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5,2 млн**

БІЖЕНЦІВ ЗАГАЛОМ
15,7 млн

ПОТРЕБУЮТЬ ДОПОМОГИ 
ЗАГАЛОМ

Біженці з України 
(станом на 23 квітня 2022 р.)

Розподіл людей, які 
потребують допомоги, за областями 

Використані на карті межі, назви, а також позначення не означають їх 
офіційного визнання чи схвалення Організацією Об’єднаних Націй.
Джерело: Країна та адміністративний поділ – ГІС ООН та 
ДНВП «Картографія»; Дані про біженців – збірка офіційних даних УВКБ ООН
 

**Сукупна кількість приїжджих у країнах перевищує представлену 
вищу загальну кількість біженців із України, оскільки також 
враховуються люди, які перетинають кордон між Румунією та 
Молдовою. За оцінками 2,1 млн людей виїхали за межі регіону, 
деякі з них проїхали транзитом через декілька сусідніх з 
Україною країн

КОРОТКИЙ ОГЛЯД 
У цьому документі наведено огляд заходів гуманітарного реагування, представлених в оновленому 
Екстреному зверненні (ЕЗ) та Регіональному плані реагування для допомоги біженцям (РПР), 
опублікованих 25 квітня 2022 року. РПР містить опис потреб та вимог до кінця грудня 2022 року. У ЕЗ 
викладено потреби та вимоги до кінця серпня 2022 року через нестабільний характер кризи. Обидва 
документи буде переглянуто в залежності від контексту та потреб.

15,7 МЛН (ЕЗ) + 8,3 МЛН (РПР) = 15,7 МЛН (ЕЗ) + 8,3 МЛН (РПР) =

*Прогнозована кількість 8,3 млн стосується загальної прогнозованої кількості 
людей, у тому числі тих, хто залишився у країнах, куди вони виїхали (4,2 млн), 
а також тих, хто подорожує далі або за межі цих країн (4,1 млн) до грудня 2022 
року. Прогнозовані цифри враховують біженців, а також громадян третіх країн.
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2,25 МЛРД 
ЕКСТРЕНЕ ЗВЕРНЕННЯ

1,85 МЛРД
ПЛАН ДОПОМОГИ БІЖЕНЦЯМ

НЕОБХІДНЕ 
ФІНАНСУВАННЯ (ДОЛ. 
США)

ОГЛЯД
З початку війни в Україні 24 лютого в країні спостерігається велика 
кількість загиблих та постраждалих. Щонайменше 24 млн людей 
потребують негайної гуманітарної допомоги та захисту.  

В УКРАЇНІ
Конфлікт в Україні спровокував кризу, пов’язану із найшвидшим 
переміщенням населення, з часів Другої світової війни. За шість тижнів 
більше чверті населення країни покинули свої домівки: наразі 7,7 млн 
людей є внутрішньо переміщеними особами.

Масові руйнування у містах і знищення цивільної інфраструктури зробили 
життя мільйонів людей нестерпним і сильно ускладнили можливість 
надання критичних послуг, особливо у сфері охорони здоров’я. В оточених 
районах люди тижнями жили без їжі, води, опалення та електрики, 
перебуваючи під постійною загрозою бомбардувань.

Мільйони людей, серед яких жінки і маленькі діти, залишилися без 
доступу до чистої води чи послуг санітарії, що різко підвищило ризик 
захворювань, пов’язаних з водним чинником, а також зневоднення.

Війна по-різному впливає на жінок та чоловіків та посилює існуючу 
нерівність. Загроза гендерно зумовленого насильства, у тому числі 
сексуального насильства, пов’язаного з конфліктом, сексуальної 
експлуатації та сексуальної наруги (СЕН) та торгівлі людьми, зросла в 
геометричній прогресії з початку війни.

Збройний конфлікт може перешкоджати фермерам отримувати доступ 
до полів, збирати і продавати врожай, проводити посівну або займатись 
тваринництвом. Війна також зруйнувала економіку України. Економічні 
втрати через військову операцію, що триває, можуть перевищити 1 
трильйон доларів США, та близько 53 % українців втратили роботу з 
початку війни.

