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PART I:    

TOTAL POPULATION 
OF XXX

36M

PEOPLE IN NEED 

25M

PEOPLE TARGETED 

18.4M

REQUIREMENTS 
(US$)

506M

# HUMANITARIAN 
PARTNERS

00

ЗАГАЛЬНА 
ЧИСЕЛЬНІСТЬ 
НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ 

42*
 МЛН

ЛЮДИ, ЯКІ 
ПОТРЕБУВАЛИ 
ДОПОМОГИ 

3,4 МЛН

ЛЮДИ, ЯКИМ 
ПЛАНУВАЛОСЯ 
НАДАТИ ДОПОМОГУ 

2,1 МЛН

ЛЮДИ, ЯКИМ БУЛО 
НАДАНО ДОПОМОГУ 
 

1,4 МЛН

ПОТРЕБИ (ДОЛ. США)  
204,7  МЛН

ПРОФІНАНСОВАНО (ДОЛ. США) 
124,2  МЛН

НЕ ЗАДОВОЛЕНО ПОТРЕБ (ДОЛ. США) 
80,4  МЛН

$84,5МЛН ГУМАНІТАРНЕ ФІНАНСУВАННЯ ПРОЄКТІВ ПОЗА ПГР У 2020 Р.

ЧОРНЕ 
МОРЕ

АЗОВСЬКЕ
МОРЕ

Київ

БІЛОРУСЬ

МОЛДОВА

ПОЛЬЩА

РУМУНІЯ

BULGARIA

Автономна
Республіка 

Крим

Севастополь

Чернігівська

Чернівецька

ЧеркаськаХмельницька

Херсонська

Харківська

Сумська

Полтавська

Одеська

Луганська

Кіровоградська

Київська

Запорізька

Житомирська

ДонецькаДніпропетровська

Вінницька

Тернопільська

Рівненська
Волинська

Миколаївська

Івано-Франківська

Львівська

ЛИТВА

TURKEY
GREECE

РОСІЙСЬКА
ФЕДЕРАЦІЯ

SERBIA

Non-Goverment Controlled Area

«Лінія розмежування» станом на серпень 2018 р.

Не підконтрольні Уряду території (НПУТ)

Закарпатська

*  На основі оцінок чисельності населення Державною службою статистики України станом на 2019 р.

ФІНАНСУВАННЯ ПЛАНУ ГУМАНІТАРНОГО РЕАГУВАННЯ НА 2020 Р. **

Межі та назви, а також позначення, які використовуються на цій карті, не означають офіційного схвалення або визнання Організацією Об’єднаних Націй 

**  За даними Служби фінансового моніторингу (FTS) станом на 20 квітня 2021 р.

61% 
ОТРИМАНО
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PART I:    

НЕ ЗАДОВОЛЕНО ПОТРЕБ (ДОЛ. США) 
80,4  МЛН

ЗМІСТ

ЧАСТИНА I: 
Огляд досягнень 2020 року  ������������������������������������������������������� 04

Огляд фінансування 2020 року  ������������������������������������������������ 05

Загальний огляд ���������������������������������������������������������������������������� 06

ЧАСТИНА II: ВИКОНАННЯ ПЛАНІВ КЛАСТЕРІВ
Освіта  ���������������������������������������������������������������������������������������������� 07

Продовольча безпека та засоби до існування  ��������������������� 07

Охорона здоров’я  ������������������������������������������������������������������������ 08

Захист  ���������������������������������������������������������������������������������������������� 08

Житло/НПТ  ������������������������������������������������������������������������������������� 10

Вода, санітарія та гігієна  ������������������������������������������������������������� 10

Додаток: Цілі, заходи, індикатори, цільові показники та 
рівень виконання  ������������������������������������������������������������������������� 11
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ЧАСТИНА I: ОГЛЯД ДОСЯГНЕНЬ 2020 Р.  

* Виконання проєктів ПГР — колективний результат (за 12 місяців) реалізації проєктів, включених до ПГР 2020 року, які повідомили про отримання 
фінансування. За даними Служби фінансового моніторингу (FTS), лише 34 з 122 проєктів, поданих 56 гуманітарними організаціями і включених до ПГР 
2020 р., було повністю або частково профінансовано.

** Виконання проєктів поза ПГР — колективний результат реалізації інших гуманітарних проєктів/заходів, не включених у ПГР 2020 р. Дані щодо 
отриманого фінансування та кількості людей, які одержали допомогу поза проєктами ПГР, у цьому звіті представлені на основі неповної інформації, 
оскільки деякі організації не повідомили Кластери про результати проєктів поза ПГР.

*** За даними Служби фінансового моніторингу станом на 20 квітня 2021 р.

ЗАГАЛЬНЕ ВИКОНАННЯ ПГР

3,4МЛН

Надано допомогу за проєктами ПГР, млн людей* 

ПОТРЕБУВАЛИ ДОПОМОГИ
2,1МЛН
ПЛАНУВАЛОСЯ НАДАТИ 
ДОПОМОГУ

1,4МЛН
НАДАНО ДОПОМОГУ

ПОКВАРТАЛЬНЕ ВИКОНАННЯ ПЛАНУ 
(СУКУПНО)

Надано допомогу за проєктами поза ПГР** 

0,4  млн

РОЗПОДІЛ ВИКОНАННЯ ПЛАНУ 
ЗА МІСЦЕМ ДОПОМОГИ

Надано допомогу поза проєктами ПГРР**

Планувалося надати допомогу

РОЗПОДІЛ ВИКОНАННЯ ПЛАНУ ЗА КЛАСТЕРАМИ

Захист

Вода, санітарія
та гігієна

Загальні послуги
і підтримка

Багатоцільова грошова
допомога

Освіта

Житло/НПТ

Продовольча безпека
та засоби до існування

Охорона здоров’я

Надано 
допомогу 

(проєкти ПГР)

Планувалося 
надати 

допомогу

% людей, які отримали 
допомогу,  серед тих, кому 

планувалося її надати

Потребували 
допомоги

КЛАСТЕР Отримано
(млн дол. 

США)

Потрібно 
(млн дол. 

США)

Разом

$8,3 $2,2 207 тис.420 тис. 46 тис.

59 тис.

22%

38%

72%

89%

49%

47%

4 кв3 кв2 кв1 кв

0,6  млн

1,0  млн

1,4  млн

0,02  млн
0,04  млн 0,06  млн

0,6  млн

$27,1 $10,8 162 тис.1,0 млн 62  тис.

