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ЧАСТИНА I: ВСТУПНЕ СЛОВО ГУМАНІТАРНОГО КООРДИНАТОРА

ВСТУПНЕ СЛОВО

ГУМАНІТАРНОГО 
КООРДИНАТОРА

Коли по всьому світові виникає 
велика кількість кризових ситуа-
цій, зараз нечасто можна почути 
про гуманітарну кризу в Україні, 
незважаючи на зиму, постійні 
жертви серед цивільного населен-
ня та загострення випробувань, 
які відчули на собі майже 3,1 млн 
осіб. Україна не стикалася з подіб-
ного роду конфліктами та кризами 

з часів Другої світової війни. Волонтерська діяльність та 
громадська солідарність стали факторами, що характеризу-
ють національну реакцію на цю кризу. Уряд країни все ще 
намагається знайти найкращі шляхи для самокоординації 
і реагування та впоратися з численними гострими пробле-
мами, які потребують негайного вирішення: нестабільність 
економічної ситуації, політична нестабільність та об’єд-
нання національних зусиль навколо амбітних планів щодо 
децентралізації, передбаченої Мінськими домовленостями.

На превеликий жаль, політичні перемовини й досі не 
принесли успішного результату, через що конфлікт на сході 
України триває, а постраждале населення, так само як і 
волонтери, дійшли до своєї крайньої межі. Третина з 3,1 млн 
населення, що потребує допомоги, – це люди похилого віку. 
Цей факт робить кризу унікальною.

Значне зменшення бойових дій з початку вересня 2015 року 
стало довгоочікуваним перепочинком, особливо для тих 
людей, що мешкають уздовж «лінії розмежування». Про-
те нещодавнє загострення бойових дій змушує реально 
дивитися на ситуацію.  Наразі конфлікт триває вже майже 
два роки, і українцям потрібна скоординована міжнарод-
на допомога, яка б підтримала реагування, що проводить 
Уряд разом з приймаючими громадами та волонтерськими 
організаціями.

Гуманітарна група країни працювала протягом тривалого 
часу задля підготовки Плану гуманітарного реагування 
(ПГР). ПГР передбачає надання допомоги 2,5 млн осіб  
       
       

відповідно до їхніх потреб, можливостей реагування та 
проведених кластерами оцінок та аналізу. ПГР спрямований 
на вирішення найгостріших гуманітарних питань та потреб 
у захисті, в першу чергу, людей, що проживають уздовж лінії 
розмежування, та тих, хто проживає на підконтрольних 
Уряду територіях (ПУТ) і непідконтрольних Уряду терито-
ріях (НПУТ), яким ми намагатимемося допомогти незважа-
ючи на обмеження доступу, використовуючи усі доступні 
стратегії задля забезпечення основних гуманітарних потреб 
та потреби у захисті.

Найбільший акцент справедливо залишається на пробле-
мах захисту й забезпеченні основних потреб цивільного 
населення у той час, як наші зусилля спрямовані на реаліза-
цію заходів із раннього відновлення. Існують інші оцінки та 
джерела фінансування, які можуть бути задіяні для прове-
дення заходів із раннього відновлення й поза межами вкрай 
важливої гуманітарної діяльності. Хоча певні кроки й було 
здійснено, координація та взаємодія між гуманітарними 
організаціями та партнерами в Україні мають посилитись 
для того, щоб забезпечити здійснення необхідних гумані-
тарних заходів, спрямованих на відновлення та отримання 
інвестицій, необхідних для того, щоб підштовхнути Україну 
на шлях сталого й безпечного майбутнього. 

Я впевнений, що гуманітарні партнери, які працюють в 
Україні, зможуть досягти необхідного результату. Проте, 
нам потрібна ваша допомога. Ми закликаємо докласти усіх 
політичних зусиль, щоб гарантувати не лише повне при-
пинення бойових дій, але й досягти стійкого миру, який 
гарантує довгострокову безпеку й дозволить людям повер-
нутися до своїх помешкань та забезпечити себе засобами до 
існування. Незважаючи на складну гуманітарну ситуацію у 
світі, нам потрібна фінансова підтримка. Ми повинні співп-
рацювати з усіма сторонами для забезпечення безперешкод-
ного доступу до людей, що потребують допомоги, та для 
того, щоб цивільні особи та товари могли вільно переміща-
тися уздовж всієї лінії розмежування. Ми сподіваємось, що  
надихаюча робота добровольців та місцевих органів влади 
буде продовжуватись і дозволить досягнути результатів.

 Дякую за Вашу підтримку,

Ніл Вокер 
Координатор ООН з гуманітарних питань
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ЧАСТИНА I: ПЛАН ГУМАНІТАРНОГО РЕАГУВАННЯ СТИСЛИЙ ОГЛЯД

ПЛАН ГУМАНІТАРНОГО РЕАГУВАННЯ

СТИСЛИЙ ОГЛЯД

ЛЮДИ, ЩО ПОТРЕБУЮТЬ 
ДОПОМОГИ

3,1млн

ПОТРЕБИ ($ США)

298млн

ЛЮДИ, ЯКИМ ПЛАНУЄТЬСЯ 
НАДАТИ ДОПОМОГУ

2,5млн
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ОПЕРАТИВНА ПРИСУТНІСТЬ: КІЛЬКІСТЬ ПАРТНЕРІВ

147*
СТРАТЕГІЧНА ЦІЛЬ 1

Відстоювання прав та реагування на потреби 
у захисті постраждалого від конфлікту 
населення з урахуванням міжнародних норм 
та стандартів.

СТРАТЕГІЧНА ЦІЛЬ 3

Посилення життєздатності потерпілого 
від конфлікту населення, запобігання 
подальшого погіршення гуманітарної 
ситуації, а також сприяння у відновленні та 
зміцненні соціальної згуртованості.

СТРАТЕГІЧНА ЦІЛЬ 2

Надання надзвичайної допомоги та 
забезпечення недискримінаційного доступу 
постраждалого населення до якісних 
основних послуг.

ЗОНА УЗДОВЖ                         
«ЛІНІЇ РОЗМЕЖУВАННЯ» 

0,8млн

ВПО НА ПІДКОНТРОЛЬНИХ 
УРЯДУ ТЕРИТОРІЯХ                                                                                                                                       
            

0,2млн**

НЕПІДКОНТРОЛЬНІ УРЯДУ 
ТЕРИТОРІЇ (включаючи «лінію 
розмежування»)

2,7млн

ЛЮДИ, ЩО ПОТРЕБУЮТЬ ДОПОМОГИ, ПО ТЕРИТОРІЯМ

 ЛЮДИ, ЩО ПОТРЕБУЮТЬ ДОПОМОГИ 
 

ДІТИ, ЩО ПЕРЕЖИЛИ ПСИХОЛОГІЧНИЙ 
СТРЕС

МІНИ ТА ВИБУХОНЕБЕЗПЕЧНІ ЗАЛИШКИ 
ВІЙНИ (ЗА 2015 РІК)

3,1 млн
2,5 млн

Загальна кількість 
людей, що потребують 
допомоги

літні люди, жінки та діти

з яких

204

380

особи 
загинуло

отримали 
поранення

Нещасні випадки
пов'язані з мінами

8 дітей

32 дитини

дітей поблизу лінії розмежування 
виявляють симптоми 
психологічного стресу

93%

0,2млн ПУТ 
0,6млн НПУТ

**Міністерство соціальної політики України зареєструвало 1,6 млн ВПО по всій країні. Усі ВПО потребують певного типу допомоги. 
Близько 0,8-1 млн осіб проживають постійно на ПУТ, у той час як інші часто перетинають «лінію розмежування» та для цілей ПГР врахо-
вуються як ті, хто проживає на НПУТ. З-поміж 0,2 млн ВПО, що проживають на ПУТ, являються найбільш уразливими та враховуються до 
населення, якому відповідно до цього ПГР планується надати життєво необхідну гуманітарну допомогу.