 У КРАЇНАХ, ЯКІ ПРИЙМАЮТЬ БІЖЕНЦІВ

Війна в Україні спровокувала кризу, пов’язану з найшвидшим 
переміщенням населення, з часів Другої світової війни. За сім тижнів 
понад 5 млн біженців виїхали у країни, які межують з Україною, та далі. За 
оцінками 2,1 млн людей виїхали за межі регіону, деякі проїхали транзитом 
через декілька сусідніх з Україною країн.

Ситуація для людей, які були змушені виїхати, є складною: родини 
роз’єднані, і люди залишають країну у страху та тривозі. Близько 90 % 
людей, які залишають Україну, становлять жінки та діти, тому гуманітарні 
партнери приділяють особливу увагу підвищеним ризикам торгівлі 
людьми, гендерно зумовленого насильства та експлуатації.

Уряди всіх сусідніх з Україною країн великодушно відкрили кордони, а 
місцеві громади прийняли біженців (в т.ч. негромадян України), а також 
громадян третіх країн, які не потребують міжнародного захисту. Окрім 
агенцій ООН та неурядових організацій, місцеві організації, у тому числі 
організації громадянського суспільства, релігійні установи, організації, 
очолювані біженцями та жінками, освітяни, спортивні асоціації та 
приватний сектор, а також приватні особи відіграють важливу роль у 
підтримці та доповненні державних ініціатив та зусиль на прикордонних 

З БЕРЕЗНЯ ПО СЕРПЕНЬ 2022 РОКУ

З БЕРЕЗНЯ ПО ГРУДЕНЬ 2022 РОКУ

СТАНОМ НА КВІТЕНЬ 2022 РОКУ

1,29 МЛРД
ФІНАНСУВАННЯ, 
ОТРИМАНЕ ДЛЯ 
РЕАГУВАННЯ 
НА КРИЗУ В УКРАЇНІ
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пунктах та в основних міських центрах. Місцеві та 
національні органи влади створили на прикордонних 
пунктах пропуску зони для прийому новоприбулих 
та надання життєво необхідної допомоги, у тому 
числі щодо забезпечення місцем для проживання, 
харчуванням та задоволення інших основних потреб, а 
також подальшим транспортом для тих, хто переїжджає 
до міських центрів. У центрах прийому люди також 
отримують інформацію про процес надання притулку 
та тимчасового захисту, а також про ризики торгівлі 
людьми. 

Було спрощено доступ до основних прав та послуг, 
зокрема медичної допомоги. Вже зроблено кроки для 
сприяння захисту та включення у національні системи, 
наприклад, охорони здоров’я та освіти. Розширюються 
можливості перенаправлення для отримання допомоги, 
зокрема стосовно індивідуальної допомоги та захисту 
дітей без супроводу та евакуйованих зі шкіл-інтернатів, 
установ та інших закладів догляду; людей, які пережили 
гендерно зумовлене насильство (ГЗН), жертв торгівлі 
людьми, людей з інвалідністю та інших уразливих груп.

Необхідно зауважити, що 4 березня країни-члени 
Європейського Союзу (ЄС)¹  вперше активували 
Директиву про тимчасовий захист (ДТЗ)² . ДТЗ 
передбачає, що всі держави-члени повинні надавати 
тимчасовий захист (ТЗ) українцям та особам із 
статусом захисту в Україні та членам їхніх сімей, які 
проживали в Україні до 24 лютого. Окрім того, країни-
члени ЄС нададуть або TЗ, або його національний 
еквівалент громадянам третіх країн або осіб без 
громадянства, які мали дозвіл на постійне проживання 
та перебували в Україні до 24 лютого і які не можуть 
повернутися додому. Багато країн-членів ЄС вже надали 
велику підтримку, і партнери РПР сподіваються, що 
скоординована діяльність та узгоджена підтримка 
біженців і країн, які їх приймають, допоможуть 
забезпечити солідарність і підтримку всім, хто цього 
потребує. Гуманітарне реагування має доповнювати 
зусилля держав-членів, які відіграють провідну роль.

