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Гуманітарний фонд для України 
Четверте резервне виділення коштів у 2022 році 
Станом на 14 липня 2022 року  

Інформація про виділення коштів 
Назва Четверте резервне виділення коштів у 2022 році (підготовка до 

зими) 
Тип виділення коштів Резерв, IV раунд 

Сума відділення коштів 25 млн дол. США 

Тип надзвичайної ситуації Симптом конфлікту 

Підтипи надзвичайної ситуації Переміщення  

Дата виділення коштів 20 липня 2022 року 

Кінцевий термін подання проєктних 
пропозицій 

27 липня 2022 року 

Розділ 1. Стислий огляд стратегії виділення коштів 
1 липня 2022 року гуманітарні партнери в Україні випустили План підготовки до зими 2022–2023 років: 
першочергові поставки і ремонтні роботи, в якому визначені негайні заходи з підготовки до зими й ремонту, що 
орієнтовані на вразливі категорії ВПО та людей, які мешкають у житлі неналежної якості й постраждали від 
ескалації конфлікту з лютого. Це резервне відділення коштів ГФУ в розмірі до 25 млн дол. США підтримає 
наступні критично важливі за часом і за впливом елементи Плану підготовки до зими: утеплення будинків 
неналежної якості й пошкоджених будинків, а також забезпечення опалювальними приладами та твердим 
паливом у віддалених і сільських районах східних і північних областей. 

Резервний механізм було обрано, щоб забезпечити прискорену перевірку та перегляд пропозицій, а також 
швидке виділення коштів для забезпечення своєчасного здійснення пріоритетних заходів до настання 
зимового сезону. Вузький галузевий і географічний фокус доповнює поточні й заплановані заходи інших 
донорів та ініціатив міжнародних агенцій, спрямованих на вирішення потреб підготовки до зими та їх одночасне 
закріплення в програмах у рамках Екстреного звернення щодо України. 

Це виділення коштів підтримає подальше виконання зобов’язань ГФУ щодо локалізації шляхом сприяння участі 
та зміцнення потенціалу національних і місцевих партнерів, включно з невеликими громадськими 
організаціями, які мають доступ до важкодоступних місць і здатні надавати відповідну допомогу. Виділення 
коштів також сприятиме іншим суміжним пріоритетам, зокрема гендерним і віковим аспектам, питанням 
залучення людей з інвалідністю, актуалізації захисту та підзвітності в усіх партнерських програмах. 

Розділ 2. Гуманітарний контекст 

Після ескалації конфлікту 24 лютого 2022 року що призвело до безпрецедентного переміщення і структурних 
пошкоджень будівель та інфраструктури по всій Україні, приблизно 15,7 млн українців потребують гуманітарної 
допомоги, зокрема 6,3 млн внутрішньо переміщених осіб (ВПО), які живуть як у приватних будинках, так і в 
центрах компактного проживання. Мільйони українців мешкають у зруйнованих будинках або в будинках, які не 
пристосовані для забезпечення достатнього захисту від суворих зимових умов, коли температура  у деяких 
частинах країни опускатиметься нижче –20 градусів за Цельсієм. Напередодні зими терміново потрібні 
додаткові кошти для підготовки громад, які перебувають під ризиком, і прискорення термінових заходів для 
підтримки вразливих осіб і сімей. 

Уряд України керує підготовкою та впровадженням заходів із підготовки до зими, а ООН і гуманітарні партнери 
співпрацюють, щоб доповнити ці заходи шляхом програм спрямованих на вирішення гострих гуманітарних 
потреб у зимовий період. За умови належної підготовки та своєчасного фінансування можна врятувати багато 
життів, особливо серед вразливих категорій переміщених осіб і постраждалих від війни, протягом холодних 
місяців. 

