ЖИТЛО ТА 
НЕПРОДОВОЛЬЧІ 
ТОВАРИ

ДОСЯГНЕННЯ ЗА КЛАСТЕРАМИ

ЦІЛІ КЛАСТЕРА 
Ціль № 1: Усунути прогалини в забезпеченні основних 
потреб у житлі та НПТ найбільш уразливих ВПО та 
постраждалих унаслідок конфлікту людей шляхом 
надання допомоги в грошовій та натуральній формах 
та створення необхідних запасів.
Ціль № 2 Забезпечити/вдосконалити рішення щодо 
забезпечення постійним житлом найбільш вразливих 
груп постраждалого внаслідок конфлікту населення. 
Ціль № 3: Брати участь у розробці належних перехідних 
рішень (у грошовій чи натуральній формі) для 
задоволення потреб у житлі та непродовольчих товарах 
згідно з мінімальними міжнародними та національними 
стандартами. 

ПРОВІДНІ ОРГАНІЗАЦІЇ 
УВКБ

ВИДІЛЕННЯ

0,8млн

ЖІНКИ
809

ДІВЧИНКИ
510

ЧОЛОВІКИ
347

ХЛОПЧИКИ
434

ПАРТНЕРИ 

3

ПРОЄКТИ

3

ПЛАНУВАЛОСЯ 
НАДАТИ 
ДОПОМОГУ 1

2 100

Фонд виділив 0,82 млн дол. США для трьох проєктів 
щодо відновлення житла та задоволення потреб у НПТ. 
У рамках проєктів планувалося надати допомогу понад 
2 100 бенефіціарам, у яких було пошкоджено житло та 
які проживають у невідповідних житлових умовах. За 
деякими проєктами проводились дрібні та середні 
ремонти будинків та квартир, які були пошкоджені 
внаслідок конфлікту на НПУТ Донецької та Луганської 
областей. Ремонт дахів та вікон пошкоджених будинків 
необхідний для того, щоби взимку людям було тепло. 
Такі заходи становлять довгострокове стале житлове 
рішення для забезпечення гідних умов для людей. 
Для підтримки вразливих людей та забезпечення 
їхніх основних потреб у зимовий період 2020-2021 рр. 
за деякими проєктами також розподілялося тверде 
паливо (вугілля). 

Виділення коштів у 2020 р.

Результати представлені на основі даних 2020 року та можуть бути неповними, оскільки реалізація проєктів та пов’язана з цим звітність часто 
продовжуються і наступного року. Пояснення даних див. на С. 6.
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Результати, про які звітували в 2020 р. 

ВИДІЛЕННЯ КОШТІВ

2019 413 771 
дол. США

ПРОЄКТИ

3

ПАРТНЕРИ

3

ПЛАНУВАЛОСЯ 
НАДАТИ ДОПОМОГУ 

1 502

НАДАНО ДОПОМОГУ 

1 536

874

72

21

35

998

478

22

38

22

38

21

573

35

Планувалося Надано

Жінки

Чоловіки

Дівчинки

Хлопчики

ЖИТЛО ТА 
НЕПРОДОВОЛЬЧІ 
ТОВАРИ

ДОСЯГНЕННЯ ЗА КЛАСТЕРАМИ

Результати представлені на основі даних 2020 року та можуть бути неповними, оскільки реалізація проєктів та пов’язана з цим звітність часто 
продовжуються і наступного року. Пояснення даних див. на С. 6.

ІНДИКАТОРИ ПЛАНУВАЛОСЯ НАДАТИ 
ДОПОМОГУ 

НАДАНО 
ДОПОМОГУ %

Кількість людей, які отримали 
допомогу завдяки розподілу твердого 
палива 

Жінки 205 205 100%

Дівчинки 21 21  

Чоловіки 158 158 100%

Хлопчики 35 35  

Кількість людей в громадах, які отримують допомогу завдяки 
ремонту та підключенню комунікаційних мереж 

70 70 100%

Кількість домогосподарств, які отримали допомогу для 
дрібного та середнього ремонту

145 232 160%

Кількість домогосподарств, які отримали тверде паливо та 
обігрівачі для зими

402 402 100%

Кількість домогосподарств, які отримали непродовольчу 
допомогу загального характеру

30 30 100%
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ОСВІТА
ДОСЯГНЕННЯ ЗА КЛАСТЕРАМИ