Попри величезну підтримку приймаючих країни, 
національними спроможностями та послугами 
користуються все більше людей, що викликає 
занепокоєння щодо майбутнього забезпечення 
основних потреб. Самі ці країни також можуть 
зіткнутися з низкою соціальних та економічних 
наслідків через війну в Україні, внаслідок чого у 
довгостроковій перспективі необхідно буде приділяти 
увагу забезпеченню освіти та соціально-економічного 
залучення людей. Тому у рамках Глобального договору 
щодо біженців (ГДБ), у тому числі враховуючи 
принцип розподілу відповідальності, міжнародне 
співтовариство має посилити підтримку приймаючих 
країн. Як гуманітарна спільнота, ми продовжуватимемо 
підтримувати приймаючі країни та посилювати 
скоординовані заходи реагування, як зазначено в 
РПР. Можливість посилити міжвідомчу співпрацю 
значною мірою залежить від наявності та своєчасного 
забезпечення потреб у ресурсах, зазначених у цьому 
плані. посилювати скоординовані заходи реагування, як 
зазначено в РПР. 

1. Усі країни-члени ЄС, крім Данії 
 
2. Розроблена після війни в Югославії, Директива призначена 
для регулювання у випадках «масового напливу або можливості 
масового напливу» людей до ЄС. Це форма тимчасового захисту для 
негайної допомоги шляхом надання великим групам людей статусу 
колективного захисту. Це означає, що люди отримають статус захисту 
на термін до року (з можливістю продовження до 3 років), без розгляду 
індивідуальних клопотань про надання притулку, а також одержать 
доступ до житла та інших послуг (наприклад, освіти, медичного, 
соціального забезпечення, посвідки на проживання). Директива також 
встановлює критерії для возз’єднання розділених сімей у випадку, 
якщо деякі члени родини отримали тимчасовий захист, а інші ні. Після 
возз’єднання усі члени родини отримають дозвіл на проживання в 
країні перебування.

МЕДИКА, ПОЛЬЩА

Довгі черги на автобус біженців з України,  які  
сподіваються знайти місце для проживання в Польщі 
або інших країнах Європі. ЮНІСЕФ/Джон Штанмайєр
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З початку війни 24 лютого гуманітарні партнери швидко розширили 
масштаби своєї діяльності в Україні та сусідніх державах. Державним 
органам надають підтримку місцеві партнери, зокрема громадянське 
суспільство та волонтери, які проявили неймовірну солідарність з народом 
України та забезпечили надзвичайну підтримку колективному реагуванню.

До початку війни гуманітарні партнери здебільшого працювали в Донецькій 
та Луганській областях обабіч колишньої «лінії розмежування». Сьогодні 
207 гуманітарних партнерів  — більше половини з яких складають українські 
неурядові організації — працюють у 24 областях України.  Завдяки заходам 
гуманітарного реагування щотижня допомогу одержує все більше людей, 
причому кількість людей, які отримали підтримку, зросла більш ніж удвічі 
з 24 березня по 22 квітня.  3,4 мільйона людей в країні отримали життєво 
важливу допомогу та захист

НАДАНА ДОПОМОГА

ОПЕРАЦІЙНІ ПАРНЕРИ

ІСАКЧА, РУМУНІЯ

Мешканка Одеси з дворічним сином на пункті пропуску Ісакча в Румунії. «Ми їдемо до Німеччини. Там живе мати мого чоловіка. Нам 
потрібен час, щоб зрозуміти, що відбувається, але ми хочемо повернутися в Україну, якщо ситуація налагодиться». ЮНІСЕФ/Іоана 
Молдован

• Центральна роль потреб і захисту людей під 
час реагування. Такій підхід зокрема включає 
впровадження заходів підзвітності перед 
постраждалим населенням (ПППН), запобігання 
сексуальній експлуатації та нарузі (СЕН), 
забезпечення інклюзивності та врахування потреб з 
розподілом за статтю, віком, інвалідністю та іншими 
чинниками, а також врахування забезпечення захисту 
людей у всіх аспектах гуманітарних програм та 
заходів адвокації.

• Доставлення у важкодоступні райони. Тривають 
переговори на високому рівні для сприяння 
безпечному виїзду цивільного населення з найбільш 
постраждалих районів та безпечному надходженню 
гуманітарної допомоги у важкодоступні райони.

• Надання допомоги якомога ближче до людей, які 
ї ї потребують. Завдяки тому, що було зроблено 
протягом тижнів після вторгнення Російської 
Федерації, докладаються зусилля для збільшення 
гуманітарної присутності та спроможностей 

якомога ближче до зони бойових дій. Це передбачає 
підтримку організацій, які працюють у зонах, де є 
загроза ескалації, забезпечення запасів на випадок 
перебоїв у постачанні, і забезпечення підтримки 
переміщеним особам на якомога ранішому етапі.