*147 – це загальна кількість партнерів Кластерів по всій Україні, але не загальна кількість партнерів по регіонам, так як деякі партнери можуть працювати у декількох регіонах.
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ЧАСТИНА I: ОГЛЯД КРИЗОВОЇ СИТУАЦІЇ

Тривалий конфлікт продовжує спричиняти 
зростання потреб
Збройний конфлікт, який почався у Східній Україні в 
квітні 2014 року, знову активізувався на початку 2015 
року, що призвело до значних жертв серед цивільного 
населення, страждань та значних переміщень людей, 
як у сільській, так і у густонаселеній міській місцевості. 
Незважаючи на підписання 12 лютого 2015 року «Повного 
пакету заходів з реалізації Мінських угод», поодинокі бої 
між урядовими силами та озброєними угрупованнями 
тривають у деяких районах уздовж «лінії розмежування». 
Незважаючи на нещодавнє підвищення активності 
бойових дій, нова домовленість про припинення вогню, 
узгоджена сторонами у вересні 2015 року, призвела до 
значного зниження бойової активності та принесла 

часткове полегшення людям, які протягом багатьох 
місяців жили у постійній небезпеці. Тим не менш, 
конфлікт ще не розв’язано, тому він значною мірою 
продовжує негативно впливати на цивільне населення. 
За оцінками гуманітарних партнерів, станом на жовтень 
2015 року, приблизно 3,7 млн осіб в Україні постраждали 
від конфлікту, 3,1 млн з яких потребують гуманітарної 
допомоги. Зменшення кількості осіб, що потребують 
допомоги, у порівнянні з Планом гуманітарного 
реагування (ПГР) 2015 року, є результатом більш точного 
відображення оцінки та аналізу даних про населення.

Найбільш гострі потреби мають ті, хто проживає 
уздовж «лінії розмежування»

Особливе занепокоєння гуманітарного співтовариства 
викликають 800 тис людей, що проживають уздовж 

ХРОНОЛОГІЯ ПОДІЙ

ОГЛЯД

КРИЗОВОЇ СИТУАЦІЇ
Протягом двох років постраждалі жінки, дівчата, хлопці та чоловіки різного віку 
намагаються подолати наслідки конфлікту. Вплив психологічних травм, порушення 
навчального процесу, щоденний ризик отримання фізичних травм через 
проблеми з безпекою, міни, вибухонебезпечні залишки війни, незадовільні умови 
проживання, відсутність роботи, а також обмеження свободи пересування – все 
це призвело до високого рівня гуманітарних потреб та потреби у захисті.

Листопад 2013
Протести у Києві

Березень 2014
Початок Кримської Кризи

Травень 2014
Президентські вибори. 
Самопроголошення «Донецької 
та Луганської народних 
республік»

Серпень 2014
Початок реалізації Попереднього 
плану реагування

Лютий 2014
Відставка Президента внаслідок 
масових протестів у Києві

Квітень 2014
Збройні групи беруть під 
контроль східні частини Донбасу

Червень 2014 
Досягнута домовленість про припинення 
вогню, але поодинокі бої тривають, призводячи 
до непропорційно негативних наслідків для 
цивільного населення
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ЧАСТИНА I: ОГЛЯД КРИЗОВОЇ СИТУАЦІЇ

ХРОНОЛОГІЯ ПОДІЙ

Вересень 2014
Підписання Мінських 
домовленостей 

Січень 2015
Введення Урядом України 
Тимчасового Порядку, який 
обмежив свободу пересування, 
перевезення комерційних товарів 
та надання послуг на НПУТ

Травень 2015
Підвищення активності бойових 
дій

Листопад 2015 
ООН відновлює постачання 
гуманітарної допомоги до НПУТ 
Луганської області/ Підвищення 
активності бойових дій

Липень 2015
Де-факто влади НПУТ вимагають 
пройти «реєстрацію»/«акредитацію».  
Надання гуманітарної допомоги на 
НПУТ призупиняється

Вересень  2015
Поновлення домовленості про 
припинення вогню у зв’язку з  
початком навчального року

Грудень 2014
Продовження кризи на Донбасі, що 
призводить до значних гуманітарних 
наслідків. Початок реалізації 
Стратегічного плану реагування

Лютий 2015
Підписання Других Мінських 
домовленостей, які передбачають 
сприяння у наданні гуманітарної 
допомоги. Початок реалізації ПГР

«лінії розмежування», з яких 200 тис проживають на 
підконтрольних Уряду територіях (ПУТ), а решта – на 
непідконтрольних Уряду територіях (НПУТ). Саме у 
цих районах цивільні особи безпосередньо страждають 
від конфлікту через проблеми з безпекою, обмеження 
пересування, втрати засобів до існування, відсутність 
верховенства закону, проблеми із захистом та обмежений 
доступ до основних послуг. Аналогічно 2,1 млн осіб, що 
проживають на НПУТ, також стикаються з труднощами, 
незважаючи на те, що прямої загрози обстрілів немає. 
Однак політика українського Уряду передбачає обмеження 
свободи пересування, доступу до основних послуг та 
комерційних товарів, права на отримання соціальної 
допомоги та пенсій, поштових, фінансових та нотаріальних 
послуг усіх цивільних осіб на НПУТ з листопада 2014 
року, що погіршує і так непросту гуманітарну ситуацію 
та підриває життєзабезпечення населення. Потреби 
людей, що проживають на ПУТ, за цілком зрозумілих 
причин, є менш гострими, проте також існують, зокрема, 
у внутрішньо переміщених осіб (ВПО) та приймаючих 
громад, які й досі потребують гуманітарної допомоги. 
Для вирішення гуманітарних проблем постраждалих від 
конфлікту людей необхідно встановити рамки стійкого 
відновлення. Багато людей постійно перетинають «лінію 
розмежування», наражаючи себе на значний ризик для 
того, щоб отримати доступ до основних послуг та пенсій. 
Саме такі люди особливо потребують захисту.

Введені Урядом бюрократичні перепони погли-
блюють гуманітарні потреби

Для зниження гуманітарних потреб у 2016 році вкрай 
важливо, щоб сторони конфлікту гарантували вільний та 
безперешкодний доступ ООН та неурядових організацій 

(НУО) до всіх постраждалих. Дуже важливо, щоб Уряд 
України зняв усі бюрократичні перепони для проведення 
гуманітарної діяльності, а також гарантував свободу пере-
сування цивільних осіб та товарів по всій території країни. 
Діюча заборона на комерційні перевезення через «лінію 
розмежування» та встановлені Урядом бюрократичні пере-
пони являються посилюючими факторами гуманітарної 
кризи. Крім того, з 21 липня 2015 року, ООН була обме-
жена у своїй діяльності на НПУТ Луганської та Донецької 
областей через вимоги де-факто влади пройти формаль-
ну реєстрацію. Міжнародні НУО також мають пройти 
реєстрацію. В результаті цього, у серпні 2015 року, МНУО 
призупинили свою діяльність на НПУТ. Незважаючи на те, 
що ООН отримала дозвіл на роботу на НПУТ Луганської 
області, та попри інтенсивне відстоювання, що продов-
жується на всіх рівнях, питання відновлення діяльності 
на НПУТ Донецької області залишається невирішеним. 
Проблематичними також залишаються питання, пов’язані 
із захистом цивільних осіб на НПУТ обох областей. 