$38,9 $21,6 1,3 млн 1,7 млн 1,2  млн

$55,9 $24,9 2,8 млн 1,5 млн 1,3 млн

$26,6 $7,6 384 тис. 119 тис.

$32,5 $12,0 2,8 млн 2,1 млн 989  тис.

$9,0 $1,9

$6,3 $3,3

33  тис.

68%

- - -

-

3,4  млн 2,1 млн 1,4 млн$204,7 

10 тис. 31%

Надано допомогу за проєктами ПГР* 

$124,2*** 

1.1m
1.2m

0.15m

0.96m

0.5M

НПУТ ПУТ

1.1

1,2млн824тис. 1,3млн6тис.

266тис.266тис.

571тис.

ОГЛЯД ДОСЯГНЕНЬ 2020 Р.
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 ЧАСТИНА I: ОГЛЯД ФІНАНСУВАННЯ 2020 Р.1  

ОГЛЯД ФІНАНСУВАННЯ 2020 Р.1

61%
отримано

1 За даними Служби фінансового моніторингу станом на 20 квітня 2021 р.
2 ЄС  — Європейська Комісія (включно з Директоратом Європейської Комісії з питань 
гуманітарної допомоги та цивільного захисту)
3 Установи ООН, в тому числі ООН, ЮНІСЕФ, Гуманітарний фонд для подолання COVID-19, 
Об’єднана програма ООН з питань ВІЛ/СНІД, Фонд ООН у галузі народонаселення
4 СЕРФ – Центральний фонд реагування на надзвичайні ситуації

 

Потрібно (млн дол. США)

204,7МЛН
Отримано (млн дол. США)

124,2МЛН
Не отримано (млн дол. США)

80,4МЛН

РОЗПОДІЛ ФІНАНСУВАННЯ ЗА КЛАСТЕРАМИ (млн дол. США)¹

Захист Вода, санітарія
та гігієна

Загальні
послуги і

підтримка

Багатоцільова
грошова

допомога
Освіта Житло/НПТ

Продовольча
безпека та засоби

 до існування

Охорона 
здоров’я

26,638,927,1 55,98,3 6,3 9,0

Для проєктів
ПГР 

Для проєктів 
поза ПГР

Кілька кластерів/
Кластер

не вказано

10,8
(40%)

Не задоволено потреб   Профінансовано проєктів ПГР Профінансовано проєктів поза ПГР

2,2(26%)

32,5

гуманітарне фінансування проєктів поза ПГР у 2020 р.

77,5

3,1 0,8

РОЗПОДІЛ ФІНАНСУВАННЯ ЗА ДОНОРАМИ
 (млн дол. США)1

Для проєктів поза ПГР

2015 2016 2017 2018

173,4
(55%)

97,4

105,3
(35%)

107,7

74,6
(37%)

84,9

70,8
(38%)

82,1

НАДХОДЖЕННЯ ФІНАНСУВАННЯ У 2020 Р. 
(млн дол. США)

0

30

60

90

120

150

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

Профінансовано проєктів ПГР,
% фінансування ПГР
Профінансовано проєктів поза ПГР

Фінансування проєктів ПГР

Фінансування проєктів поза ПГР

Інші
Франція
Польща

Італія
Данія
Катар

«Людина в біді»
Естонія
СЕРФ4

Швеція
Фінляндія
Приватні

Швейцарія
Японія
Канада

Російська Федерація
Об’єднані Арабські Емірати

Сполучене Королівство
Норвегія

Установи ООН3

ЄС2

Німеччина
Сполучені Штати Америки

2,6
0,4

42,2
22,9
19,3

12,2
5,9
3,5

2,7
1,7

1,3
1,4

1,2
1,2
1,0
0,9
0,9
0,9

0,5
0,5

3,4

21,8
25,8

20,1

3,2

2019

86,6
(53%)

70,3

ДИНАМІКА ФІНАНСУВАННЯ 2015-2020 РР. 
(млн дол. США)1

6,1

16,3
21,6

(55%)

17,4

24,9
(45%)

30,9

7,6(28%)

19,0

12,0
(37%)

20,6

3,3(52%)
3,0

1,9(22%)
7,0

40,0

Потрібно 
для проєктів ПГР

0,5

2020

124,2
(61%)

84,5

4,1

3,2

1,8

0,9

0,9

0,4

0,2

3,0

0,9
0,7

0,4

$84,5МЛН

Для проєктів ПГР
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ЧАСТИНА I: ЗАГАЛЬНИй ОГЛЯД  

ЗАГАЛЬНИЙ ОГЛЯД

Огляд заходів реагування
У 2020 році постраждалі внаслідок збройного конфлікту громади 
в Донецькій та Луганській областях, зокрема люди похилого 
віку, жінки і діти, потерпали від бойових дій, які не припинялися, 
сильних лісових пожеж та наслідків обмежень пересування та 
скорочення засобів до існування через карантинні обмеження. 
Майже дві третини мешканців постраждалого регіону потребували 
гуманітарної допомоги та послуг у сфері захисту прав. Попри 
значні обмеження, зокрема у зв’язку з коронавірусною хворобою 
COVID-19, гуманітарні організації забезпечували першочергові 
потреби людей, керуючись чотирма стратегічними цілями, 
передбаченими у Плані гуманітарного реагування 2020 року 
(ПГР). До кінця року близько 1,43 мільйона людей — дітей, жінок 
і чоловіків — отримали певні види допомоги або послуги у сфері 
захисту в рамках проєктів, які одержали фінансування за ПГР. 
Це на 12 % більше, як порівняти з 2019 роком, коли підтримку 
отримали 1,26 мільйона людей.

Як і в попередні роки, розподіл допомоги у різних пріоритетних 
географічних зонах залишався нерівномірним: відносно 
високий рівень на підконтрольній Уряду території (ПУТ) — майже 
1,17  мільйона людей, та значно нижчий на не підконтрольній 
Урядові території (НПУТ) — близько 266 000. Проте кількість людей, 
які отримали допомогу на НПУТ, зросла на 77 %, як порівняти з 2019 
роком, коли підтримку одержали 150 000 людей. Такий нерівний 

розподіл пов’язаний із рівнем доступу гуманітарних організацій 
для здійснення заходів у різних районах: чим менш обмеженим був 
доступ, тим більше людей отримали допомогу. Більше інформації 
щодо питань доступу в розділі «1.2. Вплив кризи» Огляду 
гуманітарних потреб (ОГП) 2021 року за посиланням https://www.
humanitarianresponse.info/en/document/ukraine-2021-humanitarian-
needs-overview-hno-enua.