Відповідно до Плану першочергових поставок і ремонтних робіт для підготовки до зими 2022–2023 років, 
гуманітарні партнери підтримуватимуть ВПО та людей, які мешкають у житлі неналежної якості, забезпечуючи 
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виконання критично важливих програм для забезпечення теплих, безпечних і гідних умов життя. План 
передбачає виділення 226 млн дол. США для початку реалізації критичних за часом заходів із закупівлі, 
розподілу та ремонту, забезпечуючи початкову підтримку 1,7 млн людей напередодні зимового 
сезону 2022/2023. План зосереджений на двох пріоритетах: 1) Забезпечення предметами першої необхідності у 
зимовий період, зокрема термоковдрами, зимовим одягом, опалювальними приладами, твердим паливом, 
пересувними котельнями; 2) ремонт із метою підготовки до зими центрів компактного проживання, які 
надають притулок для ВПО; утеплення та ремонт пошкоджених будинків у віддалених сільських районах; 
ремонт приміщень для худоби для забезпечення її виживання в зимовий період; ремонт інфраструктури 
централізованого теплопостачання, включно з водопровідними мережами. 

Розділ 3. Пріоритетні питання, які вирішує програма виділення коштів 

Загальна мета. Надати цільову критичну за часом підтримку з підготовки до зими ВПО та іншим 
постраждалим унаслідок конфлікту людям, які живуть у будинках неналежної якості в Україні, 
щоб забезпечити теплі, безпечні й гідні умови проживання протягом холодних місяців. 

 
Пріоритет 1. Утеплення (захід 2.2 Плану з підготовки до зими) житла неналежної якості та пошкоджених 
будинків у віддалених і сільських районах східних і північних областей 

• Забезпечення невідкладного пов’язаного з утепленням ремонту та монтажу для окремих будинків, в яких 
проживають переміщені та непереміщені особи, разом із супроводом програм поточного ремонту, якщо 
це доцільно. Це передбачає поліпшення теплоізоляції, а саме: удосконалення дверей і вікон, включно з 
подвійним склопакетом, а також утеплення стелі. 

• Елементом цієї діяльності буде також забезпечення інструментами людей із необхідними навичками для 
проведення дрібного ремонту й утеплення притулків і житла в сільській місцевості. 

• Додатковий аспект: партнери, орієнтовані на сільськогосподарські домогосподарства за цим 
пріоритетом, можуть розглянути питання виділення незначних коштів на ремонт приміщень для худоби 
(захід 2.3 Плану з підготовки до зими). 

• Цільові області: Чернігівська, Дніпропетровська, Донецька, Харківська, Київська, Луганська, Сумська, 
Житомирська, Запорізька, Миколаївська та Херсонська. 

 
Пріоритет 2. Надання предметів першої необхідності у зимовий період (заходи 1.3, 1.4 Плану підготовки до 
зими) у віддалених і сільських районах східних і північних областей (має узгоджуватися і максимально 
поєднуватися з пріоритетом 1) 

• Опалення. Попереднє розміщення та видача предметів першої необхідності, зокрема печей, обігрівачів, 
радіаторів та інших нагрівальних приладів. Тільки для НПУТ: зимовий одяг. 

• Тверде паливо. Видача вугілля, деревини чи пелет у натуральній формі в ізольованих місцях, де 
використовуються печі на твердому паливі, грошова допомога не відповідає місцевим потребам, а 
доступ до ринку є складним, небезпечним або дорогим. У разі потреби буде здійснюватися видача 
твердого палива з наданням печі. 

• Цільові області:  Чернігівська, Дніпропетровська, Донецька, Харківська, Київська, Луганська, Сумська, 
Житомирська, Запорізька, Миколаївська та Херсонська. 

 
Пріоритет/захід Виділена сума коштів 

(дол. США) 
Люди, яким планується 
надати допомогу за рахунок 
коштів 

Пріоритет 1. Утеплення 7 500 000 млн дол. США 7 500 домогосподарств 

Пріоритет 2а. Надання опалювальних приладів 7 500 000 млн дол. США 37 500 домогосподарств 

Пріоритет 2b. Надання твердого палива 10 000 000 млн дол. США 22 222 домогосподарств 
Усього 25 000 000 дол. США 67 222 домогосподарств 