КЛЮЧОВІ ПИТАННЯ

 Захист 
 Доступ 
 Вода, продовольство, охорона 
здоров’я та житло 
 Доступ до основних послуг та 
ринків
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СТРАТЕГІЧНІ

ЦІЛІ
Огляд Гуманітарних Потреб (ОГП) виявив гостроту та масштабність гуманітарних 
потреб в Україні на 2016 рік. Для того, щоб вирішити ключові гуманітарні питання 
захисту, гуманітарного доступу, потреби в освіті під час кризової ситуації, води, 
продовольства, охорони здоров’я та житла, а також доступу до основних послуг й 
ринків, було розроблено три стратегічних напрямки.

Відстоювання прав та 
реагування на потреби 
у захисті постраждало-
го від конфлікту насе-
лення з урахуванням 
міжнародних норм та 
стандартів

Потреба у захисті постраждалого 
від конфлікту населення має 
першочергове значення та може 
бути вирішена шляхом дотримання 
міжнародних норм та стандартів 
обома сторонами конфлікту.

Сюди входять питання щодо захисту 
прав людини, включаючи свободу 
пересування з акцентом на найбільш 
уразливі верстви населення, такі 
як жінки, діти, літні люди, хронічні 
хворі та люди з інвалідністю. Захист, 
як концепція, буде реалізовуватися 
шляхом програмних заходів.

Надання надзвичайної 
допомоги та забез-
печення недискри-
мінаційного доступу 
постраждалого на-
селення до якісних 
основних послуг

 
Постраждалі від конфлікту особи 
отримають життєво важливу 
допомогу: воду, продовольство, 
медичну допомогу та житло 
на недискримінаційній основі. 
Допомога в першу чергу направлена 
на найбільш уразливі верстви 
населення.

Доступ людей до основних послуг 
і доступ гуманітарних організацій 
до нужденних залишатиметься 
пріоритетом.

Ґендерний та віковий аспекти, 
включаючи збір та аналіз даних 
з розбивкою за статтю та віком, 
допоможуть надати допомогу тим, 
хто її потребує найбільше.

Посилення життєздат-
ності потерпілого від 
конфлікту населення, 
запобігання подаль-
шого погіршення 
гуманітарної ситуації, 
а також сприяння у 
відновленні та зміцнен-
ні соціальної згуртова-
ності

Так як Україна є країною з 
рівнем доходу нижче середнього, 
гуманітарне реагування враховує 
тривалу природу кризи та вживає 
заходи щодо запобігання подальшого 
руйнування міських систем та 
інфраструктури, а також заходи, 
спрямовані на полегшення людських 
страждань, включаючи допомогу при 
ранньому відновленні, у тому числі 
дії для підвищення життєдіяльності 
та соціальної згуртованості. 

Не менш важливим є підвищення 
життєдіяльності міських систем та 
надання послуг.

1 2 3
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Географічне положення
У першу чергу ПГР орієнтований на людей, що 
проживають уздовж лінії розмежування, що страждають 
від частих обстрілів, стикаються з загрозою життю та, 
поміж іншим, з мінами і небезпечними залишками 
війни, які знаходяться, в основному, у густонаселених 
міських районах. Інфраструктура в цих районах значно 
пошкоджена, а люди мають обмежений доступ до допомоги 
та основних послуг. Люди, що проживають уздовж «лінії 
розмежування», постраждали від психологічних травм та 
потребують відповідної психологічної допомоги. Другим 
пріоритетом для ПГР є люди, що проживають на НПУТ за 
«лінією розмежування». В цих регіонах люди стикаються 
з порушеннями прав людини, проблемами захисту, 
економічною ізоляцією, припиненням соціальних виплат, 
обмеженням пересування через «лінію розмежування», 
а також з відсутністю місцевих органів влади у деяких 
населених пунктах. До другого пріоритету також 
відноситься проблема доступу до медикаментів (для 
лікування туберкульозу, ВІЛ, хронічних захворювань та 
вакцини від поліомієліту). І нарешті, третім пріоритетом 
для ПГР є надання допомоги найбільш уразливим верствам 
населення серед 200 тис ВПО та приймаючих громад на 
ПУТ, уразливість яких могла зрости через переміщення, 
особливо тих, хто входить до груп ризику через життєві 
обставини та відсутність мереж підтримки, а також 
пріоритетом є запобігання недобровільного повернення 
ВПО.

Уразливість
Надання допомоги літнім людям є одним з пріоритетних 
завдань усіх гуманітарних організацій. Ситуація в Україні 
відрізняється від багатьох інших гуманітарних кризових 
ситуацій через велику кількість людей похилого віку 
(60+), що постраждали від конфлікту та потребують 
допомоги, більшість з них – жінки, що відповідає 
демографічній ситуації в країні. Крім дітей, які за своєю 
природою є уразливими, особливо під час конфліктів, 
мульти-секторальна оцінка потреб показала, що в районах 
активних бойових дій та на «лінії розмежування» найбільш 

уразливими верствами населення є люди з інвалідністю, 
літні, а також люди, які страждають від неінфекційних 
захворювань. Крім того, конфлікт в значній мірі впливає на 
жінок, які часто залишаються єдиними годувальниками для 
своїх сімей.

Питання захисту, статі та віку є одним з пріоритетних 
питань ПГР 2016 для реалізації проектів, незалежно від 
того, до якого кластеру вони відносяться, відповідно до 
Керівних принципів з захисту, розроблених Міжвідомчим 
постійним комітетом (МПК), та з застосуванням показників 
ґендерної рівності, встановлених МПК, та питання 
раннього відновлення  повинні бути враховані у всіх 
програмах ще на етапі їх розробки.

Сезонність
Україна є країною з чотирма чітко вираженими сезонами. 
Найбільш суворим з них є зима, яка може тривати до шести 
місяців. Будинки, колективні центри та основні об’єкти 
інфраструктури уздовж «лінії розмежування» потребують 
косметичного або суттєвого ремонту, а люди мають необхід-
ність у додаткових теплих ковдрах, одязі, взутті, паливі та, 
де це можливо, у грошовій допомозі. Також, у зимові місяці 
необхідно збільшити обсяг постачання продовольства та 
медичних послуг. Час посіву, збирання врожаю та навчаль-
ний рік є тими подіями, які Уряд та гуманітарні партнери 
можуть передбачати та попередньо планувати необхідні 
заходи, а також розрахувати необхідне фінансування. Очі-
кується, що зима буде складною для населення, особливо 
враховуючи фінансові труднощі, що тривають, погіршення 
фінансової системи, брак продовольства у магазинах та 

СТРАТЕГІЯ

РЕАГУВАННЯ
Враховуючи основні складові надзвичайного реагування, очевидно, що план 
гуманітарного реагування на 2016 рік буде націлений більше на впровадження 
допомоги у ранньому відновленні по кластерам, розвиток життєздатності 
постраждалого населення та соціальних інститутів/служб для забезпечення їхніх 
можливостей впоратися з ситуацією.

КЛЮЧОВІ МОМЕНТИ

Географічне положення  
Уразливість 
Сезонність  
Гуманітарний доступ
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господарствах, а також обмеженість підтримки та ресурсів 
фінансових структур. Це означає, що найбільш уразливі 
верстви населення можуть відчувати серйозні труднощі та 
справжні випробування щодо виживання.

Нові підходи у цьому році
Потреби координації та моніторингу багатоцільової 
грошової допомоги були враховані у ПГР через важливість 
цієї міжсекторної модальності, яка базується на потребах 
та пріоритетах одержувачів. Вона доречна у тих регіонах 
України на ПУТ та уздовж «лінії розмежування», де 
належним чином функціонують ринки та є безпечні та 
ефективні механізми доставки. Питання щодо можливості 
надання грошової допомоги на НПУТ наразі вивчається.