• Реагування на переміщення та вразливість у всіх 
регіонах країни. Для цього передбачається надання  
багатоцільової грошової допомоги у всіх районах, де 
це можливо та доцільно, у координації зі службами 
соціального захисту Уряду України.

• Гуманітарне реагування буде координуватися з 
зусиллями для відновлення, а також з поточними 
зусиллями щодо підтримки спроможностей Уряду 
у сфері соціального захисту та базових послуг, у 
відповідності до гуманітарних принципів.

СТРАТЕГІЯ РЕАГУВАННЯ

142
В СУСІДНІХ КРАЇНАХ

207
В УКРАЇНІ
(В МЕЖАХ 24 

ОБЛАСТЕЙ)

3,4 МЛН

ОТРИМАЛИ ДОПОМОГУ
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СТРАТЕГІЧНІ ЦІЛІ

Надавати своєчасну життєво необхідну 
багатосекторальну допомогу людям, 
які постраждали внаслідок війни, 
відповідно до гуманітарних принципів.

Захищати постраждалих унаслідок 
конфлікту людей та цивільну 
інфраструктуру та виступати за те, щоб 
сторони конфлікту виконували свої 
зобов’язання згідно з міжнародним 
гуманітарним правом.

Сприяти  наданню основних послуг як 
у постраждалих від конфлікту районах, 
так і у місцях розміщення переміщених 
осіб.

ЕКСТРЕНЕ ЗВЕРНЕННЯ ПЛАН РЕАГУВАННЯ ДЛЯ ДОПОМОГИ БІЖЕНЦЯМ

Підтримувати приймаючі країни для надання 
своєчасної та рятівної гуманітарної допомоги 
біженцям з України та громадянам третіх країн, 
які залишили Україну, значна частина яких 
потребуватиме міжнародного захисту. Особлива 
увага приділятиметься найбільш уразливим 
дівчинкам, жінкам, хлопчикам і чоловікам.

КИЇВ, УКРАЇНА

Літній чоловік перед пошкодженим обстрілами багатоквартирним будинком. Через значні пошкодження інфраструктури сотні тисяч 
людей залишилися без електро-та водопостачання, а через пошкодження мостів та доріг громади опинились відрізаними від ринків 
продовольства та інших основних товарів. Програма розвитку ООН/Олександр Ратушняк.

Сприяти пошуку прийнятних рішень для всіх 
та забезпеченню соціально-економічних 
можливостей, створюючи сприятливі та рівні 
умови для біженців та громадян третіх країн з 
України, завдяки залученню всього суспільства.

Забезпечувати ефективну координацію заходів 
партнерів на рівні країн та регіону для підтримки 
приймаючих країн.

Підтримувати приймаючі країни задля безпеки 
та міжнародного захисту всіх біженців з України, 
відповідно до ситуації, в якій вони опинилися, та 
принципу невисилання.
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Заходи соціально-правового захисту забезпечать 
всім прибулим з України безпеку та міжнародний 
захист. Надання підтримки приймаючим країнам 
та громадам відіграватиме вирішальну роль у 
забезпеченні соціально-правового захисту для 
поточних та майбутніх біженців. Це особливо важливо 
з огляду на вже перевантажені спроможності 
та ресурси. Пріоритетними будуть підтримка та 
доповнення національних спроможностей захисту та 
державних послуг, з особливою увагою до людей з 
особливими потребами та відсутності дискримінації 
щодо доступу до соціально-правового захисту 
та послуг. Зважаючи на демографічний профіль 
біженців з України, захист дітей, запобігання гендерно 
зумовленому насильству та торгівлі людьми та 
реагування на них, а також захист від сексуальної 
експлуатації та наруги будуть основними складовими 
реагування для надання всеохоплюючого захисту.

Початкове реагування у сфері захисту спрямоване 
на забезпечення негайного доступу до підтримки, 
а також перевіреної та підтвердженої інформації 
та допомоги після прибуття. Водночас заходи у 
сфері захисту мають створити сприятливі умови 
для швидкої інтеграції та залучення всіх біженців 
(громадян України та інших) у національні соціально-
економічні системи, підтримуючи також громадян 
третіх країн, які хотіли б повернутися до країн 
походження. Учасники у сфері захисту також будуть 
відстежувати можливе зростання напруженості між 
біженцями та громадянами приймаючих країн та 
працюватимуть з національними органами влади та 
партнерами для підтримки мирного співіснування.