Цього вдалося досягти частково завдяки відносно високому 
рівню гуманітарного фінансування для України в 2020 році: було 
отримано 209 дол. США, 124 млн дол. США з яких надійшли у 
рамках ПГР, яким передбачалося залучення 205 млн дол. США. 
Це найбільший рівень фінансування України з 2016 року, коли 
було одержано 213 млн дол. США. Вплив пандемії COVID-19 та 
пов’язаний з цим перегляд ПГР 2020 року для включення заходів 
для подолання COVID-19 у постраждалих унаслідок конфлікту 
районах країни суттєво вплинули на збільшення донорської 
підтримки. Крім того, у рамках Гуманітарного фонду для України 
(UHF) було залучено 9 млн дол. США для допомоги Україні, 
зокрема і від донорів, які раніше не брали участі в фінансуванні 
таких заходів.

З більш докладною інформацією щодо заходів реагування можна 
ознайомитись на вебсайті Humanitarian Insight за посиланням 
https://hum-insight.info/plan/830. Виконання проєктів секторів 
представлено у наступному розділі.
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ЧАСТИНА II: ВИКОНАННЯ ПЛАНІВ КЛАСТЕРІВ  

ВИКОНАННЯ ЗА МІСЦЕМ ДОПОМОГИ

Надано допомогу за проєктами ПГР
Надано допомогу поза проєктами ПГР

Планувалося надати допомогу

0.16m

НПУТ ПУТ

1.1

30 тис.

3 тис.

98 тис.110 тис. 16 тис.
4 тис.

НАДАНО ДОПОМОГУ

за проєктами ПГР і поза ПГР53 тис.
у рамках заходів із подолання COVID-190

Кластер продовольчої безпеки та засобів до існування

(проєкти ПГР)

13%
діти

65%
жінки

35%
чоловіки

27%
дорослі 40%1,0 млн 162 тис. 62 тис.

Розподіл людей, які отримали 
допомогу, за статтю та віком

Потребували 
допомоги

Планувалося 
надати допомогу

Надано 
допомоги

Отримано 
фінансування

60%
літні

Освітній кластер 

49%
жінки

51%
чоловіки

99%
діти

1%
дорослі

(проєкти ПГР)

26%420 тис. 157 тис. 46 тис.

Розподіл людей, які отримали 
допомогу, за статтю та віком

Потребували 
допомоги

Планувалося 
надати допомогу

Надано 
допомоги

Отримано 
фінансування

ВИКОНАННЯ ЗА МІСЦЕМ ДОПОМОГИ

0.96m
6 тис.

0.16m

НПУТ ПУТ

1.1

4 тис.
58 тис.

14 тис.

132 тис.30 тис.

НАДАНО ДОПОМОГУ

за проєктами ПГР і поза ПГР83 тис.
у рамках заходів із подолання COVID-1921 тис.

Надано допомогу за проєктами ПГР
Надано допомогу поза проєктами ПГР

Планувалося надати допомогу

ВИКОНАННЯ ПЛАНІВ КЛАСТЕРІВ

Реалізація заходів реагування:

 • Понад 46 000 людей (понад 53 000 в рамках ПГР та інших проєктів) отримали допомогу 
завдяки заходам реагування, спрямованим на створення безпечного та захищеного 
середовища для навчання та зміцнення життєстійкості. Зокрема 10 000 хлопчиків і 
дівчинок навчалися у 950 вчителів, які пройшли відповідне навчання (в рамках ПГР та 
інших проєктів). Серед людей, які отримали допомогу за ПГР, 8 % — це мешканці НПУТ. 
Це становить 22-відсоткове виконання цільового показника, передбаченого ПРГ. 

 • Міністерство освіти і науки (МОН) створило міжвідомчу робочу групу для імплементації 
Декларації про безпеку шкіл та ухвалило План заходів для реалізації Декларації про 
безпеку шкіл. А в рамках Групи координації донорської підтримки МОН було створено 
підгрупу з питань освіти у надзвичайних ситуаціях (ОНС), яка поступово перебере на 
себе основні функції Кластера.

Прогалини та проблеми реагування:

 • У 2020 році було зареєстровано 11 безпекових інцидентів із навчальними закладами 
(проти 36 у 2019 р.). Партнери кластера не мали можливості реагувати на всі інциденти, 
зокрема на НПУТ, здебільшого через обмеження доступу.

 • Прогалини реагування, які спостерігалися у 2020 році, були пов’язані з обмеженням 
доступу, які посилилися через карантинні обмеження пересування і бюрократичні 
перешкоди. У зв’язку з цим зменшилися операційні спроможності, особливо на НПУТ 
Луганської області, де присутність партнерів освітнього кластера дуже обмежена.

Реалізація заходів реагування:

 • Попри обмеження фінансування і доступу партнери кластера разом надали підтримку 
82 838 людям у рамках ПГР та інших проєктів. Із них 61 905 було надано підтримку 
в рамках заходів ПГР (в т.ч. заходів для подолання COVID-19). Це становить 38 % від 
оновлених цільових показників 2020 року, якими передбачалося надання допомоги 
161 896 людям відповідно до трьох цілей кластера у 2020 році.

 • Ціль 1. 70 000 отримали продовольчу допомогу, зокрема у рамках збільшення підтримки 
у зв’язку з карантинними обмеженнями і доставки за адресою (в натуральній формі, 
у формі грошової підтримки та ваучерів). Із них 58 177 одержали допомогу в рамках 
проєктів ПГР (53 % від оновленого цільового показника на рівні 109 721 людей, яким 
планувалося надати підтримку).

 • Ціль 2. Понад 7 500 людей одержали термінову підтримку в сільськогосподарській 
сфері. Із них 2 850 отримали допомогу в рамках проєктів ПГР (7 % від оновленого 
цільового показника на рівні 42 962 людей, яким планувалося надати підтримку).

 • Ціль 3. 6 000 отримали допомогу несільськогосподарськими засобами до існування 
завдяки сприянню зайнятості й можливостям для отримання доходу. Із них 877 
одержали підтримку в рамках проєктів ПГР (10 % від оновленого цільового показника 
на рівні 9 213 людей, яким планувалося надати підтримку).