Моніторинг багатоцільової грошової допомоги буде 
здійснюватися Керівним комітетом з питань багатоцільовий 
грошової допомоги, що складається з керівників 
відповідних кластерів та агентств, що займаються наданням 
такої допомоги. Керівний комітет у своїй діяльності буде 
керуватися моніторинговими рамками й показниками, 
встановленими Координаційною робочою групою та 
погодженими з відповідними агентствами.

Планування

Привернути увагу до гуманітарної ситуації, що виникла на 
сході України, стає все складніше через її затяжний ха-
рактер. Можливість покращення ситуації вже в 2016 році 
малоймовірна, якщо тільки виконання Мінських угод не 
призведе до повного припинення вогню та політичного 
врегулювання, що дозволить людям повернутися до своїх 
будинків та забезпечити себе засобами до існування.

Ця стратегія буде найбільш ефективною, якщо будуть ска-
совані усі урядові бюрократичні перепони, які ускладнюють 
доступ та знижують ефективність гуманітарної діяльності. 
Це також стосується й заборони на здійснення комерційних 
перевезень та обмеження переміщення між ПУТ та НПУТ. 
За умови скасуванні всіх цих обмежень, гуманітарна криза, 
швидше за все, піде на спад, та потреби ПГР значно скоро-
тяться.

Крім того, обмеження доступу ООН та міжнародних 
неурядових організацій (МНУО) на НПУТ може усклад-
нити ситуацію із захистом та забезпеченням гуманітарних 
потреб, якщо обмеження не будуть зняті негайно. Труднощі 
із залученням де-факто влади до відкритого діалогу щодо 
гуманітарних питань, а також введення бюрократичних 
та адміністративних перепонів, як і раніше, перешкоджа-
ють доставці гуманітарної допомоги тим, хто найбільше її 
потребує. Крім того, залишається проблемою й небажання 
де-факто влади обговорювати питання діяльності гумані-
тарних партнерів щодо забезпечення захисту цивільних осіб 
(у тому числі просвітницьких заходів щодо мінної безпеки).

Реалізація ПГР включає загальне керівництво та коорди-
націю на ПУТ, а також можливість проведення діяльності 
на НПУТ. Цілком очевидно, що економіка України не може 
впоратися з цією кризою через недостатність ресурсів для 
задоволення основних потреб більшої частини потерпілого 
від конфлікту населення. Таким чином, гуманітарна допомо-
га є життєво важливою для задоволення потреб найбільш 
уразливих верств населення: жінок, дівчат, хлопців та 
чоловіків різного віку.

Photo: Anatolii Stepanov
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ЧАСТИНА I: ОПЕРАЦІЙНІ  МОЖЛИВОСТІ

ОПЕРАЦІЙНІ 

МОЖЛИВОСТІ
У порівнянні з початком 2015 року гуманітарні можливості значно зросли. На даний 
момент 147 організацій працюють по всій території України на додаток до допомоги, 
що надається Урядом України, сусідніми державами та громадянським суспільством.

З початку конфлікту у квітні 2014 року гуманітарні 
організації підвищують свою присутність та операційний 
потенціал по всій території України, приділяючи особливу 
увагу п’яти найбільш постраждалим областям на сході 
України. Відповідно до норм міжнародного гуманітарного 
права, основна відповідальність за надання допомоги 
постраждалому населенню лежить, у першу чергу, на Уряді 
України, так само, як і на де-факто владі – на територіях, 
що знаходяться під їх контролем. Необхідно зазначити, 
що велика кількість гуманітарної допомоги на НПУТ 
доставляється Міжнародним Комітетом Червоного Хреста 
(МКЧХ), членами Міжнародного Руху Червоного Хреста, 
приватним сектором, громадянським співтовариством та 
ЕМЕРКОМ Російської Федерації (Агентство із забезпечення 
та координації участі у міжнародних гуманітарних 
операціях).

З огляду географічного охоплення, 147 гуманітарних 
партнерів присутні у п’яти східних областях – Донецькій, 

Харківській, Дніпропетровській, Луганській та Запорізькій. У 
той час як гуманітарні організації присутні та продовжують 
діяльність на ПУТ, більшість гуманітарних операцій на 
НПУТ Донецької та Луганської областей було призупинено 
через вимоги де-факто влади пройти «реєстрацію». Станом 
на середину листопада 2015 року, після довготривалих 
переговорів вдалося досягти відновлення поставок 
гуманітарної допомоги ООН до НПУТ Луганської області, у 
той час як на НПУТ Донецької області тільки дві міжнародні 
гуманітарні організації отримали право на здійснення своєї 
діяльності.

Наразі, більшість гуманітарних партнерів використовують 
місцеві громадські організації, які складають основний 
кістяк реагування на НПУТ. Ці організації вже вичерпали 
свої ресурси у 2015 році, та їх величезний потенціал та досвід 
були враховані при написанні цього ПГР, що призвело до 
додаткового, але виправданого збільшення необхідного 
фінансування.
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ЧАСТИНА I: ГУМАНІТАРНИЙ ДОСТУП

ГУМАНІТАРНИЙ

ДОСТУП
Доступ гуманітарних партнерів на НПУТ вкрай обмежений через невиправдані  
бюрократичні вимоги де-факто влади та питання безпеки. Аналогічним чином 
Уряд України встановив бюрократичні перепони, що обмежують безпеку, 
свободу руху людей та товарів.

У той час як на більшій частині території України будь-які 
обмеження доступу ООН та інших міжнародних НУО від-
сутні, на НПУТ усі гуманітарні операції було припинено з 
липня 2015 року через наполегливі вимоги де-факто влади 
пройти формальну реєстрацію для проведення діяльності, 
що є певною «червоною лінією» для ООН. Незважаючи на 
те, що ООН частково відновила свою діяльність на НПУТ 
Луганської області після рішення де-факто влади впро-
вадити більш гнучкі умови реєстрації, ситуація на НПУТ 
Донецької області залишається невирішеною для агентств 
ООН та більшості міжнародних НУО через неприйнят-
ний рівень політичного втручання та залякування при 
проведенні заходів із захисту цивільного населення та 
гуманітарної діяльності. Тим не менш, нав’язані урядом 
перепони гуманітарній діяльності з самого початку стали 
основним чинником обмеження у доступі.
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ЧАСТИНА I: МОНІТОРИНГ РЕАГУВАННЯ

МОНІТОРИНГ

РЕАГУВАННЯ
У рамках обов’язків щодо проведення ефективного та якісного моніторингу 
Гуманітарна група країни (ГГК) здійснює моніторинг за виконанням ПГР.

Система моніторингу реагування забезпечуватиме регуляр-
не та узгоджене відстеження процесу надання гуманітарної 
допомоги. Моніторинг застосовуватиметься для регуляр-
ного огляду та аналізу гуманітарної ситуації та перегляду 
гуманітарної діяльності.

Моніторинг виконання ПГР є оперативним інструментом, 
основною метою якого є підтримка ГГК та Кластерів 
у здійсненні заходів з моніторингу. ГГК гарантує, що 
детальний механізм моніторингу, у тому числі стратегія 
та кластерні завдання, відповідно до певних показників, 
будуть розроблені та реалізовані під час гуманітарного 
програмного циклу 2016 року. Також, моніторинг буде 
включати аналіз з розбивкою за віком та статтю та 
сприятиме наданню допомоги тим, хто її найбільше 
потребує.