Нижче наведено пріоритетні заходи в рамках 
загальної системи захисту:

1. Проводити моніторинг можливості доступу 
прибулих з України, а також можливості 
отримання захисту та користування правами без 
дискримінації відповідно до їхнього становища та 
з дотриманням принципу невисилання.  

2. Підтримувати спроможності держав для швидкої 
реєстрації прибулих з України; ідентифікувати 
осіб із особливими потребами, у тому числі, але 
не тільки, самотніх жінок, очолюваних жінками 
домогосподарств, дітей без супроводу та дітей, 
яких розлучили з родинами, людей похилого 
віку, лесбійок, геїв, бісексуалів, трансгендерів, 
інтерсексуалів, квір та інших (ЛГБТ), людей 
із серйозними проблемами зі здоров’ям 
та осіб з інвалідністю, і направляти їх для 

отримання послуг, адаптованих до їхніх потреб; 
розбудовувати спроможності та надавати технічну 
підтримку національним механізмам захисту 
для виявлення осіб із особливими потребами та 
надавати послуги.

3. Проводити моніторинг у сфері захисту для 
швидкого виявлення нових ризиків та прогалин 
у реагуванні та взаємодіяти з органами влади 
на національному рівні та на рівні ЄС для їх 
розв’язання, проводити заходи адвокації у сфері 
захисту на доказовій основі та розширювати 
охоплення в громадах для виявлення осіб із 
особливими потребами.

4. Посилити підзвітність перед постраждалим 
населенням завдяки комунікаціям і взаємодії 
з громадами для розширення доступу до 
інформації та підвищення обізнаності біженців та 
громадян третіх країн з України щодо їхніх прав 
та доступу до допомоги та послуг. Забезпечувати 
доступність інформації мовами біженців (у тому 
числі через перекладачів, які пройшли навчання) 
та ї ї доступність для людей з інвалідністю та 
літніх людей. Мова йде про створення Blue Dots, 
які є «єдиним центром» УВКБ ООН/ЮНІСЕФ для 
надання інформації, допомоги та направлень, куди 
можуть звернутися по допомогу жінки, діти, люди 
з інвалідністю та інші особи, які перебувають 
у вразливих ситуаціях, у пунктах пропуску на 
кордоні, у центрах розміщення, пунктах реєстрації 
для отримання грошової допомоги та інших 
стратегічних місцях. Взаємодія з громадами 
також буде здійснюватися через українську 
діаспору, організації, очолювані біженцями та 
жінками, та інші організації у громадах.

5. Проводити моніторинг місць прийому та 
розміщення в країнах притулку, підтримувати 
національні органи влади та представників 
громадянського суспільства для забезпечення 
безпечних та доступних умов для всіх прибулих, 
у тому числі заходів адвокації та консультації 
щодо потреб та доступності послуг у сфері 
захисту та систем для перевірки та забезпечення 
відповідності приватного розміщення, а також 
розширювати доступність варіантів проживання 
для дітей без супроводу у сім’ях та громадах. 
Забезпечити гарантування безпечних місць 
розміщення і стандартів прийому, в тому 
числі шляхом надання технічної підтримки 
та консультацій щодо подальших безпечних 

СТРАТЕГІЯ НАДАННЯ ЗАХИСТУ ТА 
ДОПОМОГИ
Принципи регіонального захисту
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В УКРАЇНІ

Запропоновані у цьому оновленні заходи 
відповідають гуманітарним принципам та 
спрямовані  на задоволення невідкладних 
нагальних гуманітарних потреб людей, які 
постраждали від кризи, яка продовжується. Заходи 
доповнюють роботу уряду України з реагування 
на кризу та потреби людей в країні. Кластери 
оцінили можливості партнерів щодо реалізації 
запропонованих заходів, відзначивши значне 
збільшення загальної спроможності за останні 
тижні, оскільки все більше гуманітарних організацій 
долучаються до надання допомоги та розширюють 
свою діяльність. Окрім того, оцінювалися 
обмеження доступу та операційні обмеження. 
Бойові дії та нестабільна ситуація, що швидко 
змінюється, є найбільшим обмеженням, зокрема 
в  районах, які перебувають в оточенні. Ці значні 
обмеження і надалі потрібно буде мінімізувати, 
щоб покращити надзвичайно небезпечні та складні 
умови для роботи гуманітарних працівників. На 
не підконтрольних уряду територіях гуманітарні 
працівники стикаються з ескалацією бойових 