Прогалини та проблеми реагування:

 • Пандемія COVID-19 обмежила можливості для взаємодії партнерів із постраждалими 
громадами, збільшила кількість людей, які потребують гуманітарної допомоги, і 
призвела до росту операційних витрат партнерів. Через обмежений доступ значні 
прогалини у сфері реагування спостерігалися на НПУТ.

 • Через обмеженість спроможностей більшість партнерів спрямували зусилля на 
забезпечення негайних продовольчих потреб і мало уваги приділяли підтримці засобів 
до існування.
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ЧАСТИНА II: ЗАГАЛЬНИй ОГЛЯД  

Кластер охорони здоров’я

(проєкти ПГР)

18%
діти

57%
жінки

43%
чоловіки

53%
дорослі 55%1,3 млн 1,7 млн 1,2 млн

Розподіл людей, які отримали 
допомогу, за статтю та віком

Потребували 
допомоги

Планувалося 
надати допомогу

Надано 
допомоги

Отримано 
фінансування

29%
літні

Кластер з питань захисту 

(проєкти ПГР)

22%
діти

60%
жінки

40%
чоловіки

52%
дорослі 45%2,8 млн 1,5 млн 1,3 млн

Розподіл людей, які отримали 
допомогу, за статтю та віком

Потребували 
допомоги

Планувалося 
надати допомогу

Надано 
допомоги

Отримано 
фінансування

26%
літні

ВИКОНАННЯ ЗА МІСЦЕМ ДОПОМОГИ

0,96 МЛН

51 тис.

0,16 МЛН

НПУТ ПУТ

1,1

1,2 МЛН1,1 МЛН600 тис.

571 тис.

НАДАНО ДОПОМОГУ

за проєктами ПГР і поза ПГР1,8 МЛН

у рамках заходів із подолання COVID-191,2 МЛН

Надано допомогу за проєктами ПГР
Надано допомогу поза проєктами ПГР

Планувалося надати допомогу

ВИКОНАННЯ ЗА МІСЦЕМ ДОПОМОГИ

0,16 МЛН

НПУТ ПУТ

1,1

233 тис. 1,1 МЛН

302 тис.

1,1 МЛН354 тис.
5 тис.

НАДАНО ДОПОМОГУ

за проєктами ПГР і поза ПГР1,6 МЛН

у рамках заходів із подолання COVID-19563 тис.

Надано допомогу за проєктами ПГР
Надано допомогу поза проєктами ПГР

Планувалося надати допомогу

ВИКОНАННЯ ПЛАНІВ КЛАСТЕРІВ

Реалізація заходів реагування:

 • Понад 50 000 людей (621 000 у рамках ПГР та інших проєктів) як на ПУТ, так і на НПУТ 
отримали доступ до життєво необхідних медичних послуг, включно з психосоціальною 
підтримкою та послугами у сфері психічного здоров’я. 

 • Більш ніж 67 000 одержали підтримку (у рамках ПГР і проєктів поза ПГР) завдяки 
збільшенню спроможностей і сталості медичних послуг, які надаються на різних рівнях 
допомоги постраждалому населенню.

 • Понад 17 000 постачальників медичних послуг і постраждалих унаслідок конфлікту 
людей отримали допомогу завдяки заходам підвищення обізнаності, соціальної 
мобілізації та адвокації. 

 • За оцінками, у рамках кампаній із підвищення обізнаності з питань коронавірусної 
хвороби COVID-19 і забезпечення медичними засобами та обладнанням було охоплено 
1,2 мільйона людей. 

Прогалини та проблеми реагування:

 • Через пандемію COVID-19 збільшилися потреби у психосоціальній підтримці у зв’язку з 
посиленням панічних атак, тривожних розладів і психосоматичних проблем, особливо 
серед людей похилого віку.

 • Пандемія ускладнила надання необхідних медичних послуг та суттєво позначилась 
на здоров’ї постраждалого населення, зокрема літніх людей. Карантинні обмеження, 
надзвичайне збільшення потреб у послугах вплинули на роботу всіх медичних закладів. 
Водночас надання медичних консультацій у дистанційному форматі (онлайн або по 
телефону) пов’язано з технічними складнощами.

 • Проблеми національної системи охорони здоров’я, які існували й до пандемії, зокрема 
нестача персоналу, відсутність засобів індивідуального захисту (ЗІЗ) у медичних 
закладах, застаріле устаткування, брак технічних спроможностей для забору та 
перевезення зразків тощо, негативно позначились на готовності реагувати на 
пандемію COVID-19.

Реалізація заходів реагування:

 • Психосоціальну підтримку було надано 151 000 людей (51 % з яких становили діти та 
12 % — люди похилого віку) у рамках індивідуальних консультацій, групових сесій, у 
центрах для дітей та під час виїздів мобільних бригад. За психосоціальною підтримкою 
більше зверталися жінки та дівчинки, які склали 72 % серед людей, яким було надано 
допомогу у 2020 році, як порівняти з 58 % у 2019 році. Через карантинні обмеження 
партнери були змушені зменшити надання групової психосоціальної підтримки на 
54 %. Проте індивідуальна психосоціальна допомога зросла на 130 % завдяки роботі 
«гарячих ліній» з питань психосоціальної підтримки в Донецькій та Луганський 
областях. 

 • Завдяки спільним адвокаційним заходам партнерів у сфері захисту було забезпечено 
позитивні зміни в нормативно-правовій базі з питань захисту. Так, (i) було внесено 
зміни до закону з питань протимінної діяльності. І хоча для його повної імплементації 
необхідно ухвалення додаткових нормативно-регуляторних положень, нова 
нормативно-правова база уможливлює практичну реалізацію заходів протимінної 
діяльності в Україні, зокрема надання допомоги постраждалим від мін. Також було 
вдосконалено (ii) порядок надання компенсації за пошкоджене внаслідок конфлікту 
майно. 

 • Майже 9 000 людей отримали грошову допомогу та адресну допомогу в натуральній 
формі у сфері захисту.
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 • Майже 35 000 людей одержали правову допомогу, та 75 000 отримали індивідуальні 
консультації з питань захисту прав, в тому числі майже 20 000 на НПУТ, яким партнери 
надали допомогу у дистанційному форматі й на КПВВ. З них понад 30 % — внутрішньо 
переміщені особи (ВПО). 

 • Попри значні обмеження пересування через «лінію розмежування», партнери надали 
послуги у сфері захисту 77 500 людям на контрольних пунктах в’їзду-виїзду (КПВВ), 
зокрема шляхом поширення інформації, надання допомоги із транспортом, навчання 
щодо ризиків вибухонебезпечних предметів, консультацій з питань захисту прав і 
правової допомоги. 