Масштаб моніторингу
Механізм моніторингу застосовується до періоду з січня по 
грудень 2016 року та складається з двох різних рівнів: стра-
тегічних цілей та кластерних цілей. Такі цілі мають спільні 
базові та цільові показники відстежування процесу протя-
гом тривалого часу. Залежно від рівня, різні учасники не-
суть відповідальність за моніторинг та звітування про про-
цес гуманітарного реагування. Моніторинг за виконанням 
кластерних цілей здійснюється Координатором Кластера. 
Моніторинг за виконанням цілей Кластера та проектів, які 
входять до ПГР, проводиться представниками організацій, 
що входять до складу Кластерів, та підсумовуються Коорди-

наторами Кластера. Крім того, моніторинг за фінансовими 
потоками здійснюється через онлайн платформу – Служба 
фінансового моніторингу.

Враховуючи важливість усіх рівнів моніторингу та звітності, 
система моніторингу за реагуванням вимірює загальний 
прогрес гуманітарного реагування, зосереджуючись на 
стратегічних та кластерних цілях. Система також проводить 
щоквартальні перевірки надання усіх видів гуманітарної до-
помоги, включаючи аналіз надання допомоги в натуральній 
формі у порівнянні з фінансовою гуманітарною допомогою, 
та аналізує проблеми обмеження доступу до зони прове-
дення гуманітарних операцій. Збір, аналіз та звітування за 
ґендерними та віковими показниками будуть удосконалені і 
включені до звітів і інших документів.

Звітність
Враховуючи, цей ПГР розрахований на один рік, а також 
беручи до уваги динамічний характер розвитку конфлікту, 
регулярне звітування є дуже важливим компонентом. 
Звітність буде представлена наступними документами:

• Щомісячний Гуманітарний бюлетень;

• Щомісячний Огляд гуманітарної ситуації;

• Щоквартальна Інформаційна дошка гуманітарних питань;

• Щоквартальні Підсумки щодо ситуації із Гуманітарним 
реагуванням;

• Аналіз та перегляд ПГР за підсумками півріччя.
ХРОНОЛОГІЧНА ШКАЛА  
ГУМАНІТАРНОГО ПРОГРАМНОГО ЦИКЛУ

Гуманітарний бюлетень

Огляд гуманітарної ситуації

Інформаційна дошка ГП

Оновлений ПГР

Перегляд ПГР за півріччя

Огляд гуманітарних потреб

ПГР
СІЧ СІЧГРУЛИСЖОВВЕРСЕРЛИПЧЕРТРАКВІБЕРЛЮТ

2016 2017
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ЧАСТИНА I: СТИСЛИЙ ОГЛЯД  ЦІЛЕЙ ТА ПОТРЕБ

СТИСЛИЙ ОГЛЯД 

ЦІЛЕЙ ТА ПОТРЕБ

ЛЮДИ, ЩО ПОТРЕБУЮТЬ ДОПОМОГИ 

3,1MЛН

ЛЮДИ, ЯКИМ ПЛАНУЄТЬСЯ НАДАТИ 
ДОПОМОГУ

2,5MЛН

ПОТРЕБИ (ДОЛ. США)  

298МЛН

На додаток до допомоги, що надається Урядом, у 2016 році 
гуманітарні партнери в Україні в рамках ПГР планують 
надати гуманітарну допомогу 2,5 млн людей у розмірі 298 
млн дол. США. Раннє фінансування цього запиту є дуже 
важливим для забезпечення реалізації ключових поло-
жень ПГР при підготовці до посівного сезону 2016 року та 
для своєчасної підготовки до зими на початку та в кінці 
року. Наразі раннє відновлення здійснюється через муль-
ти-кластерне реагування з метою припинення надзви-
чайного реагування у деяких населених пунктах, основна 

увага якого приділяється гострим проблемам, пов’язаним 
з питаннями захисту, житла, продовольства, забезпечення 
водою, засобами санітарії та гігієни. Вирішення цих питань 
є вкрай важливими у 2016 році. Проте питання реагування 
залишається, у першу чергу, відповідальністю уряду та усіх 
інших сторін конфлікту, які зобов’язані надати вільний та 
безперешкодний доступ до усіх людей, що потребують 
допомоги, – жінок, дівчат, хлопців та чоловік різного віку 
незалежно від їх місця знаходження.

*Діти (до 18), дорослі (18-59), літні люди (від 59)     

***Підсумкова цифра не є підсумковою цифрою колонки, так як деякі люди можуть відноситься до декількох різних кластерів
**Кластер воді, санітарії та гігієни на ПУТ (не для ВПО) через централізовану систему водопостачання - 0,2 млн

3,1млн

2,9 млн

3,1 млн

1,3 млн

1,1 млн

1,0 млн

0,9 млн

-

-

-

2,5 млн

1.7 млн**

2,3 млн

0,2 млн

0,5 млн

0,2 млн

0,3 млн

-

-

-

0,6 млн                       1,7 млн                        0,2 млн

0,4 млн                      0,9 млн                        0,2 млн

0,5 млн                       1,6 млн                         0,2 млн 

0,1 млн                        н/д                             0,05 млн

0,2 млн                      0,2 млн                        0,1 млн

0,0 млн                      0,1 млн                         0,1 млн

0,1 млн                      0,1 млн                        0,1 млн   

     -                                     -                                     -  

     -                                     -                                     -  

     -                                     -                                     -  

56%

59%

55%

57%

64%

49%

59%

-

-

-

16 | 57 | 27%

16 | 60 | 24%

16 | 57 | 27%

13 | 56 | 31%

16 | 60 | 24%

93 | 7 | 0%

21 | 55 | 24%

          -

          -

          -

17,6

13,1

11,2

4,3

25,3

2,9

18,8

0,4

1,7

4,7 

52,5 млн

38,9 млн

33,3 млн

13,0 млн

75,4 млн

8,6 млн

55,9 млн

1,2 млн

5,0 млн

14,1млн

3,1млн** 0,6 млн**                  1,7 млн**                   0,2 млн** ЗАГАЛОМ 2,5млн*** $298 млн57% 17 | 52 | 31%

Захист

Вода, санітарія та гігієна

 ОЗП1

Раннє відновлення

Продовольство

Освіта

Житло

Логістика

Координація

Багатоцільова 
грошова допомога2

Люди уздовж 
«лінії 
розмежування»

Люди на НПУТ ВПО % жінок % Загалом% дітей, 
дорослих, 

літніх людей*

Розбивка людей, яким планується
 надати допомогу

Загалом За гендерним та
 віковим ознаками

Необхідно

Люди, яким
 планується

 надати
 допомогу

Люди, що 
потребують 
допомоги

1Охорона здоров’я та продовольство
2Багатоцільова грошова допомога не являється окремим Кластером, проте являється формою допомоги. Умови діяльності, що проводяться на місцях, є перехідними 
та будуть регулярно переглядатися, керуючись відповідно подальшими вказівками, прийнятими під час всесвітніх дискусій, що проводяться Міжвідомчим постійним 
комітетом. Керівники ключових Кластерів (наприклад, захист, раннє відновлення, продовольство, житло) та агентств, що надають багатоцільову грошову допомогу, 
стануть членами Керівного комітету з питань багатоцільовий грошової допомоги, очолюваного Гуманітарним координатором, який буде самостійно приймати рішення, 
відповідати за реалізацію проектів та, разом з Координаційною робочою групою, проводити загальний моніторинг.
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ЛЮДИ, ЩО 
ПОТРЕБУЮТЬ 
ДОПОМОГИ                                                                     