дій  і гострою потребою в поновленні поставок 
допомоги, а також доступу до готівки для виплати 
заробітної плати персоналу, який продовжує 
рятувати людей. У підконтрольних Уряду районах 
завдяки заходам гуманітарної  адвокаційної роботи 
з органами влади було досягнуто домовленостей 
щодо звільнення від призову гуманітарних 
працівників, вільного доставлення гуманітарної 
допомоги та створення сприятливого середовища 
для гуманітарних партнерів шляхом коригування 
нормативної бази з таких питань, як візи та 
реєстрація неурядових організацій.

ЗА МЕЖАМИ УКРАЇНИ

Оновлений міжвідомчий Регіональний план 
реагування (РПР) для допомоги біженцям з Україні 
передбачає продовження початкового періоду 
реалізації, наразі з березня по грудень 2022 року. 
Він містить багатопартнерську багатосекторну 
стратегію реагування та фінансові потреби 
142 партнерів, які забезпечують підтримку 
приймаючих урядів Молдови, Польщі, Румунії, 
Словаччини, Угорщини та інших країн, у тому 
числі Білорусі, Болгарії та Чехії, у їхніх зусиллях 

ПЛАНУВАННЯ РЕАГУВАННЯ

КИЇВ, УКРАЇНА

Мешканці столиці України Києва шукають притулку на станції метро Дорогожичі, оскільки в перші тижні війни місто зазнало авіаударів.

УКГС ООН/Амнон Гатман

переїздів на національному чи міжнародному рівнях 
у співпраці з національними та міжнародними 
організаціями.

6. З відповідними партнерами  у сфері розвитку 
створити сприятливі умови для швидкої інтеграції 
та включення біженців у національні соціально-
економічні системи, у тому числі шляхом аналізу 
прогалин у доступі до національних послуг та пільг; 
за допомогою заходів адвокації щодо зменшення 
бар’єрів для доступу до соціального захисту та 
державних послуг; а також підтримки біженців і 

громадян третіх країн з України щодо доступу до 
інформації, юридичних та соціальних консультацій та 
допомоги.

7. Забезпечити центральну роль питань соціально-
правового захисту в усіх заходах реагування, 
розширюючи права біженців і забезпечуючи їх 
доступ до неупередженої та недискримінаційної 
допомоги та послуг, застосовуючи принцип «не 
завдай шкоди» та сприяючи їхній участі у всіх 
заходах.
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щодо надання послуг соціально-правового захисту 
та термінової гуманітарної допомоги біженцям з 
України, громадянам третіх країн (у т.ч. особам, які 
потребують міжнародного захисту та іншим, які 
хочуть повернутися до своєї країни походження), 
іншим особам, які цього потребують,  та приймаючим 
громадам.

Партнери РПР — у тому числі установи ООН, члени 
Міжнародного руху Червоного Хреста та Червоного 
Півмісяця, національні та міжнародні неурядові 
організації, релігійні установи, громадянське 
суспільство та наукові кола — розробили цей спільний 
план реагування разом із зацікавленими приймаючими 
урядами. В його основі лежить колективна та 
скоординована робота, яка вже проводиться в цих 
країнах, у тому числі за підтримки волонтерських 
груп та інших місцевих організацій. Окрім того, план 
передбачає застосування підходу, який передбачає 
зональне реагування на основі потреб.

Партнерство та координація

Підтримуючи відповідні дії урядів, УВКБ ООН очолює 
та координує реалізацію міжвідомчого РПР відповідно 
до Моделі координації біженців (МКБ). Було створено 
Міжвідомчий регіональний координаційний форум 
для підтримки біженців (РКФ) та робочі групи для 
забезпечення ефективного управління інформацією 
щодо ситуації та підтримки в окремих країнах, якщо 
це необхідно. УВКБ ООН є джерелом довідкових даних 
про біженців та сприяє і координує надання необхідних 
даних та інформації для підтримки планування 
заходів реагування партнерами РПР. У рамках цього 
РПР та на основі наявних координаційних структур 

на рівні країн, також були створені міжвідомчі РКФ та 
секторальні робочі групи  у країнах, які приймають 
біженців, для підтримки координаційних механізмів 
під керівництвом уряду. У РПР буде розширено 
партнерство для мобілізації ресурсів та підвищення 
рівня інформованості щодо потреб біженців з України, 
громадян третіх країн (у тому числі тих, хто потребує 
міжнародного захисту, та тих, хто хоче повернутися 
до країн походження), інших людей, які потребують 
захисту, та громад, які їх приймають. Глобальний 
договір щодо біженців, Порядок денний у сфері сталого 
розвитку до 2030 року, кампанія УВКБ ООН #IBelong із 
викорінення безгромадянства до 2024 року та принцип 
«Нікого не залишати позаду» забезпечують важливу 
основу для співпраці з партнерами.