Розділ 4. Фонд CERF та інші доповнення до фінансування 
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Щоб підтримати надання розширеної гуманітарної допомоги в Україні, у лютому та березні фонд CERF виділив 
60 млн дол. США через вікно швидкого реагування на підтримку восьми агенцій ООН та їхніх партнерів у 
впровадженні життєво необхідних програм, включно з продовольчою допомогою та наданням засобів до 
існування, охороною здоров’я, харчуванням, послугами з водопостачання та санітарії, наданням житла та 
непродовольчих товарів, багатоцільової грошовою допомогою, допомогою у сфері захисту, гуманітарною 
логістикою та телекомунікацією в надзвичайних ситуаціях. Крім того, у 2022 році ГФУ розпочав три резервні 
виділення коштів на загальну суму 91 млн дол. США для підтримки діяльності, визначеної пріоритетом в 
Екстреному зверненні 2022 року та його перегляді у квітні за різними секторами. Незважаючи на те що 
попередньо виділені кошти CERF і ГФУ не призначалися для фінансування заходів із підготовки до зими, 
поточне резервне виділення коштів доповнюватиме наявні проєкти CERF і ГФУ, де це необхідно, і 
забезпечуватиме оперативну координацію та програмну синергію між партнерами, що фінансуються двома 
фондами. Крім того, це виділення коштів доповнить інші ініціативи донорів, які підтримують План підготовки до 
зими, щоб уникнути дублювання під час надання допомоги та максимізувати їхній колективний вплив. 

Розділ 5. Критерії відбору проєктів 

На додаток до підтримки вищезазначених стратегічних та операційних пріоритетів усі проєкти, які 
фінансуватимуться за рахунок цього виділення коштів, мають відповідати нижчезазначеним суміжним 
принципам і враховувати ключові програмні аспекти. 

1. Локалізація. Прямі заявки від уповноважених національних НУО та заявки від уповноважених 
міжнародних НУО й агенцій ООН, які мають партнерські відносини з національними та місцевими 
організаціями-виконавцями, а особливо з малими громадськими організаціями (ГО) і волонтерськими 
групами, що здійснюють діяльність у цільових громадах, мають пріоритет. Що стосується останніх, 
головним партнерам, які подають прожктні заявки, рекомендується включати в логічну структуру проєкту 
відповідну підтримку спроможності таких партнерів-виконавців, діяльність із моніторингу для контролю 
якості та гарантії контролю ризиків, а також відповідно складати кошториси для такої діяльності. 

2. Оцінка й операційна спроможність. Для Стратегічного перегляду будуть рекомендовані лише заявки 
партнерів, які продемонстрували операційну присутність у цільових районах або можливості доступу до них 
і здатність освоїти виділені кошти та вчасно реалізувати пріоритетні заходи відповідно до секторальних 
технічних вимог до зимового сезону. Для цього партнери повинні проконсультуватися з відповідними 
кластерами та прозвітувати їм про свою діяльність перед тим, як подати заявку в рамках цього виділення 
коштів. 

3. Актуалізація захисту. Включення принципів захисту та забезпечення доступу, безпеки й гідності в рамках 
надання гуманітарної допомоги, зокрема для запобігання гендерно зумовленому насильству, зменшення 
його випадків та реагування на нього. 

4. Підзвітність перед постраждалим населенням. Проєкт демонструє залучення постраждалих людей на всіх 
етапах проєктного циклу та доступність механізмів колективного зворотного зв’язку й розгляду скарг для 
постраждалих людей незалежно від статі, віку, інвалідності й інших факторів різноманітності, відповідно до 
Плану дій щодо підзвітності перед постраждалим населенням в Україні 2022 року. 

5. Принцип обґрунтованості. Потреби чітко визначені, сформульовані та підтверджені даними про 
отримувачів допомоги з поділом за статтю, віковою групою, типом, інвалідністю та іншими факторами, що 
впливають на потребу в спеціалізованій допомозі. 