ЛЮДИ, ЯКИМ 
ПЛАНУЄТЬСЯ 
НАДАТИ ДОПОМОГУ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

НЕОБХІДНЕ 
ФІНАНСУВАННЯ

Проживають уздовж 
«лінії розмежування»

Проживають на НПУТ ВПО, які проживають 
у приймаючих 
громадах

% жінок % дітей, 
дорослих, 

літніх*

ЗА СТАТУСОМ ЗА СТАТТЮ ТА ВІКОМ

*Діти (до 18), дорослі (18-59), 
літні люди (від 59)$8,6 МЛН

РОЗБИВКА ЛЮДЕЙ, ЩО ПОТРЕБУЮТЬ ДОПОМОГИ ТА ЯКИМ ПЛАНУЄТЬСЯ НАДАТИ ДОПОМОГУ, ЗА 
СТАТУСОМ, СТАТТЮ ТА ВІКОМ

КОНТАКТНА ОСОБА

Пілар Робледо 
Координатор 
Кластера освіти 
educationcluster.
ukraine@gmail.com

ОСВІТА

ПОТРЕБА (ДОЛ. США) 

8,6млн

ЛЮДИ, ЯКИМ ПЛАНУЄТЬСЯ 
НАДАТИ ДОПОМОГУ

0,2млн

КІЛЬКІСТЬ ПАРТНЕРІВ

32

Партнери Кластера освіти планують надати 
допомогу, яка покрила б гуманітарні потре-
би у населених пунктах, визначених під час 
проведення оцінок у Донецьку, Харкові та 
Києві у рамках підготовки Огляду Гумані-
тарних Потреб. План реагування повинен 
підвищити життєздатність домогосподарств, 
громадськості на місцевому та національ-
ному рівнях, що має сприяти створенню 
безпечного та захищеного середовища для 
навчання дітей та допомогти їм повернутися 
до нормального життя.

Конфлікт завдав значної шкоди інфраструк-
турі освіти, було пошкоджено сотні навчаль-
них установ. Перед партнерами ставиться 
завдання поліпшення якості доступу до 
освіти шляхом проведення ремонту закла-
дів, у тому числі допомоги з устаткуванням 
та вирішенням ґендерно-чутливих питань, 
відновлення постачання води, предметів са-
нітарії та гігієни. Доступ до освіти плануєть-
ся покращити шляхом відкриття додаткових 
місць у навчальних закладах для дітей шкіль-
ного та дошкільного віку. Для проведення 
нормального навчального процесу, цим 
школярам та дітям знадобляться навчальні 
набори. Також, планується організувати 
розвезення дітей до шкіл та додому.

На додаток до проведення ремонту закладів 
та підготувати надання основних навчальних 
матеріалів, Кластер планує підготувати вчи-
телів надавати допомогу учням у подоланні 
наслідків конфлікту, що триває та з метою 
покращення навчального процесу в класах. 
Цільові тренінги повинні дати вчителям 
розуміння основних механізмів, вирішення 

проблем дітей, допомогти їм подолати психо-
логічний тиск та наслідки пережитого під час 
військового конфлікту. Для 50 тис дітей пла-
нується провести освітні заходи з надбання 
життєво необхідних навичок, що зробить їх 
більш життєздатними. Щоб допомогти дітям 
наздогнати навчальну програму, будуть 
організовані додаткові заняття. Також, до-
помогу планується надати сім’ям, громадам 
та школам. Для зміцнення місцевих систем 
освіти та покращення освітніх послуг, плану-
ється надання допомоги асоціаціям батьків 
та вчителів.

У тісній співпраці з Кластером захисту, 
Кластер освіти працюватиме над проведен-
ням просвітницької діяльності щодо мінної 
безпеки та буде відстоювати визнання укра-
їнською владою шкільних атестатів та інших 
відповідних правових та процесуальних 
питань. Партнери Кластера освіти, в тісній 
координації з Кластером охорони здоров’я, 
планують провести кампанію з імунізації у 
школах та продовжувати координувати свої 
дії з Кластером води, санітарії та гігієни щодо 
ґендерно чутливих питань.

Народ України та Міністерство освіти і 
науки України досягли відмінних результатів 
у сфері забезпечення права на освіту для всіх 
дітей країни. Механізми життєздатності у 
сфері освіти постійно підтримуються держа-
вою. Кластер буде продовжувати проводити 
оцінку, збір даних, аналіз та розповсюдження 
інформації на національному та регіонально-
му рівнях. А вжиті заходи мають підтримати 
постраждалих та допомогти запобігти соці-
альної напруженості та подальшої ескалації.

ЦІЛЬ №1: 

1Покращення доступу до 
якісних послуг освіти та 
створення навчального 

середовища у школах та 
дитячих садах                                                                                                                                            

НАЛЕЖИТЬ ДО СЦ2

ЦІЛЬ №2: 

2Допомога людям у 
викладанні та навчанні                                                                                                                                         
                                

НАЛЕЖИТЬ ДО СЦ2

ЦІЛЬ №3: 

3Допомога батькам, 
вчителям, та іншому 
персоналу сфери освіти                                                                                                                                           

НАЛЕЖИТЬ ДО  СЦ3

ЛЮДИ, ЩО ПОТРЕБУЮТЬ 
ДОПОМОГИ 

1млн
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ПРОДОВОЛЬСТВО

У 2016 році партнери Кластера продоволь-
ства планують надати продовольчу допомогу 
близько 553 тис постраждалого населення. 
Пріоритет у наданні допомоги буде надаватися 
відповідно до наступних показників: вразли-
вість (ґендерна та вікова), доступ, сезонність та 
принцип «не нашкодь». Планується, що відпо-
відно до сільськогосподарських програм близь-
ко 42 тис найуразливіших домогосподарств 
отримають негайну та середньострокову 
допомогу. Така допомога включає забезпечення 
насінням, добривами та кормами для тварин, 
і спрямована на відновлення продовольчих 
активів, виробничих можливостей та попов-
нення сімейних бюджетів.

Пріоритетом Кластера продовольства для 
надання допомоги є, в першу чергу, люди, що 
проживають уздовж «лінії розмежування» та 
на НПУТ, а потім найбільш уразливі катего-
рії ВПО та приймаючі їх громади. Зокрема, 
це жінки, а саме літні жінки, так як вони 
складають більшість населення та є найбільш 
уразливими за ґендерною та віковою ознакою. 
Кластер ставить перед собою мету удоскона-
лити процеси проведення аналізу реагування 
та потреб різних категорій населення (роз-
діляючи за віком та статтю) для прийняття 
обґрунтованих рішень та надання відповідної 
гуманітарної допомоги.

Стратегія Кластера має три складові: надання 
негайної продовольчої допомоги найуразливі-
шим категоріям населення (особливо жінкам, 
людям з інвалідністю і літнім людям) для по-
долання продовольчих проблем та уникнення 
використання негативних стратегій вижи-
вання; допомога сім’ям у веденні сільського 

господарства для того, щоб вони могли самі 
вирощувати врожай, поповнювати ринок 
продуктами та заробляти на проживання; під-
тримка ВПО та уразливих приймаючих сімей 
шляхом підвищення життєздатності при-
ймаючих громад для того, щоб допомогти їм 
впоратися з наслідками кризи та підготувати 
до можливих труднощів. Стратегія передбачає 
створення сприятливих умов для відновлення 
можливостей заробітку та сприяє соціальній 
згуртованості, а також інтеграції ВПО у при-
ймаючі громади.