ЦІЛІ КЛАСТЕРА
Ціль № 1: Забезпечити доступ постраждалих унаслідок 
конфлікту хлопчиків і дівчинок до безпечного 
інклюзивного середовища, яке сприяє навчанню, у 
якості основної послуги.
Ціль № 2: Підвищити якість навчання постраждалих 
унаслідок конфлікту хлопчиків і дівчинок, де це можливо. 
Ціль № 3: Сприяти рівному доступу до безпечної освіти 
як захисного середовища для постраждалих унаслідок 
конфлікту хлопчиків і дівчинок.
Ціль № 4: Забезпечувати недискримінаційні можливості 
для продовження освіти для постраждалих унаслідок 
конфлікту хлопчиків і дівчинок. 
Ціль № 5: Покращити якість викладання шляхом 
розвитку спроможностей учителів, де це можливо.

ПРОВІДНІ ОРГАНІЗАЦІЇ
«Save the Children», ЮНІСЕФ

ВИДІЛЕННЯ

146 683 
дол. США

ЖІНКИ
219

ДІВЧИНКИ
1 858

ЧОЛОВІКИ
111

ХЛОПЧИКИ
1 658

ПАРТНЕРИ 

1

ПРОЄКТИ

1

ПЛАНУВАЛОСЯ 
НАДАТИ 
ДОПОМОГУ1

3 846

Результати, про які звітували в 2020 р.

У 2020 році Фонд виділив 146 683 дол. США для реалізації 
проєктів у сфері освіти, що складає 2 % від загального 
обсягу коштів, виділених у 2020 р. Цей проєкт, який 
буде реалізовуватися упродовж 2021 року, забезпечить 
підтримку дистанційної освіти в умовах карантинних 
заходів, а також забезпечить доступ до безпечної та 
якісної освіти для дітей у початкових навчальних закладах 
(завдяки ремонтам для підготовки до зими). Загалом 
принаймні 25 шкіл отримають матеріали та устаткування 
для проведення занять у дистанційному форматі. Також 
100 дітей із вразливих і малозабезпечених родин, а також 
дітей з інвалідністю матимуть доступ до дистанційної 
освіти під час карантинних заходів для запобігання 
розповсюдженню вірусної інфекції. Принаймні 1 000 
дітей із навчальних закладів початкової освіти матимуть 
доступ до безпечної та якісної освіти завдяки ремонтам 
закладів для підготовки до зимового періоду.

Виділення коштів у 2020 р.

Результати представлені на основі даних 2020 року та можуть бути неповними, оскільки реалізація проєктів та пов’язана з цим звітність часто 
продовжуються і наступного року. Пояснення даних див. на С. 6.

У 2020 р. не звітували про реалізацію проєктів у сфері освіти.
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ГУМАНІТАРНИЙ ФОНД ДЛЯ УКРАЇНИ: 
ГОЛОВНЕ

ДОДАТОК А

Історія створення Фонду
У середині 2018 року Гуманітарна команда країни 
(ГКК) та зацікавлені сторони в Україні звернулися з 
проханням про проведення Управлінням з координації 
гуманітарних справ оцінки умов для створення спільного 
фонду фінансування країни. У вересні оцінювальна місія 
із головного офісу УКГС вивчила поточну та очікувану 
гуманітарну ситуацію в Україні, наявні гуманітарні 
потреби та фінансування та провела низку консультацій 
з основними залученими сторонами в країні. 

За результатами місії Координаторка з гуманітарних 
питань в Україні продовжила консультації з 
гуманітарною спільнотою та партнерами, а ключові 
донори висловили підтримку щодо створення фонду. 
На думку зацікавлених сторін, фонд міг забезпечити 
швидке реагування в умовах швидкоплинної ситуації 
та стати важливим стратегічним інструментом для 
надання гуманітарної допомоги на сході України. Також 
враховувалося, що Фонд допоможе зміцнити провідну 
роль гуманітарної спільноти та посилити координаційні 
функції Координатора з гуманітарних питань.

Рішення Координаторки з гуманітарних питань 
щодо створення Гуманітарного фонду для України 
було прийнято у рамках зобов’язань за Базовою 
домовленістю (Grand Bargain) та з урахуванням складної 
ситуації з фінансуванням в Україні внаслідок тривалого 
характеру конфлікту та зокрема у зв’язку з труднощами 
щодо фінансування НУО, яким складно отримати доступ 
до коштів, попри їхню значну роль у забезпеченні 
заходів реагування.