6. Економічна ефективність. Бюджет має бути обґрунтованим та має відповідати контексту. Пріоритет 
віддається пропозиціям із кращими показниками економічної ефективності, де a) за схожими видами 
діяльності та запланованими результатами витрати на реалізацію проєкту менші; b) рівень витрат на 
одного отримувача допомоги обґрунтований і порівняний з прийнятим для кластера діапазоном 
(ґрунтується на розрахунку витрат відповідно до виду діяльності та рекомендацій конкретних кластерів; 
c) рівень загальних адміністративних витрат, а також витрат на персонал є обґрунтованим і відповідним 
методу реалізації проєкту; d) запропонований період реалізації є прийнятним і є найкращим 
використанням коштів у відповідний період часу. 
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7. Моніторинг. Реалістичний план моніторингу та звітності включено до проєкту для оцінювання досягнень 
порівняно із запланованими результатами, термінами та якістю наданої допомоги, зокрема через 
партнерів-виконавців. 

8. Управління ризиками. Припущення та ризики визначені чітко й у повному обсязі, відповідно до стратегії 
управління ризиками. 

9. Координація та взаємодоповнюваність. Забезпечено демонстрацію координації партнера з відповідними 
кластерами та ключовими зацікавленими сторонами (включно з місцевою владою та іншими 
гуманітарними партнерами в місці реалізації проєкту), а також взаємодоповнюваності між 
запропонованим проєктом і діяльністю, яка фінансується з інших джерел. 

10. Урахування гендерних і вікових аспектів. Специфічні потреби різних гендерних і вікових груп і реагування 
на них сформульовані в плані розробки та реалізації проєкту (зокрема, в оцінці потреб, логічній структурі, 
моніторингу та механізмах підзвітності з відповідними бюджетними ресурсами). 

11. Залучення людей з інвалідністю. Забезпечено створення програм із метою зменшення дискримінації та 
перешкод для людей з інвалідністю, щоб вони повною мірою могли брати участь у реагуванні та 
отримувати користь від такого реагування. 

12. Запобігання сексуальній експлуатації та сексуальній нарузі (ЗСЕН). Забезпечено демонстрацію того, що 
партнер (і будь-які партнери-виконавці) має механізми для запобігання інцидентам СЕН, їх виявлення та 
звітування щодо них, зокрема для допомоги жертвам, згідно з Планом дій щодо ЗСЕН в Україні 2022 року. 

Розділ 6. Критерії відповідності партнерів і настанови щодо подання проєктних пропозицій 

Відповідність 

• Лише поточні партнери, які відповідають вимогам ГФУ (зазначеним в Додатку 1), можуть подати заявку на 
пряме фінансування, тоді як партнери, які не пройшли оцінку, можуть бути партнерами-виконавцями в 
проєктних заявках, поданих відповідним партнерами. 

• Партнери, які пройшли оцінку спроможності за прискореною процедурою, можуть отримати свій перший 
грант від ГФУ без повної оцінки спроможності, тоді як партнери, які пройшли швидку оцінку спроможності, 
повинні завершити процес повної оцінки спроможності перед отриманням другого гранту від ГФУ. 

• Партнери, що не пройшли комплексну перевірку та оцінку або з іншими проблемами відповідності не 
мають права подавати заявку на це виділення коштів. Пропозиції від цих партнерів не потраплять на етап 
Стратегічного перегляду (СП) і будуть відхилені. 

Тривалість проєкту, механізм і бюджет 

• Усі проєкти в рамках цього виділення коштів мають бути реалізовані протягом шести місяців шляхом 
надання прямої допомоги, яка має бути завершена до грудня 2022 року. 

• У рамках цього виділення коштів кожен партнер може подати лише одну пропозицію. 

• Граничний розмір бюджету проєкту, порядок виплати, а також вимоги до моніторингу та звітності для 
проєктів, які фінансуватимуться в рамках цього виділення коштів, мають відповідати наведеним нижче 
Операційним умовам ГФУ. 

Рівень 
ризи- 

ку 
парт- 
нерів  

Трива- 
лість 

проєкту 
(місяців)** 

Бюджет 
проєкту 
(тисяч 
дол. 
США) 

Макс. 
бюджет 
проєкту 
(тисяч 
дол. 
США) 

Порядок 
виплати  

(% від 
загальної 

кілько- 
сті) 

Фінансовий звіт  Описовий звіт  Моніторинг  

Аудит Для 
виділення 

коштів 
31 січ.  