 • Продовжувалося надання життєво необхідних послуг щодо гендерно зумовленого 
насильства (ГЗН). Зокрема мобільні бригади з питань психосоціальної підтримки 
перенаправили 3 613 випадків в поліцію та організаціям, які надають правову 
допомогу, і 3 568 постраждалих від ГЗН були направлені для отримання підтримки в 
притулках і центрах денної допомоги. У Луганській області (ПУТ) партнери сприяли 
відкриттю першого притулку для постраждалих від ГЗН.

 • Партнери у сфері протимінної діяльності майже подвоїли маркування небезпечних зон 
(14,7 мільйона кв. м) і розмінували 2,2 мільйона кв. м, що на 28 % більше, як порівняти 
з попереднім роком. 

 • З метою пошуку довготривалих рішень і забезпечення сталості заходів реагування в 
умовах карантинних обмежень партнери збільшили підтримку проєктів із залученням 
місцевих громад і проєктів мирного співіснування, зокрема в Луганській області. 
У рамках заходів на рівні громад було надано підтримку 66 400 людям (35 % з яких 
проживають на НПУТ).

 • Для запобігання розповсюдженню COVID-19 під час реалізації заходів у сфері захисту 
партнери надали ЗІС 375 000 людей, забезпечили 50 000 людей гігієнічними засобами і 
надали допомогу харчовими продуктами та НПТ установам, де проживає понад 70 000 
людей похилого віку та людей з інвалідністю.

Прогалини та проблеми реагування:

 • Пов’язані з COVID-19 обмеження ще більше ускладнили гуманітарний доступ та надання 
послуг у сфері захисту постраждалому населенню, особливо на НПУТ. Припинення 
роботи КПВВ призвело до п’ятикратного зменшення психосоціальної підтримки 
мешканцям НПУТ і збільшення потреб у правовій допомозі, оскільки велика кількість 
людей не має можливості перетнути «лінію розмежування» для отримання свідоцтв 
про народження, пенсій і соціальних виплат. Ненадійна робота мереж телекомунікацій, 
особливо в сільських районах, створює додаткові складнощі для дистанційного 
надання послуг, особливо для людей похилого віку. 

 • Обмеження пересування вплинули на надання правової допомоги та консультаційних 
послуг у сфері захисту: їхні обсяги зменшилися, відповідно, на 42 % і 11 %, як порівняти 
з 2019 р.

 • Через COVID-19 та брак фінансування також в п’ять разів зменшилась кількість літніх 
людей і людей з інвалідністю, які користувалися центрами підтримки громад, що 
призвело до загострення їхньої вразливості та ізоляції.

 • Україна залишалася одним із найбільш замінованих регіонів світу, в тому числі за 
кількістю жертв, але надання допомоги постраждалим — одна з головних прогалин 
реагування. Хоча кількість постраждалих від мін, які отримали допомогу, зросла на 
7 %, це все ще значно нижче загальних потреб (у 2020 році лише 70 постраждалих 
одержали підтримку). Крім того, карантинні обмеження та закриття шкіл, КПВВ і 
громадських центрів зменшили можливості для проведення навчання щодо ризиків 
вибухонебезпечних предметів, яке скоротилося на 39 %.
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   Кластер води, санітарії та гігієни (ВСГ)

(проєкти ПГР)

14%
діти

54%
жінки

46%
чоловіки

50%
дорослі 37%2,8 млн 2,1 млн 1,0 млн

Розподіл людей, які отримали 
допомогу, за статтю та віком

Потребували 
допомоги

Планувалося 
надати допомогу

Надано 
допомоги

Отримано 
фінансування

36%
літні

Кластер житла/непродовольчих товарів

(проєкти ПГР)

27%
діти

54%
жінки

46%
чоловіки

45%
дорослі 28%384 тис. 119 тис. 59 тис.

Розподіл людей, які отримали 
допомогу, за статтю та віком

Потребували 
допомоги

Планувалося 
надати допомогу

Надано 
допомоги

Отримано 
фінансування

28%
літні

ВИКОНАННЯ ЗА МІСЦЕМ ДОПОМОГИ

0.96m

0.16m

НПУТ ПУТ

1.1

49 тис. 10 тис.44 тис.75 тис.

НАДАНО ДОПОМОГУ

за проєктами ПГР і поза ПГР59 тис.
у рамках заходів із подолання COVID-190

Надано допомогу за проєктами ПГР
Надано допомогу поза проєктами ПГР

Планувалося надати допомогу

ВИКОНАННЯ ЗА МІСЦЕМ ДОПОМОГИ

0,16 МЛН

НПУТ ПУТ

266 тис. 723 тис.

16 тис.

1,3 МЛН824 тис.

НАДАНО ДОПОМОГУ

за проєктами ПГР і поза ПГР1,0 МЛН

у рамках заходів із подолання COVID-190,9 МЛН

Надано допомогу за проєктами ПГР
Надано допомогу поза проєктами ПГР

Планувалося надати допомогу

Реалізація заходів реагування:

 • Кластер виконав свої три цілі на 52 %, 40 % і 34 %, відповідно.

 • Було надано 85 наборів для проведення екстрених ремонтів.

 • 12 687 родин отримали підтримку для підготовки до зими. Також були задоволені 
критичні гуманітарні потреби щодо підготовки до зими.

 • 6 349 родин отримали непродовольчі товари.

 • 2 781 домогосподарство отримало гуманітарну житлову підтримку: 2 700 щодо 
проведення дрібних і середніх ремонтів, 57 — допомогу щодо капітального ремонту і 
24 родини щодо відновлення/переміщення.

Прогалини та проблеми реагування:

 • Через карантинні обмеження реалізація програм (проведення ремонтів і доставлення 
твердого палива) була відкладена на кілька місяців.

 • На НПУТ обмежений доступ залишається значною проблемою для партнерів, що 
призводить до затримки реалізації їхніх програм.

 • У Донецькій області місцеві органи влади розпочали програму ремонтів житла, а в 
Луганській області місцева адміністрація ще не приєдналася до цієї ініціативи.

Реалізація заходів реагування:

 • 990 000 людей отримали допомогу у сфері водопостачання, санітарії та гігієни (ВСГ) у 
Донецькій та Луганський областях (73 % на ПУТ, 27 % на НПУТ), в тому числі 336 000 
людей похилого віку, 138 000 дітей і 128 000 людей з інвалідністю.