Партнери Кластера будуть продовжувати 
зберігати максимально гнучкий підхід у 
плані форм надання гуманітарної допомоги. 
Використання грошової допомоги та ваучерів 
зросли в геометричній прогресії, доповнюючи 
за вибором отримувачів, інші види допомоги. 
Для забезпечення продовольчих потреб та 
запобігання погіршення ситуації в сільському 
господарстві будуть застосовуватися інно-
ваційні методи доставки допомоги, такі як 
забезпечення насінням основних посівних 
культур, кормами для тварин та надання під-
тримки тваринницьких активів. Для віднов-
лення сільськогосподарського виробництва 
планується надавати допомогу у відновленні 
життєво важливої інфраструктури.

Також, підвищується пріоритет проведення 
програмних заходів у ранньому відновленні 
та забезпеченні доходів. Процедури вибору 
отримувачів, критерії визначення тих, хто 
потребує допомоги та підходи до її надання 
будуть переглядатися щоквартально з метою 
визначення нових уразливих категорій по-
страждалого населення.

ЦІЛЬ №1: 

1Забезпечити 
безперешкодний доступ 
найбільш уразливих 

категорій постраждалого 
населення до продовольства 

ЦІЛЬ №2: 

2Продовольча допомога 
постраждалим, допомога в 
забезпеченні доходів та 

підтримка стійкості 
виробництва продовольства.
НАЛЕЖИТЬ ДО СЦ1  СЦ2  СЦ3

64%

64%

16| 60 | 24%

16 | 60 | 24%

ЛЮДИ, ЩО 
ПОТРЕБУЮТЬ 
ДОПОМОГИ                                                                     

ЛЮДИ, ЯКИМ 
ПЛАНУЄТЬСЯ 
НАДАТИ ДОПОМОГУ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

НЕОБХІДНЕ 
ФІНАНСУВАННЯ

0,4 МЛН                           0,4 МЛН                       0,2 МЛН 

0,2 МЛН                           0,2 МЛН                   0,1 МЛН 

Проживають уздовж 
«лінії розмежування»

Проживають на НПУТ ВПО, які проживають 
у приймаючих 
громадах

% жінок % дітей, 
дорослих, 

літніх*

ЗА СТАТУСОМ ЗА СТАТТЮ ТА ВІКОМ

*Діти (до 18), дорослі (18-59), 
літні люди (від 59)$75 МЛН

КОНТАКТНА ОСОБА
Халід Хан 
Координатор 
Кластера 
продовольства
info.ukraine@
foodsecuritycluster.net

ПОТРЕБА (ДОЛ. США) 

75 млн

ЛЮДИ, ЯКИМ ПЛАНУЄТЬСЯ 
НАДАТИ ДОПОМОГУ

0,5 млн

КІЛЬКІСТЬ ПАРТНЕРІВ

9

ЛЮДИ, ЩО ПОТРЕБУЮТЬ 
ДОПОМОГИ 

1,1млн

НАЛЕЖИТЬ ДО СЦ1  СЦ2

РОЗБИВКА ЛЮДЕЙ, ЩО ПОТРЕБУЮТЬ ДОПОМОГИ ТА ЯКИМ ПЛАНУЄТЬСЯ НАДАТИ ДОПОМОГУ, ЗА 
СТАТУСОМ, СТАТТЮ ТА ВІКОМ
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ЛЮДИ, ЩО ПОТРЕБУЮТЬ 
ДОПОМОГИ 

3,1млн

ЦІЛЬ №1: 

1Усунення основних 
недоліків у наданні 
медичної допомоги 

постраждалому населенню та 
покращення доступу до якісного 
медичного обслуговування 

НАЛЕЖИТЬ ДО СЦ1  СЦ2  СЦ3

ЦІЛЬ №2: 

2Посилення та поширення 
контролю над захворюваннями 
і реагуванням, включаючи 

розширення можливостей 
лабораторій та технічна підтримка 
щодо пріоритетних питань з ризиків 
охорони здоров’я                     

НАЛЕЖИТЬ ДО СЦ1  СЦ2  СЦ3

ЦІЛЬ №3: 

3Запобігання підвищенню рівня 
захворюваності та смертності, 
пов’язаних з недоїданням найбільш 

уразливих категорій населення, 
включаючи дітей, вагітних жінок, 
матерів-годувальниць та літніх людей 

НАЛЕЖИТЬ ДО СЦ1  СЦ2  СЦ3

55%

55%

16 | 57 | 27%

16 | 57 | 27%

ЛЮДИ, ЩО 
ПОТРЕБУЮТЬ 
ДОПОМОГИ                                                                     

ЛЮДИ, ЯКИМ 
ПЛАНУЄТЬСЯ 
НАДАТИ ДОПОМОГУ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

НЕОБХІДНЕ 
ФІНАНСУВАННЯ

Проживають уздовж 
«лінії розмежування»

Проживають на НПУТ ВПО, які проживають 
у приймаючих 
громадах

% жінок % дітей, 
дорослих, 

літніх*

ЗА СТАТУСОМ ЗА СТАТТЮ ТА ВІКОМ

*Діти (до 18), дорослі (18-59), 
літні люди (від 59)

0,7 МЛН                          2,1 МЛН                       0,2 МЛН 

0,5 МЛН                          1,6 МЛН                   0,2 МЛН 

$33 МЛН

КОНТАКТНА ОСОБА
Доктор Патрісія 
Кормосс 
Координатор 
Кластера охорони 
здоров’я та 
харчування

ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я І ХАРЧУВАННЯ

Доступ 2,3 млн постраждалого населення до 
основних медичних послуг та харчування є тер-
міновою необхідністю, зважаючи на порушен-
ня роботи медичних закладів у постраждалих 
районах Донецької та Луганської областей. У 
першу чергу Кластер планує надати життєво 
важливу допомогу найбільш уразливим вер-
ствам населення. Партнери Кластера планують 
надати допомогу людям, що проживають у 
важкодоступних місцях на ПУТ, уздовж «лінії 
розмежування», на НПУТ та ВПО, які прожи-
вають в районах, де місцеві медичні заклади не 
здатні впоратися з додатковим навантаженням. 
Загальна мета Кластера полягає в запобіганні 
захворюваності та смертності, пов’язаних з 
конфліктом та подальшим переміщенням.

Враховуючи збільшення потреб у медичному 
забезпеченні, медичні служби, розташовані 
поблизу «лінії розмежування», повинні бути 
готовими до збільшення обсягу надання медич-
ної допомоги. За наявними даними, більше 120 
медичних закладів було пошкоджено, деякі з 
них знаходяться у критичному стані. Партнери 
Кластера планують надати технічну підтрим-
ку таким закладам шляхом надання цільової 
допомоги, а саме: проведення ремонту, надання 
обладнання та витратних матеріалів для від-
новлення роботи служб медичної допомоги у 
постраждалих районах.

Доступ вагітних жінок та матерів-годуваль-
ниць до репродуктивної медицини, інфор-
маційно-довідкових служб, допологового та 
післяпологового догляду, а також до практик 
самостійного проведення пологів залишається 
обмеженим, що підвищує рівень захворювано-
сті та смертності вагітних жінок під час пологів. 
Особливо проблемним питанням залишається 
надання додаткового дитячого харчування для 
дітей у віці 0-23 місяці та додаткового харчуван-
ня для літніх людей, вагітних жінок і мате-
рів-годувальниць, які проживають на НПУТ та 
уздовж «лінії розмежування».