Оста- 
точні 
дані  

Прогрес  
Оста- 
точні 
дані  

Моні- 
то- 

ринг 
про- 
єкту  

Фінан- 
сова 

вибір- 
кова 
пере- 
вірка  

Висо- 
кий  

  
< 6  ≤ 250 – 60–40 Так Так Так 1 серед. Так 1 1 Відпо- 

відно 
до плану  

> 250 500 50–50 Так Так Так 1 серед. Так 1 1 
6 (вкл.) — ≤ 400* – 50–50 Так Так Так 1 серед. Так 1 1 
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12 > 400 700 40–40–
20 Так Так Так 2 Так 1 1   

  
12 (вкл.) — 

24 
≤ 400 – 40–40–

20 Так Так Так 2 Так 1 1 

> 400 1000 40–30–
30 Так Так Так 2 Так 2 2 

Серед- 
ній  

  

< 6 ≤ 250 – 100 – Так Так  Так – – 
> 250 700 80–20 Так Так Так 1 серед. Так 1 – 

6 (вкл.) — 
12 

≤ 400 – 100 – Так Так 1 серед. Так 1 – 
> 400 1000 80–20 Так Так Так 1 серед. Так 1 1 

12 (вкл.) — 
24 

  

≤ 400 – 80–20 Так Так Так 1 серед. Так 1 1 
> 400 1500 60–40 Так Так Так 1 серед. Так 1 1 

Низь- 
кий  

  

< 12 ≤ 900 – 100 – Так Так  Так – – 
> 900 – 80–20 Так Так Так  Так – – 

12 (вкл.) — 
24 

≤ 900 – 100 – Так Так 1 серед. Так – – 
> 900 – 80–20 Так Так Так 1 серед. Так 1 1 

* Нові партнери, які мають право отримувати фінансування вперше та оцінюються як високоризиковані, можуть подати заявку лише на один проєкт 
терміном максимум на 12 місяців. Після того як остаточні фінансові та описові звіти для першого проєкту будуть подані та затверджені УКГС або буде 
проведена повна оцінка спроможності, а також за умови, що не було виявлено жодних обмежень, можна подати додаткові пропозиції щодо проєктів і 
застосовувати стандартні операційні модальності. 
** Максимальна тривалість проєкту — 24 місяці (примітка: для цього виділення коштів від партнерів вимагається встановити коротший період для 
завершення надання прямої допомоги до початку зимового періоду (див. вище)). Збільшення витрат і відсутність додаткових витрат не можуть продовжити 
термін дії проєкту більше ніж на встановлені 24 місяці. Якщо потрібно дотримуватися додаткового моніторингу та звітності щодо збільшення витрат або 
відсутності додаткових витрат, а також операційних модальностей, у GMS буде внесено відповідні зміни, щоб забезпечити належний нагляд. 

Підготовка пропозицій 

• Усі проєктні пропозиції мають подаватися через Систему управління грантами (GMS) 
(https://cbpf.unocha.org) до середи, 27 липня 2022 року, 23:59 (за київським часом). Будь-які заявки після 
цієї дати не приймаються. Партнери,  що пройшли комплексну перевірку та оцінку і зареєстровані у GMS, 
можуть подавати пропозиції. GMS — це вебплатформа, яка підтримує управління всім циклом надання 
грантів від ГФУ. 

• Партнери мають відвідати Портал допомоги CBPF GMS (https://gms.unocha.org/content/project-proposal-
template-and-submission), на якому є технічні інструкції щодо подання проєктних пропозицій. 

• Проєктні пропозиції мають готуватися відповідно до стратегічних і операційних пріоритетів, визначених у 
цій Стратегії виділення коштів. Вони мають бути підкріплені чіткою логічною структурою з результатами, 
висновками, індикаторами SMART і детальними видами діяльності. Див. Додаток 8 Операційного 
керівництва із CBPF для отримання шаблону проєктної пропозиції (доступний за посиланням: 
https://www.unocha.org/our-work/humanitarian-financing/country-based-pooled-funds-cbpf/cbpf-guidelines). 

• Партнери повинні проконсультуватися з відповідними кластерами під час підготовки пропозиції для 
отримання додаткової інформації про пріоритети кластерів у контексті виділення коштів. 