 • У 2020 році завдяки застосуванню підходів для забезпечення більш сталого 
реагування, відновлення та зменшення ризиків катастроф підтримку отримали майже 
350 000 людей.

 • У рамках допомоги соціальним закладам було надано гігієнічні засоби 110 лікарням 
вторинної ланки медичної допомоги (71 на ПУТ і 39 на НПУТ). Для 14 лікарень 
було покращено доступ до водопостачання і водовідведення. І більш ніж 600 інших 
закладів (шкіл, будинків для людей похилого віку, соціальних закладів тощо) отримали 
підтримку у сфері гігієни (500 на ПУТ і 100 на НПУТ).

 • На рівні домогосподарств понад 43 000 вразливих людей отримали гігієнічні засоби 
(28 000 на ПУТ і 15 000 на НПУТ).

Прогалини та проблеми реагування:

 • Бюрократичні перешкоди на НПУТ Луганської області та загальні проблеми у сфері 
логістики ускладнили надання допомоги на НПУТ обох областей.

 • Також залишалася проблема поводження з медичними відходами через нормативно-
правові складнощі (напр., нормативна заборона створення сміттєспалювальних  
установок), що може спричинити подальші труднощі у 2021 році, особливо з 
урахуванням кампанії з вакцинації проти COVID-19.

ВИКОНАННЯ ПЛАНІВ КЛАСТЕРІВ
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ДОДАТОК: ЦІЛІ, ЗАхОДИ, ІНДИКАТОРИ, ЦІЛЬОВІ ПОКАЗНИКИ ТА РІВЕНЬ   

ЦІЛІ, ЗАХОДИ, ІНДИКАТОРИ, ЦІЛЬОВІ ПОКАЗНИКИ І ВИКОНАННЯ: ОСВІТА
ІНДИКАТОР ДЛЯ МОНІТОРИНГУ ЦІЛЬОВИЙ 

ПОКАЗНИК
НАДАНО 

ДОПОМОГУ 
(ПГР)

ЧАСТКА ЛЮДЕЙ, 
ЯКИМ НАДАНО 

ДОПОМОГУ (ПГР), 
ПОРІВНЯНО 
З ЦІЛЬОВИМ 

ПОКАЗНИКОМ 

НАДАНО 
ДОПОМОГУ 
(ПОЗА ПГР)

Ціль Освітнього кластера № 1. Забезпечити доступ постраждалих унаслідок конфлікту хлопчиків і дівчинок 
до безпечного інклюзивного середовища, яке сприяє навчанню, у якості основної послуги

• кількість дівчинок і хлопчиків, які навчаються у відновлених 
навчальних закладах або у додаткових навчальних приміщеннях

24 800 6 700 27% 146

• кількість дівчинок і хлопчиків, які користуються наданим обладнанням 
у навчальних закладах

28 400 3 226 11% 3 113

• кількість дівчинок і хлопчиків, які одержують допомогу завдяки 
отриманню навчальних посібників, комплектів ДОР або навчально-
розважальних матеріалів, або відповідних грошових інтервенцій

68 600 22 725 33% -

Ціль Освітнього кластера № 2. Підвищити якість навчання постраждалих унаслідок конфлікту хлопчиків і 
дівчинок, де це можливо

• кількість дівчинок і хлопчиків, які отримали допомогу в результаті 
організації навчання життєвим навичкам і соціального та емоційного 
навчання (СЕН)

38 800 2 786 7% 3 630

• кількість дівчинок і хлопчиків, які брали участь у програмах 
дистанційного навчання за підтримки партнерів Освітнього кластера

5 800 0 0% 27

Ціль Освітнього кластера № 5. Підвищити якість викладання завдяки розбудові спроможностей викладачів, 
де це можливо

• кількість вчителів (жінок і чоловіків), які пройшли навчання 24 600 540 2% 403

• кількість дівчинок і хлопчиків, яким викладають вчителі, які пройшли 
навчання

44 350 9 961 22% 20

ЦІЛІ, ЗАХОДИ, ІНДИКАТОРИ, ЦІЛЬОВІ ПОКАЗНИКИ І ВИКОНАННЯ: ПРОДОВОЛЬЧА БЕЗПЕКА ТА 
ЗАСОБИ ДО ІСНУВАННЯ

ІНДИКАТОР ДЛЯ МОНІТОРИНГУ ЦІЛЬОВИЙ 
ПОКАЗНИК

НАДАНО 
ДОПОМОГУ 

(ПГР)

ЧАСТКА ЛЮДЕЙ, 
ЯКИМ НАДАНО 

ДОПОМОГУ (ПГР), 
ПОРІВНЯНО 
З ЦІЛЬОВИМ 

ПОКАЗНИКОМ 

НАДАНО 
ДОПОМОГУ 
(ПОЗА ПГР)

Ціль Кластера продовольчої безпеки та засобів до існування № 1. Забезпечити негайний доступ до 
продовольства найбільш уразливих людей, які постраждали внаслідок конфлікту

• кількість людей, які отримали грошову допомогу/ваучери для 
покращення доступу до харчових продуктів 

45 291 31 432 69% 1 603

• кількість людей, які отримали продовольчу допомогу для покращення 
доступу до харчових продуктів 

10 858 6 948 64% 9 526

Ціль Кластера продовольчої безпеки та засобів до існування № 2. Підвищити продовольчу безпеку шляхом 
надання надзвичайної та термінової допомоги у сфері сільського господарства

• кількість людей, які отримали надзвичайну підтримку засобами до 
існування та/або підтримку для отримання доходів

300 119 40% -

• кількість людей, які отримали надзвичайну підтримку у сфері 
сільського господарства

2 909 1 769 61% 2 320

Ціль Кластера продовольчої безпеки та засобів до існування № 3. Збільшити можливості працевлаштування 
та отримання доходів шляхом відновлення/створення сталих засобів до існування 

• кількість людей, які отримали підтримку засобами до існування та/
або підтримку для отримання доходів

8 063 736 9% 4 358

Заходи реагування на COVID-191 84 824 19 939 24% 757

ЦІЛІ, ЗАХОДИ, ІНДИКАТОРИ, ЦІЛЬОВІ ПОКАЗНИКИ ТА РІВЕНЬ 
ВИКОНАННЯ

1. Крім того, у рамках інформаційних кампаній щодо COVID-19 було охоплено ще 263 особи.

