
Республіка Корея виділяє 3 мільйони доларів на зміцнення стійкості України  
  
Гнучке фінансування має доповнити комплексну, орієнтовану на цільові регіони, багатоаспектну 
Програму ПРООН з підвищення стійкості та відновлення для України.   
  
Київ, 30 червня 2022 р. — Республіка Корея і Програма розвитку Організації Об'єднаних Націй (ПРООН) на 
цьому тижні оголосили про нове партнерство для підтримки Уряду України в його зусиллях з реагування на 
війну. Завдяки цій ініціативі Республіка Корея сприятиме забезпеченню засобів до існування в надзвичайних 
ситуаціях і відновленню громад в Україні, зробивши гнучкий внесок у розмірі 3 мільйонів доларів США, що 
дозволить ПРООН адаптувати свою діяльність, охопивши тих, хто найбільше потребує допомоги і посиливши 
реагування на наслідки війни.  
  
Війна в Україні вже призвела до значних людських втрат, безпрецедентного переміщення населення та 
руйнування інфраструктури. За попередніми оцінками ПРООН, до кінця 2022 року до 90 % населення України 
може зіткнутися з бідністю і бути вразливим до бідності. Існує небезпека, що вісімнадцять років соціально-
економічних досягнень будуть зведені нанівець.   
  
Виконувачка обов'язків Постійної представниці ПРООН в Україні Манал Фоуані підкреслила, що інвестиції 
Республіки Корея у діяльність, спрямовану на посилення взаємозв’язку гуманітарної допомоги та розвитку, 
відбуваються у дуже важливий момент, коли необхідно продовжувати зміцнювати здатність українського 
уряду служити своєму народові й водночас планувати відновлення країни.   
  
«Зважаючи на складні гуманітарні проблеми, виклики для розвитку і забезпечення миру, що нині виникають 
в Україні, вкрай важливо розробляти програми, які враховують різноманітні аспекти війни, — наголосила 
вона. — Стратегічні інвестиції Республіки Корея у подальше посилення децентралізованого підходу до 
координації кризових ситуацій, відновлення базової інфраструктури та підтримка працездатності українських 
підприємств усіх розмірів — це свідчення того, як інвестиції в інституції та держані послуги можуть зменшити 
наслідки гуманітарної катастрофи».  
  
Щоб забезпечити максимальну віддачу від заходів з підвищення стійкості й не залишити нікого без уваги, 
проєкт буде зосереджений на чотирьох сферах:    
  
•             Збереження та нарощування потенціалу урядової координації в кризових ситуаціях у регіонах, 
постраждалих від війни, і в місцях перебування переміщених осіб з урахуванням потреб людей з інвалідністю 
та постраждалих від мін;   
  
•             Підтримка відновлення базової інфраструктури й основних комунальних служб з метою зменшення 
збитків, завданих цивільному населенню та цивільній інфраструктурі, а також сприяння безпечному 
поверненню переміщених осіб;   
  
•             Пом'якшення наслідків переміщення людського капіталу, ринків і виробничих потужностей у 
результаті війни;   
  
•             Підтримка органів влади та громадянського суспільства в проведенні оцінки та забезпеченні надання 
соціальних послуг уразливим верствам населення – особливо в регіонах, що постраждали від війни.  
  
«Ми раді приєднатися до інших країн-донорів, підтримавши важливу ініціативу ПРООН, спрямовану на 
зміцнення здатності Уряду реагувати на потреби свого народу, а також допомагати йому планувати 
відновлення і відбудову», — зазначив Посол Республіки Корея в Україні Кім Хьонг Те.  
  
Цей проєкт є частиною комплексної відповіді ПРООН на спільний Терміновий заклик системи ООН, 
оприлюднений 1 березня 2022 року і переглянутий у квітні 2022 року задля підтримки негайних зусиль щодо 
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захисту й надання допомоги тим, хто найбільше постраждав в Україні. Ініціатива також інтегрована у Програму 
ПРООН з підвищення стійкості та відновлення для України, яку підтримує низка партнерів з розвитку, в тому 
числі Європейський Союз, Європейський інвестиційний банк, уряди Данії, Канади, Нідерландів, Сполученого 
Королівства, Швейцарії, Швеції та Японії.  
  
  
Довідкова інформація  
  
ПРООН надає підтримку народу та уряду України вже майже 30 років. Програма підвищення стійкості і 
відновлення для України заснована на співпраці з іншими структурами ООН та міжнародними партнерами у 
сфері розвитку. Відразу після початку війни в лютому 2022 року ПРООН повністю інтегрувалася в архітектуру 
гуманітарного реагування, зокрема приєднавшись до Термінового гуманітарного заклику і Регіонального 
плану реагування на ситуацію з біженцями. У рамках цієї програми ПРООН об'єднала зусилля з іншими 
агентствами ООН, що надають гуманітарну допомогу і працюють в сфері розвитку, а також із партнерами з 
розвитку для підтримки та інвестування у стійкість уряду, приватного сектору та громадянського суспільства в 
Україні, аби забезпечити, щоб ніхто не залишиться без уваги у цей надскладний воєнний період.  
  
  
Для отримання додаткової інформації  
  
Контактна особа: Юлія Самусь, ПРООН в Україні, yuliia.samus@undp.org   
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