Підготовка бюджету 

• Усі проєктні пропозиції повинні мати детальний бюджет із зазначенням усіх витрат, пов’язаних із проєктом, 
за відповідними статтями бюджету. Див. шаблон бюджету проєкту в Додатку 13 Операційного керівництва 
із CBPF для додаткової інформації. 

• Бюджетні пропозиції мають відображати правильний і чесний розподіл бюджету запланованих витрат і 
чітко окреслювати одиниці, кількість і відсотки. Якщо статті бюджету містять витрати на кілька одиниць, 
що перевищують 10 000 дол. США, розподіл бюджету має бути включений в інструмент GMS BOQ, перелік 
позицій, одиниці, кількість і вартість (за одиницю та загальна вартість). 

• Слід надати описову частину бюджету (як важливий компонент бюджету), яка чітко пояснює об’єкт і 
обґрунтування будь-якої бюджетної статті. Наприклад, спільні витрати, великі/дорогі активи та 
витрати/обладнання, необхідні для підтримки регулярної роботи партнера-виконавця, є очевидними 

https://cbpf.unocha.org/
http://gms.unocha.org/content/partner
https://gms.unocha.org/content/project-proposal-template-and-submission
https://gms.unocha.org/content/project-proposal-template-and-submission
https://www.unocha.org/our-work/humanitarian-financing/country-based-pooled-funds-cbpf/cbpf-guidelines
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випадками, коли надання додаткових відомостей буде необхідним в описовій частині бюджету. 

• Проєктні пропозиції, які не відповідають наведеним вище вимогам або не містять фінансової та бюджетної 
інформації (включно із суббюджетами партнерів-виконавців), не потраплять до етапу Стратегічного 
перегляду та будуть відхилені. 

• Щоб отримати додаткові настанови щодо складання бюджету (прийнятні та неприйнятні витрати, прямі чи 
непрямі витрати), див. також с. 39–44 Операційного керівництва із CBPF. 

Дата початку та прийнятність витрат 

• ВГФ зв’яжеться з партнером-виконавцем, щоб визначити дату початку проєкту. Узгоджена дата початку 
буде включена в Грантову угоду. Відповідно до оновленої Грантової угоди, найбільш рання дата початку 
проєкту (і обґрунтованості витрат) є датою затвердження бюджету в GMS. Проте Грантова угода є дійсною 
та набуває юридичної сили лише після її підписання обома сторонами. 

• Після того як проєкт підпише Координатор із гуманітарних питань, ВГФ повідомить партнера, що проєкт 
схвалено, і надішле угоду на контрпідпис. Після того як партнер підпише угоду, її буде надіслано до штаб-
квартири УКГС для затвердження з боку виконавчого директора.  

Розділ 7. Процес розробки стратегії та графік резервного виділення коштів 
7.1 Процес розробки стратегії виділення коштів 

У раунді виділення коштів використовується резервний механізм зі стратегічним масштабом і критеріями 
пріоритетності, розробленими на основі Плану підготовки до зими в Україні на 2022–2023 роки. Відповідні дані 
від кластерів і консультації в рамках УГКС забезпечили запропоноване демографічне та географічне 
орієнтування, а також операційні й суміжні пріоритети, які були остаточно схвалені Координатором із 
гуманітарних питань за погодженням із Консультативною радою ГФУ. 

7.2 Графік виділення коштів 

 
Цикл резервного виділення коштів 

Дата 

Дата початку Дата 
закінчення 

Відповідальни
й орган 

Крок 1. Розробка стратегії виділення коштів 8 липня 2022 року 20 липня 
2022 року 

КГП, 
Консультативн
а рада, УКГС 

Крок 2. Подання проєктних пропозицій 20 липня 2022 року 27 липня 
2022 року 

Партнери 

Крок 3. Стратегічний перегляд (СП) проєктних 
пропозицій 

28 липня 2022 року 4 серпня 
2022 року 

УКГС/ВГФ, 
комітети з 
розгляду 

Крок 4. Технічний і фінансовий розгляд 4 серпня 2022 року 19 серпня 
2022 року 

УКГС/ВГФ, 
технічні 
експерти, 
партнери, 
відділ 
УКГС/CBPF 

Крок 5. Остаточне затвердження КГП та підписання 
Грантової угоди 

22 серпня 2022 року 26 серпня 
2022 року 

УКГС/ВГФ, 
КГП, партнери, 
УКГС / 
виконавчий 
директор 

Крок 6. Виділення коштів 29 серпня 2022 року  УКГС / відділ 
CBPF 

Див. Додаток 2 для отримання докладної інформації про графік виділення коштів. 
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Розділ 8. Контакти відділу гуманітарного фінансування та скарги 
8.1 Контакти 