На прохання Координаторки з гуманітарних питань 
Координатор надзвичайної допомоги Марк Лоукок офіційно 
оголосив про створення Фонду 12 лютого 2019 року.

Початок роботи Фонду 
Після призначення Менеджера Гуманітарного фонду для 
України в червні паралельно проводилася робота у трьох 
напрямах: i) створення Дорадчої ради та затвердження 
Операційного керівництва, ii) розроблення Керівництва 
Фонду щодо управління ризиками та проведення оцінок 
спроможностей партнерів, та iii) підготовка першого 
виділення коштів із Фонду. Головний офіс УКГС та 
інші спільні фонди фінансування країн забезпечили 
кадрову підтримку, а Дорадча рада та Координаторка 

з гуманітарних питань забезпечили швидкий розгляд та 
ухвалення стратегічних завдань та установчих документів 
Фонду. УКГС провело 24 оцінки спроможностей партнерів, 
та перше виділення коштів було завершено до кінця серпня.

Хто визначає пріоритети роботи Фонду? 
Контроль за роботою Фонду та прийняття рішень щодо 
виділення коштів із Фонду здійснює Координатор 
з гуманітарних питань в Україні. Під керівництвом 
Координаторки з гуманітарних питань широке коло 
партнерів, які надають допомогу, спільно проводять 
оцінку та визнають першочерговість найбільш 
термінових потреб у рамках інклюзивного та прозорого 
процесу, який сприяє співробітництву та координації 
зусиль кластерів та гуманітарних організацій. Конкретні 
пріоритети надання допомоги визначаються у рамках 
окремих стратегій виділення коштів, які формує 
Координатор з гуманітарних питань.

Яку роль відіграють Дорадча рада та УКГС?
Дорадча рада Фонду — це керівний орган, який виконує 
дорадчі функції та надає підтримку Координатору з 
гуманітарних питань щодо розроблення стратегії Фонду 
та контролю її виконання. Члени ради виступають в якості 
технічних або стратегічних експертів, які представляють 
свої групи залучених сторін, але не представляють 
інтереси окремих організацій або ширшого кола учасників. 
В Раді забезпечене рівне представництво основних 
залучених сторін Фонду (донорів, установ ООН і НУО).

Операційну підтримку надає Відділ гуманітарного 
фінансування Управління ООН з координації гуманітарних 
питань (УКГС) у Києві, Україна. Завдяки такій організації 
забезпечується управління Фондом максимально 
наближене до постраждалих районів, а також розподіл 
та моніторинг фінансування у безпосередній близькості 
до операційних партнерів та їхніх проєктів та при цьому 
забезпечується зв’язок з прийняттям стратегічних 
рішень. Ефективне використання коштів Гуманітарного 
фонду також забезпечується завдяки роботі УКГС із 
координації зусиль сторін, у тому числі щодо оцінок 
потреб та стратегічного планування.

Вдосконалення гуманітарного реагування завдяки 
задоволенню першочергових гуманітарних потреб
Фонд продовжив сприяти вдосконаленню гуманітарного 
реагування шляхом задоволення першочергових 
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гуманітарних потреб, визначених у рамках механізму 
гуманітарної координації в Україні. Фонд фінансує ті 
заходи, які визначені як найбільш термінові та стратегічно 
важливі для задоволення критичних гуманітарних 
потреб на сході України. 

Хоча проєкти, які отримують фінансування, мають 
відповідати пріоритетам кластерів/секторів, визначеним 
у Плані гуманітарного реагування для України та 
Керівництвам з виділення коштів, Фонд також фінансує 
окремі стратегічні заходи, зокрема гуманітарні 
проєкти, спрямовані на забезпечення тісної співпраці 
та запланованої передачі функцій гуманітарного 
реагування місцевим органам влади та організаціями, 
які працюють у сфері розвитку. Під час найбільшого 
зростання COVID-19 в Україні Фонд також фінансував 
проєкти для своєчасного реагування на COVID-19 для 
допомоги найбільш вразливим людям на ПУТ і на НПУТ.

Реагування на першочергові гуманітарні потреби 
залишається центральним для Стратегії роботи Фонду, 
як зазначено в Операційному керівництві для України.