ДОДАТОК: ЦІЛІ, ЗАхОДИ, ІНДИКАТОРИ, ЦІЛЬОВІ ПОКАЗНИКИ ТА РІВЕНЬ ВИКОНАННЯ



12

ЧАСТИНА II: ЦІЛІ, ЗАхОДИ, ІНДИКАТОРИ, ЦІЛЬОВІ ПОКАЗНИКИ ТА РІВЕНЬ   

ЦІЛІ, ЗАХОДИ, ІНДИКАТОРИ, ЦІЛЬОВІ ПОКАЗНИКИ І ВИКОНАННЯ: ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я
ІНДИКАТОР ДЛЯ МОНІТОРИНГУ ЦІЛЬОВИЙ 

ПОКАЗНИК
НАДАНО 

ДОПОМОГУ 
(ПГР)

ЧАСТКА ЛЮДЕЙ, 
ЯКИМ НАДАНО 

ДОПОМОГУ (ПГР), 
ПОРІВНЯНО 
З ЦІЛЬОВИМ 

ПОКАЗНИКОМ 

НАДАНО 
ДОПОМОГУ 
(ПОЗА ПГР)

Ціль Кластера охорони здоров’я № 1. Покращити доступ до якісних життєво необхідних основних медичних 
послуг, зокрема психосоціальної підтримки та послуг у сфері психічного здоров’я, на всіх рівнях медичної 
допомоги   

• кількість медичних закладів, які отримали підтримку 361 98 27% -

• кількість людей, які безпосередньо отримали медичні послуги 862 689 41 534 5% 570 673

• кількість людей, які отримали грошові кошти/ваучери (на медичні 
потреби, включно з проїздом до медичних закладів)

862 689 8 747 1% -

• кількість людей, які одержали підтримку завдяки клінічному веденню 
пацієнтів

24 -

Ціль Кластера охорони здоров’я № 4. Збільшити спроможності та покращити сталість надання медичних 
послуг на різних рівнях надання допомоги населенню, постраждалому унаслідок конфлікту

• кількість лабораторій, які отримали підтримку 6 20 000 
(бенефіціарів)

-

• кількість медичних закладів, які отримали підтримку 100 17 122 
(бенефіціарів)

-

• кількість людей, які отримали невідкладні медичні послуги 198 746 30 369 15% -

Ціль Кластера охорони здоров’я № 5. Підвищити обізнаність постачальників медичних послуг та 
постраждалих громад щодо важливості якісної медичної допомоги завдяки інформаційно-просвітницьким 
заходам у сфері охорони здоров’я

• кількість людей, охоплених відповідними заходами 100 000 12 041 12% -

• кількість медичних працівників, які пройшли відповідне навчання 360 5 438 1511% -

Заходи реагування на COVID-192 400 000 1 217 514 304% -

ЦІЛІ, ЗАХОДИ, ІНДИКАТОРИ, ЦІЛЬОВІ ПОКАЗНИКИ І ВИКОНАННЯ: ЗАХИСТ
ІНДИКАТОР ДЛЯ МОНІТОРИНГУ ЦІЛЬОВИЙ 

ПОКАЗНИК
НАДАНО 

ДОПОМОГУ 
(ПГР)

ЧАСТКА ЛЮДЕЙ, 
ЯКИМ НАДАНО 

ДОПОМОГУ (ПГР), 
ПОРІВНЯНО 
З ЦІЛЬОВИМ 

ПОКАЗНИКОМ 

НАДАНО 
ДОПОМОГУ 
(ПОЗА ПГР)

Ціль Кластера з питань захисту № 1. Посилити захист, зокрема шляхом запобігання та мінімізації порушень 
прав постраждалих унаслідок конфлікту людей, у т.ч. ВПО

• кількість проведених та зареєстрованих моніторингових візитів 6 400 4 138 65% -

• кількість людей, які отримали інформацію щодо торгівлі людьми, 
ризиків ГЗН, а також інформацію щодо запобігання таким випадкам, 
направлення для отримання послуг; інформацію про ризики 
вибухонебезпечних предметів, захист прав на житло, землю та 
майно; інформацію про документацію, реєстрацію місця проживання 
ВПО, а також соціальні виплати, правову допомогу або наявність 
прав

1 318 000 847 112 64% 2 658

• кількість осіб, які пройшли навчання щодо ризиків вибухонебезпечних 
предметів на семінарах

265 000 114 106 43% 4 943

Ціль Кластера з питань захисту № 2. Забезпечити постраждалим унаслідок конфлікту людям, у т.ч. ВПО, 
повний та недискримінаційний доступ до якісних основних послуг, а також забезпечити реалізацію їхніх 
прав, приділяючи особливу увагу людям з особливими потребами

• 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 грошовою 
допомогою)

270 000 174 328 65% 82 513

2. Крім того, у рамках інформаційних кампаній щодо COVID-19 була охоплено ще 636 441 особа.

ДОДАТОК: ЦІЛІ, ЗАхОДИ, ІНДИКАТОРИ, ЦІЛЬОВІ ПОКАЗНИКИ ТА РІВЕНЬ ВИКОНАННЯ



13

ДОДАТОК: ЦІЛІ, ЗАхОДИ, ІНДИКАТОРИ, ЦІЛЬОВІ ПОКАЗНИКИ ТА РІВЕНЬ   

ІНДИКАТОР ДЛЯ МОНІТОРИНГУ ЦІЛЬОВИЙ 
ПОКАЗНИК

НАДАНО 
ДОПОМОГУ 

(ПГР)

ЧАСТКА ЛЮДЕЙ, 
ЯКИМ НАДАНО 

ДОПОМОГУ (ПГР), 
ПОРІВНЯНО 
З ЦІЛЬОВИМ 

ПОКАЗНИКОМ 

НАДАНО 
ДОПОМОГУ 
(ПОЗА ПГР)

Ціль Кластера з питань захисту № 3. Сприяти соціальній згуртованості та життєстійкості постраждалих 
унаслідок конфлікту людей, у т.ч. ВПО, шляхом забезпечення їхньої підтримки на рівні громад, а також 
завдяки пошуку довгострокових рішень 

• кількість жінок, чоловіків, дівчинок і хлопчиків — місцевих мешканців 
або переміщених осіб, які отримали підтримку в рамках проєктів 
мирного співіснування/розбудови миру/соціальної згуртованості/
захисту на рівні громади або в рамках ініціатив із підтримки громад