Актуальна контактні дані кластерів і міжсекторальних координаторів робочих груп: 
cluster_contact_information_july_12_2022.pdf (humanitarianresponse.info). 

Уся кореспонденція щодо питань ГФУ надсилається на адресу ocha-uhf@un.org. 

8.2 Механізм розгляду запитів та скарг 

Претензії щодо процесу виділення коштів із ГФУ надсилаються на адресу feedback-uhf@un.org. Голова Офісу 
УКГС в Україні отримує, вивчає та спрямовує питання на розгляд Координатора з гуманітарних питань для 
ухвалення рішень. 

Розділ 9. Додатки 
Додаток 1. Деталізований графік виділення коштів 
Додаток 2. План підготовки до зими в Україні на 2022–2023 роки 
Додаток 3. Анотована проєктна пропозиція ГФУ (англійською мовою) 
Додаток 4. Керівництво з бюджетів ГФУ (англійською мовою) 
Додаток 5. Бюджет НУО / агенцій ООН (Додаток 13 до Операційного керівництва із CBPF) 
Додаток 6. Інформаційне повідомлення щодо гендерно-вікового маркеру Міжвідомчого постійного комітету 

https://www.humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse.info/files/documents/files/cluster_contact_information_july_12_2022.pdf
mailto:ocha-uhf@un.org
mailto:feedback-uhf@un.org
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Додаток 2. Графік четвертого резервного виділення коштів ГФУ у 2022 році 
 

Фаза Крок Виконавець Дата 

РОЗРОБКА 
СТРАТЕГІЇ 

ВИДІЛЕННЯ 
КОШТІВ 

Проєкт стратегії виділення коштів розробляється 
з урахуванням вхідних даних плану координованого 
реагування та вхідних даних кластера 

УГКС, кластери 14 липня 

Проєкт стратегії виділення коштів переглядається, 
зокрема відділом CBPF УГКС  УКГС ООН 18 липня 

Стратегія виділення коштів передається Координатору 
із гуманітарних питань / Консультативній раді 
на затвердження 

УКГС ООН 19 липня 

Стратегія виділення коштів остаточно затверджується 
Координатором із гуманітарних питань з урахуванням 
відгуків Консультативної ради 

КГП, 
Консультативна 

рада, УКГС 
20 липня 

ПРОПОЗИЦІЯ 

Початок виділення коштів: запит пропозицій КГП, ВГФ УКГС 20 липня 

Фаза розробки пропозицій Партнери 20–27 липня 

Остаточний термін подання проєктних пропозицій Партнери 27 липня 

ПЕРЕГЛЯД 

Попередній стратегічний перегляд ВГФ УКГС 28 липня 

Стратегічний і технічний перегляд (СТП) Комітети з 
перегляду 

29 липня — 
4 серпня 

Перегляд пропозицій партнерів і внесення правок 
(у порядку надходження) Партнери  4–11 серпня 

Технічний і фінансовий перегляд (у порядку надходження) Кластери, ВГФ УКГС 11–17 серпня 

Затвердження бюджету (у порядку надходження) ВГФ УКГС / 
головний офіс 19 серпня 

ЗАТВЕРДЖЕННЯ   

Підготовка грантової угоди (ГУ) ВГФ УКГС 22 серпня 

КГП підписує ГУ / остаточне затвердження КГП 23 серпня 

Контрпідпис ГУ Партнери 24 серпня 

Остаточне схвалення ГУ та підпис виконавчого директора Головний офіс УКГС 26 серпня 

ВИДІЛЕННЯ 
КОШТІВ Виділення коштів Головний офіс УКГС З 29 серпня 
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