Зміцнення координації та сприяння виконанню 
Плану гуманітарного реагування (ПГР) 
Фонд сприяв досягненню результатів за ПГР завдяки 
поєднанню цілей виділення коштів та ПГР, а також 
завдяки зміцненню координації шляхом сприяння 
більшій участі та включенню гуманітарних партнерів у 
ПГР та механізми координації. 

Одним із стратегічних завдання, які передбачали, 
направляючи запит на створення Фонду, Гуманітарна 
команда країни та зацікавлені сторони, є зміцнення 
локалізації допомоги та участі місцевих партнерів у 
системі координації. Національні неурядові організації є 
активними членами Дорадчої ради та Комітету Фонду з 
розгляду проєктів. За перші два роки роботи фонду 14 із 
34 відібраних проєктів були представлені національними 
НУО (6 на НПУТ та 8 на ПУТ), та 52 % фінансування було 
розподілено для підтримки безпосередньо національних 
НУО. З моменту створення фонду було проведено 53 
оцінки спроможностей національних НУО/Товариства 
Червоного Хреста України. Також усі партнері були 
проінформовані про необхідність участі в ПГР для того, 
щоби претендувати на отримання фінансування Фонду. 

Окремі виділення коштів із Фонду також ґрунтуються 
на пріоритетах ПГР. Перше стандартне виділення коштів 
Фонду було підготовлено за результатами піврічного 
визначення першочергових потреб ПГР, проведеного 
Міжкластерною координаційною групою (МККГ). 
Так, пріоритети допомоги у рамках виділення коштів 

та першочергова підтримка людей з інвалідністю 
також були визнані одними з таких пріоритетних 
напрямів у рамках зазначеного процесу та Огляду 
гуманітарних потреб. 

Зміцнення провідної ролі Координаторки з 
гуманітарних питань
Завданням Фонду є забезпечення більш результативної 
та узгодженої гуманітарної діяльності під керівництвом 
Координатора з гуманітарних питань. Упродовж 2020 року 
Координаторка з гуманітарних питань використовувала 
Фонд для підтримки пріоритетних напрямів, передбачених 
Планом гуманітарного реагування 2020 року, здебільшого 
намагаючись усунути критичні прогалини щодо доступу 
до не підконтрольних Урядові територій та підтримувати 
зв’язків між гуманітарною роботою та проєктами 
розвитку на підконтрольних Уряду територіях. Під час 
пандемії COVID-19 завдяки провідній ролі Координаторки 
з гуманітарних питань Фонд сприяв гуманітарному 
реагуванню та став дієвим інструментом для своєчасного 
та гнучкого виділення коштів для задоволення потреб 
найбільш незахищених людей.

Хто може отримати фінансування з Гуманітарного 
фонду для України?
Кошти Фонду надаються тим партнерами, які мають 
найкращі можливості для своєчасної та ефективної 
реалізації першочергових заходів допомоги відповідно 
до затвердженої стратегії та гуманітарних принципів. 
Кошти можуть отримати установи, фонди та програми 
ООН, неурядові організації та члени руху Червоного 
Хреста та Червоного Півмісяця. Для отримання 
коштів НУО мають пройти ретельну перевірку їхніх 
спроможностей для підтвердження наявності в них 
необхідних структур та спроможностей для отримання 
фінансування від Фонду. 

Хто надає фінансування? 
Гуманітарний фонд для України залучає донорські 
внески для фінансування безпосередньо гуманітарних 
партнерів, які працюють на сході України, щоби вони 
могли своєчасно та ефективно надавати життєво 
необхідну допомогу та забезпечувати захист найбільш 
незахищених людей. 

Фонд фінансується за рахунок надходжень від Держав-
членів ООН, але також отримує внески від фізичних осіб 
та з інших приватних або державних джерел.

Які заходи фінансує Фонд? 
Фонд фінансує ті заходи, які визначені як найбільш 
термінові та стратегічно важливі для задоволення 
критичних гуманітарних потреб на сході України згідно 
з ПГР для України.
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Міжнародні НУО

Національні НУО

Установи ООН

1200

800

466

376

371

349

300

953

666

450

201

177

113

500

483

140ЮНІСЕФ

ВООЗ

УВКБ

«Максимал»

NW

AICM

«Карітас Україна»

Центр розвитку
Донбасу

«Проліска»

HelpAge
International UK

Польська
гуманітарна акція

Première Urgence
Internationale

«Людина в біді»