В умовах надзвичайно мінливої та нестабільної 
ситуації у РПР і надалі будуть вноситися зміни та 
доповнення щодо подальшої діяльності та додаткових 
партнерів для розширення та/або адаптації 
міжвідомчого реагування залежно від розвитку подій 
та потреб.

ВАРШАВА, ПОЛЬЩА

Марина та ї ї двоюрідний брат Святослав у центрі грошової допомоги УВКБ ООН у Варшаві. УВКБ ООН/Мацей Москва
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  КРАЇНА НЕОБХІДНЕ ФІНАНСУВАННЯ (ДОЛ. 

США)

Польща 740,7 млн дол. США

Молдова 414,2 млн дол. США

Румунія 239,9 млн дол. США

Угорщина 105,3 млн дол. США

Словаччина 91.9 млн дол. США

Регіональні 
потреби 

258,5 млн дол. США

ЗАГАЛОМ 

Фінансові потреби за РПР для кожної країни

ФІНАНСОВІ ПОТРЕБИ

КЛАСТЕР НЕОБХІДНЕ ФІНАНСУВАННЯ (ДОЛ. 

США)

Координація та 
управління об’єктами 
розміщення ВПО

42 млн дол. США

Координація 15 млн дол. США

Освіта 41,9 млн дол. США

Телекомунікації 
в надзвичайних 
ситуаціях

3,7 млн дол. США

Продовольча 
безпека та засоби до 
існування

469,5 млн дол. США

Охорона здоров’я 110 млн дол. США

Логістика 6,8 млн дол. США

Багатоцільова 
грошова допомога

600,3 млн дол. США

Харчування 23,5 млн  дол. США

Захист 218 млн дол. США

Захист дітей 68 млн дол. США

ГЗН 39 млн дол. США

Протимінна 
діяльність

25 млн дол. США

Житло/НПТ 366,6 млн дол. США

ВСГ 216,7 млн дол. США

ЗАГАЛОМ 2,25 млрд дол. США

 Фінансові потреби кластерів у рамках ЕЗ 

$1,85 млрд дол. США
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SUMMARY OF THE UKRAINE FA AND RRP

ЯК ПІДТРИМАТИ ЕКСТРЕНИЙ ЗАКЛИК ТА ПЛАН 
ДОПОМОГИ БІЖЕНЦЯМ

ЗРОБИТИ ФІНАНСОВИЙ ВНЕСОК ДЛЯ ЕКСТРЕНОГО 
ЗВЕРНЕННЯ ЧИ ДО ПЛАНУ РЕАГУВАННЯ ДЛЯ 
ДОПОМОГИ БІЖЕНЦЯМ

Фінансові внески на адресу авторитетних організацій 
з надання допомоги є однією з найцінніших та 
найефективніших форм реагування на надзвичайні 
гуманітарні ситуації. Донорам державного та 
приватного сектору пропонується робити грошові 
внески безпосередньо у рамках звернення та плану.  
Див. наведені контактні дані кластерів та організацій.

ЗРОБИТИ ВНЕСОК ЧЕРЕЗ ГУМАНІТАРНИЙ ФОНД ДЛЯ 
УКРАЇНИ (UHF)

Гуманітарний фонд для України є спільним фондом 
фінансування країни (СФФК). СФФК — це підтримувані 
багатьма донорами інструменти фінансування 
гуманітарної діяльності, які отримують нецільові 
кошти для їх виділення у разі виникнення гуманітарних 
потреб, пріоритетність яких визначається залежно 
від ситуації на основі спільного планування та 
інклюзивного процесу прийняття рішень. UHF просуває 
координовані заходи гуманітарного реагування і 
підтримує реалізацію Плану гуманітарного реагування 
в Україні. Детальнішу інформацію про СФФК можна 
знайти на сайті: https://www.unocha.org/our-work/hu-
manitarian-financing/country-based-pooled-funds-cbpf  
або на сторінці @CBPFs у Twitter. Ви можете зробити 
пожертвування на адресу спільного Гуманітарного 
фонду для України за посиланням:  crisisrelief.un.org/
ukraine-crisis 