70 000 66 114 94% 330

Заходи реагування на COVID-193 425 905 335 635 79% 227 283

ЦІЛІ, ЗАХОДИ, ІНДИКАТОРИ, ЦІЛЬОВІ ПОКАЗНИКИ І ВИКОНАННЯ: ЖИТЛО І НЕПРОДОВОЛЬЧІ 
ТОВАРИ (НПТ)

ІНДИКАТОР ДЛЯ МОНІТОРИНГУ ЦІЛЬОВИЙ 
ПОКАЗНИК

НАДАНО 
ДОПОМОГУ 

(ПГР)

ЧАСТКА ЛЮДЕЙ, 
ЯКИМ НАДАНО 

ДОПОМОГУ (ПГР), 
ПОРІВНЯНО 
З ЦІЛЬОВИМ 

ПОКАЗНИКОМ 

НАДАНО 
ДОПОМОГУ 
(ПОЗА ПГР)

Ціль Кластера житла і НПТ № 1. Усунути основні прогалини щодо потреб у житлі та непродовольчих товарах 
найбільш уразливих ВПО та постраждалого внаслідок конфлікту населення завдяки розподілу грошової 
допомоги/допомоги в натуральній формі та заходам у випадку надзвичайних обставин

• кількість домогосподарств, які отримали термінову житлову допомогу 
(у зоні до 5 км від «лінії розмежування» на ПУТ і НПУТ)

2 200 85 4% -

• кількість домогосподарств, які отримали тверде паливо та обігрівачі 
для зими

24 160 12 340 51% -

• кількість домогосподарств, які отримали грошову допомогу для 
підготовки до зими (у зоні до 5 км від «лінії розмежування» на ПУТ і 
НПУТ)

2 000 347 17% -

• кількість домогосподарств, які отримали непродовольчі товари 11 550 6 349 55% -

Ціль Кластера житла і НПТ № 2. Забезпечити/вдосконалити рішення щодо забезпечення постійним житлом 
найбільш вразливих груп постраждалого внаслідок конфлікту населення

• кількість людей в громадах, які отримали допомогу з ремонту та 
підключення комунікаційних мереж 16 640 6 132 37% -

• кількість домогосподарств, які отримали допомогу для проведення 
дрібного та середнього ремонту

6 404 2 700 42% -

• кількість домогосподарств, які отримали допомогу щодо відбудови/
забезпечення постійним житлом 

30 24 80% -

• кількість домогосподарств, які отримали допомогу з капітального 
ремонту

869 57 7% -

ЦІЛІ, ЗАХОДИ, ІНДИКАТОРИ, ЦІЛЬОВІ ПОКАЗНИКИ І ВИКОНАННЯ: ВОДА, САНІТАРІЯ ТА ГІГІЄНА (ВСГ)
ІНДИКАТОР ДЛЯ МОНІТОРИНГУ ЦІЛЬОВИЙ 

ПОКАЗНИК
НАДАНО 

ДОПОМОГУ 
(ПГР)

ЧАСТКА ЛЮДЕЙ, 
ЯКИМ НАДАНО 

ДОПОМОГУ (ПГР), 
ПОРІВНЯНО 
З ЦІЛЬОВИМ 

ПОКАЗНИКОМ 

НАДАНО 
ДОПОМОГУ 
(ПОЗА ПГР)

Ціль Кластера ВСГ № 1. Забезпечити негайний та сталий доступ до достатніх обсягів безпечної води та 
мінімального рівня забезпечення санітарних умов людям, які постраждали внаслідок конфлікту 

• кількість людей, які отримали доступ до достатніх обсягів води 952 000 155 359 16% 7 712

• кількість людей, які отримали доступ до води задовільної якості 51 000 79 380 156% -

• кількість людей, забезпечених покращеним доступом до належних 
санітарних умов

175 000 87 992 50% -

3. Крім того, у рамках інформаційних кампаній щодо COVID-19 була охоплено ще 4 917 288 осіб.

ДОДАТОК: ЦІЛІ, ЗАхОДИ, ІНДИКАТОРИ, ЦІЛЬОВІ ПОКАЗНИКИ ТА РІВЕНЬ ВИКОНАННЯ
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ІНДИКАТОР ДЛЯ МОНІТОРИНГУ ЦІЛЬОВИЙ 
ПОКАЗНИК

НАДАНО 
ДОПОМОГУ 

(ПГР)

ЧАСТКА ЛЮДЕЙ, 
ЯКИМ НАДАНО 

ДОПОМОГУ (ПГР), 
ПОРІВНЯНО 
З ЦІЛЬОВИМ 

ПОКАЗНИКОМ 

НАДАНО 
ДОПОМОГУ 
(ПОЗА ПГР)

Ціль Кластера ВСГ № 2. Надати критично необхідні засоби у сфері ВСГ та розповсюдити інформацію з 
профілактики захворювань, пов’язаних із водним чинником та санітарними умовами

• кількість людей, які отримали необхідні засоби у сфері ВСГ  та/або 
інформацію (з розподілом за статтю і віком, де можливо)

100 000 34 666 35% -

Ціль Кластера ВСГ № 3. Сприяти зміцненню життєстійкості, відновленню та забезпеченню сталого доступу 
до достатніх обсягів безпечної води, мінімального рівня санітарних умов та мінімальних гігієнічних 
стандартів у постраждалих унаслідок конфлікту областях 

• кількість людей, які отримали сталий доступ до достатніх обсягів води 70 000 307 944 440% 7,862

• кількість людей, які отримали покращений сталий доступ до належних 
санітарних умові

18 000 10 338 57% 127

• кількість людей, які отримали необхідні засоби у сфері ВСГ та/або 
інформацію 

- 1 000 -

• кількість людей, які отримали підтримку завдяки розбудові 
спроможностей та підходам щодо зменшення ризиків катастроф у 
сфері ВСГ

14 000 28 288 202% -

Ціль Кластера ВСГ № 4. Підвищити безпеку працівників комунальних служб та об'єктів водопостачання та 
водовідведення

• кількість заходів адвокації щодо забезпечення безпеки робітників 
комунальних служб та об'єктів водної інфраструктури

- 48 -

Заходи реагування на COVID-19 770 000 932 936 133% -

ДОДАТОК: ЦІЛІ, ЗАхОДИ, ІНДИКАТОРИ, ЦІЛЬОВІ ПОКАЗНИКИ ТА РІВЕНЬ ВИКОНАННЯ
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