Save the Children
International

Medicos del Mundo

ACTED

Дивіться Додаток D з використаними скороченнями

РОЗПОДІЛ ВИДІЛЕННЯ КОШТІВ ЗА 
ОРГАНІЗАЦІЯМИ-ОТРИМУВАЧАМИ

ДОДАТОК B
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International
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Дивіться Додаток D з використаними скороченнями

ПРОЄКТИ, ЯКІ ФІНАНСУЮТЬСЯ ФОНДОМ
ДОДАТОК C

# КОД 
ПРОЄКТУ КЛАСТЕР ОРГАНІЗАЦІЯ БЮДЖЕТ СУБПАРТНЕР-

ВИКОНАВЕЦЬ

1 SA1/CSS/
INGO/16136

Загальні послуги Агентство з 
питань технічного 
співробітництва та 
розвитку (ACTED)

150 000 
дол. США 

Ініціативи IMPACT 

2 SA1/P-
CSS-WASH/
INGO/17645

Захист: 44%, Загальні послуги: 29%, 
ВСГ: 28%

Агентство з 
питань технічного 
співробітництва та 
розвитку (ACTED)

1 050 000 
дол. США 

«Право на захист», 
Товариство Червоного 
Хреста Данії, 
Ініціативи IMPACT 

3 SA1/H-N/
NGO/16125

Охорона здоров’я AICM 201 196 
дол. США 

4 RA1/COVID-19/
NGO/15736

ВСГ: 34%, Продовольча безпека та 
засоби до існування: 33%, Захист: 33%

«Карітас» 449 741 
дол. США 

5 SA1/FSL-
CSS-WASH/
NGO/16120

Продовольча безпека та засоби до 
існування: 35%, ВСГ: 35%, Загальні 
послуги: 30%

Центр розвитку 
Донбасу

176 663 
дол. США 

6 SA1/S-NFI-P-
FSL-WASH-E/
NGO/17513

Житло та НПТ: 40%, Education: 30%, 
Продовольча безпека та засоби до 
існування: 15%, ВСГ: 10%, Захист: 5% 

Центр розвитку 
Донбасу

488 943 
дол. США 

7 RA1/COVID-19/
INGO/15731

ВСГ: 34%, Продовольча безпека та 
засоби до існування: 33%, Захист: 33%

HelpAge International 300 050 
дол. США 

8 SA1/WASH/
NGO/17140

ВСГ «МАКСИМАЛ» 112 842 
дол. США 

9 RA1/COVID-19/
INGO/15730

Охорона здоров’я Medicos del Mundo 200 000 
дол. США 

Центр первинної 
медико-санітарної 
допомоги 

10 SA1/H-N/
INGO/16156

Охорона здоров’я Medicos del Mundo 600 000 
дол. США 

11 SA1/WASH/
NGO/17493

ВСГ «New Way» 176 511 
дол. США 

«МІРА»

12 RA1/COVID-19/
INGO/15734

ВСГ: 34%, Продовольча безпека та 
засоби до існування: 33%, Захист: 33%

Польска гуманітарна 
акція

349 166 
дол. США 

13 SA1/
WASH-FSL/
INGO/16131

ВСГ: 60%, Продовольча безпека та 
засоби до існування: 40% 

«Людина в біді» 376 189 
дол. США 

14 RA1/COVID-19/
NGO/15733

ВСГ: 34%, Продовольча безпека та 
засоби до існування: 33%, Захист: 33%

«Проліска» 504 682 
дол. США 

15 SA1/H-N-
P-WASH/
NGO/17682

Охорона здоров’я: 63%, Захист: 32%, 
ВСГ: 5%

«Проліска» 448 660 
дол. США 

16 RA1/COVID-19/
INGO/15732

Охорона здоров’я Première Urgence 
Internationale

188 501 
дол. США 

17 SA1/WASH/
INGO/16141

ВСГ Première Urgence 
Internationale

182 929 
дол. США 

Центр розвитку 
Донбасу

18 SA1/S-NFI/
INGO/17501

Житло та НПТ SCI 250 000 
дол. США 

Центр розвитку 
Донбасу

19 SA1/WASH-
CSS-FSL/
INGO/16133

ВСГ: 58%, Загальні послуги: 32%, 
Продовольча безпека та засоби до 
існування: 10%