СТАТИ ДОНОРОМ ЦЕНТРАЛЬНОГО ФОНДУ 
РЕАГУВАННЯ НА НАДЗВИЧАЙНІ СИТУАЦІЇ

Центральний фонд реагування на надзвичайні 
ситуації (CERF) є швидким і ефективним способом 
підтримки оперативних заходів гуманітарного 
реагування. Генеральний секретар закликав 
досягти сукупної річної суми внесків в один мільярд 
доларів — ціль, яку схвалила Генеральна Асамблея 
ООН. CERF надає оперативне фінансування для 
рятувальних гуманітарних заходів на початкових 
фазах надзвичайних ситуацій та для подолання 
кризових ситуацій, на які не було залучено достатнє 
фінансування. Внески приймаються впродовж усього 
року від урядових та приватних донорів. CERF потребує 
регулярного поповнення. Див. посилання про те, як 
стати донором CERF: unocha.org/cerf/donate. 

ПОЖЕРТВИ НЕ В ГРОШОВІЙ ФОРМІ

Вітаються пожертви у вигляді найбільш необхідних 
товарів та безоплатних послуг. Донори можуть 
звертатися безпосередньо до організацій, щоб 
оцінити та задовольнити найбільш нагальні потреби у 
пожертвах в негрошовій формі, а також утримуватися 

від надсилання непотрібних внесків, які можуть не 
відповідати визначеним потребам або міжнародним 
стандартам якості.

БРАТИ УЧАСТЬ У ГРОМАДСЬКІЙ ПІДТРИМЦІ, СПІЛЬНІЙ 
АДВОКАЦІЙНІЙ РОБОТІ ТА ІННОВАЦІЙНИХ РІШЕННЯХ

Підтримувати ідтримувати працівників, родини 
та громади, постраждалі внаслідок катастроф і 
конфліктів. Співпрацюйте з гуманітарною спільнотою, 
додайте свій голос і виступайте за припинення бойових 
дій. Поширюйте послання Організації Об’єднаних 
Націй та гуманітарних партнерів, закликаючи всі 
сторони виконувати свої зобов’язання щодо надання 
безпечної, швидкої та безперешкодної гуманітарної 
допомоги цивільним особам, які ї ї потребують, а 
також гарантувати, що цивільні особи мають свободу 
пересування та доступ до допомоги, не ризикуючи 
стати мішенню. Залучайте громадянське суспільство, 
бізнес-мережі та посадових осіб, яких було обирано на 
виборній основі, до підтримки людей, які постраждали 
від надзвичайної ситуації в Україні та поточних криз у 
всьому світі.

ЗВІТУВАТИ ПРО ВАШІ ВНЕСКИ ЧЕРЕЗ СИСТЕМИ 
МОНІТОРИНГУ

Звітність про внески підвищує прозорість та покращує 
підзвітність, а також дає нам можливість відзначати 
щедрі внески. Це допомагає нам виявляти серйозні 
прогалини у фінансуванні. Повідомляйте про пожертви 
у рамках Екстреного звернення на адресу fts@un.org 
або заповніть онлайн-форму за адресою fts.unocha.
org. При повідомленні FTS про внески в натуральній 
формі просимо надавати короткий опис товарів або 
послуг та оцінювану вартість в доларах США або 
валюті відповідної країни, якщо це можливо. Про 
фінансування у рамках РПР, заповніть цю форму у 
програмі Refugee Funding Tracker (RFT), яка спрямована 
на відстеження міжвідомчого фінансування програм у 
справах біженців у всьому світі.

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ГНУЧКОГО ФІНАНСУВАННЯ

У постійно мінливому операційному середовищі, 
як-от ситуація в Україні, гнучке фінансування – тобто 
кошти, які є нецільовими або обмежено цільовими 
коштами – буде життєво важливим для забезпечення 
ефективного та адаптивного реагування для 
забезпечення захисту та допомоги людям, які ї ї 
потребують. Гнучкі фонди дозволяють,агентствам/
організаціям ефективно планувати та керувати 
ресурсами.