SCI 216 050 
дол. США

Центр розвитку 
Донбасу

20 SA1/S-NFI-P/
UN/17545

Житло та НПТ: 75%, Захист: 25% УВКБ 500 000 
дол. США

Центр розвитку 
Донбасу

21 SA1/H-N/
UN/16186

Охорона здоров’я ЮНІСЕФ 139 997 
дол. США

Центр розвитку 
Донбасу

22 SA1/H-N/
UN/17556

Охорона здоров’я ВООЗ 482 717 
дол. США
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ДОРАДЧА РАДА ФОНДУ
ДОДАТОК D

ЗАЛУЧЕНА 
СТОРОНА

ОРГАНІЗАЦІЯ

Очільник/ця Координаторка з гуманітарних питань

НУО «Право на захист»

НУО Норвезька рада у справах біженців (NRC)

ООН Всесвітня організація здоров'я (ВООЗ)

ООН Міжнародна організація з міграції (МОМ)

Донор офіс Управління Європейської Комісії з питань цивільного захисту та гуманітарної допомоги (ECHO)

Донор Уряд Швеції

Спостерігач USAID/Бюро з питань гуманітарної допомоги

УКГС Очільник Управління ООН з координації гуманітарних справ в Україні
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АКРОНІМИ ТА СКОРОЧЕННЯ
ДОДАТОК E

БО благодійна організація
ВГФ Відділ гуманітарного фінансування
ВЗВ вибухонебезпечні предмети-залишки 

війни
ВМВ віртуальний моніторинговий візит
ВООЗ Всесвітня організація охорони 

здоров'я
ВПО внутрішньо переміщені особи 
ВСГ водопостачання, санітарія та гігієна
ГЗН гендерно зумовлене насильство
ГКК Гуманітарна команда країни 
«ДОРКАС» благодійна організація «Доркас Ейд 

Інтернешенел Закарпаття»
ДР Дорадча рада
«ЕММАНУЇЛ» міжнародна громадська організація 

«Асоціація милосердя «Еммануїл»
ЄС Європейський союз
ЗСЕН запобігання сексуальній експлуатації 

та сексуальній нарузі 
«КАРІТАС 
УКРАЇНА» 

міжнародний благодійний фонд 
«Карітас Україна»

КГП Координатор з гуманітарних питань 
КПВВ контрольний пункт в'їзду/виїзду 

(КПВВ)
КРП Комітет з розгляду проєктів 
«МАКСИМАЛ» молодіжна організація «МАКСИМАЛ»
«МІРА» благодійна організація «Міжнародний 

дитячий фонд «Міра»
МККГ Міжкластерна координаційна група
МНУО міжнародна неурядова організація
МОМ Міжнародна організація з міграції 
МПК Міжвідомчий постійний комітет
ННУО національна неурядова організація
НПТ непродовольчі товари
НПУТ не підконтрольна Уряду територія
НУО неурядова організація
ОГП Огляд гуманітарних потреб
ООН Організація Об'єднаних Націй
ПВ партнер-виконавець 
ПППН підзвітність перед постраждалим 

населенням 
«ПРАВО НА 
ЗАХИСТ»

БФ «Право на захист»

ПГР План гуманітарного реагування
ПРООН Програма розвитку ООН
ПУТ підконтрольна Уряду територія
РВ резервне виділення коштів
СВ стандартне виділення коштів
СЕРФ Центральний фонд реагування на 

надзвичайні ситуації
СФФК спільні фонди фінансування країн
УВКБ Управління Верховного комісара 

ООН у справах біженців
УКГС Управління з координації 

гуманітарних справ 
ФАО Продовольча та сільсько-

господарська організація ООН
ЦРД Центр розвитку Донбасу
ЮНІСЕФ Дитячий фонд ООН
ЮНФПА Фонд ООН у галузі народонаселення
ACTED Агентство з питань технічного 

співробітництва та розвитку 
AICM Fondation Humanitaire Internationale 

AICM Ukraine
BHA Бюро з питань гуманітарної 

допомоги
ECHO офіс Управління Європейської 

Комісії з питань цивільного захисту 
та гуманітарної допомоги 

GAM гендерно-віковий маркер
GMS система управління грантами
HAI HelpAge International UK
MDM Medicos del Mundo Spain
NRC Норвезька рада у справах біженців
NW благодійний фонд «Нью Вей»
PAH «Польська гуманітарна акція»
PIN «Людина в біді»
PUI Première Urgence Internationale
SCI Save the Children International
TGH Triangle Generation Humanitaire
UAH українська гривня
UHF Гуманітарний фонд для України
USAID Агентство США з міжнародного 

розвитку
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