Поточні механізми профілактики лікування, 
догляду та допомоги ВІЛ-інфікованим та хво-

рим на туберкульоз є надзвичайно крихкими 
та потребують особливої уваги, так само як й 
інші хворі, які потребують посиленого медич-
ного догляду. Якість програм з боротьби проти 
туберкульозу, а також якість неконтрольованих 
поставок протитуберкульозних препаратів 
повинні бути переглянуті, враховуючи, що не-
якісні протитуберкульозні препарати можуть 
призвести до зростання додаткового відтор-
гнення їх організмом. Доступ до проведення 
життєво важливою опіоїдної замісної терапії у 
районах конфлікту повністю відсутній, незва-
жаючи на усі зусилля ВООЗ та інших гумані-
тарних організацій. Особливі побоювання НУО 
викликають жінки, що проживають у районах 
проведення активних бойових дій, так як саме у 
цих районах вони найбільше піддаються сексу-
альному насильству, а також надають послуги 
комерційного сексу і практикують небезпечні 
й невибіркові статеві зв’язки. Для запобігання 
поширенню інфекційних захворювань, що пе-
редаються статевим шляхом (сифіліс, гонорея), 
необхідно провести профілактичні заходи та 
лікування хворих чоловіків і жінок, що прожи-
вають у приймаючих громадах.

Однією з основних проблем охорони здоров’я 
є захворювання, які піддаються профілактиці 
за допомогою вакцинації, у тому числі поліо-
мієліт, рівень ризику захворювання на який 
особливо високий після двох зафіксованих в 
Україні випадків. Недостатній рівень поста-
чання вакцини та конфлікт, що спалахнув на 
сході України, посприяли  зниженню охо-
плення вакцинації. Кластер охорони здоров’я 
буде підтримувати соціальну мобілізацію та 
проведення ознайомлювальних кампаній з 
вакцинації від поліомієліту серед приймаю-
чих громад. ВООЗ та ЮНІСЕФ надають тех-
нічну підтримку місцевим органам Міністер-
ства охорони здоров’я України у плануванні 
великомасштабних додаткових заходів щодо 
вакцинації, зміцнення епідеміологічного наг-
ляду за захворюваннями на гострий в’ялий 
параліч, зміцнення нагляду за навколишнім 
епідеміологічної середовищем, та у навчанні 
медичних співробітників процесу вакцинації.

ЦІЛЬ №4: 

4Технічна підтримка шляхом 
надання цільової допомоги 
для відновлення роботи служб 

медичної допомоги та ремонту 
зруйнованих медичних закладів у 
постраждалих районах                                                                                                                                          

НАЛЕЖИТЬ ДО  СЦ3

ПОТРЕБА (ДОЛ. США) 

33 млн

ЛЮДИ, ЯКИМ ПЛАНУЄТЬСЯ 
НАДАТИ ДОПОМОГУ

2,3 млн

КІЛЬКІСТЬ ПАРТНЕРІВ

45

      kpj@euro.who.int

РОЗБИВКА ЛЮДЕЙ, ЩО ПОТРЕБУЮТЬ ДОПОМОГИ ТА ЯКИМ ПЛАНУЄТЬСЯ НАДАТИ ДОПОМОГУ, ЗА 
СТАТУСОМ, СТАТТЮ ТА ВІКОМ
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60%

57%

23 | 34 | 43%

13 | 56 | 31%

ЛЮДИ, ЩО 
ПОТРЕБУЮТЬ 
ДОПОМОГИ                                                                     

ЛЮДИ, ЯКИМ 
ПЛАНУЄТЬСЯ 
НАДАТИ ДОПОМОГУ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

НЕОБХІДНЕ 
ФІНАНСУВАННЯ

0,3 МЛН                          0,8 МЛН                       0,2 МЛН 

0,1 МЛ Н                 НЕМАЄ ДАННИХ                  0,04 МЛН 

Проживають уздовж 
«лінії розмежування»

Проживають на НПУТ ВПО, які проживають 
у приймаючих 
громадах

% жінок % дітей, 
дорослих, 

літніх*

ЗА СТАТУСОМ ЗА СТАТТЮ ТА ВІКОМ

*Діти (до 18), дорослі (18-59), 
літні люди (від 59)$13 МЛН

КОНТАКТНА ОСОБА

Джесс Гарана 
Координатор 
Кластера раннього 
відновлення

jess.garana@undp.org

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДОХОДІВ ТА РАННЄ ВІДНОВЛЕННЯ

Відповідно до проведених оцінок, допомога 
у ранньому відновленні знадобиться близько 
1,3 млн людей (безробітним, уразливим літнім 
людям, ВПО та людям з інвалідністю), що 
проживають уздовж «лінії розмежування» 
та на НПУТ. Надання допомоги у ранньому 
відновленні комунальним службам водопо-
стачання, опалення, електропостачання та 
працевлаштування є особливо важливим 
питанням у постраждалих від конфлікту 
районах, але низький рівень можливостей 
місцевих служб та обмеження у доступі та 
ресурсах перешкоджають наданню такої 
допомоги.

На ПУТ існує простір для підтримки та на-
дання допомоги у ранньому відновленні, але 
велика кількість ВПО стали тяжким тягарем 
на і так обмежені ресурси, що значно знижує 
можливості в обслуговуванні як ВПО, так і 
приймаючих громад. Крім того, у зв’язку з 
тривалістю перебування ВПО у державних 
або приватних житлових секторах, підвищу-
ється ризик того, що їх можуть виселити, а 
враховуючи відсутність роботи, підвищення 
цін на основні товари та виснаження запасів, 
ВПО все частіше не в змозі заробити собі на 
життя. Люди, що проживають уздовж «лінії 
розмежування» (близько 0,7 млн), постражда-
ли через закриття промислових підприємств. 
У зв’язку з призупиненням обстрілів, яке 
спостерігається за останні кілька місяців, у 
ВПО з’явилася можливість повернутися до-
дому. Але відсутність роботи, пошкодження 
електропостачання та залізно-транспортного 
сполучення призвели до ізоляції деяких на-
селених пунктів від ПУТ України. У зв’язку з 
цим пріоритети Кластера в цих районах спря-
мовані на допомогу у ремонті житла, в тому 
числі питання опалення та надання основних 
послуг, а також створення робочих місць для 
ВПО й приймаючих громад.

Ситуація уздовж «лінії розмежування» на 
НПУТ і ПУТ обмежує доступ та створює до-
даткові проблеми для проведення діяльності 

з раннього відновлення. Незважаючи на це, 
роботи з раннього відновлення розпочались 
одразу після припинення обстрілів. Партне-
ри Кластера планують застосовувати у цих 
районах індивідуальний підхід, який пови-
нен доповнити надання життєво важливої 
допомоги. Підтримка раннього відновлення 
гуманітарними програмами необхідна, так 
як вона повинна закласти фундамент для 
стійкості та самодостатності постраждалого 
населення. Крім того, необхідно регулярно 
проводити оцінки для визначення потен-
ційних пунктів пропуску матеріалів для 
проведення ремонту, включаючи визначення 
проектів для допомоги людям уздовж «лінії 
розмежування» (наприклад, для відновлення 
водо- та електропостачання).

Відсутність надійних даних щодо потреб 
найуразливіших категорій ВПО та приймаю-
чих громад не дозволяє ефективно й систе-
матично реалізовувати програми з раннього 
відновлення. Під час проведення ранньої 
оцінки потреб було визначено, що більше за 
інших через кризу страждають та потребу-
ють допомоги жінки, люди похилого віку та 
люди з інвалідністю. Опитування показали, 
що жінки найчастіше скаржаться на відсут-
ність можливості заробітку, що являється 
пріоритетною проблемою Кластера, тому що 
отримання доходу є вкрай важливим для за-
безпечення основних потреб у продовольстві, 
освіті та житлі. Також, допомогу у забезпечен-
ні доходів потребують молоді чоловіки, які 
стикаються з дискримінацією на ринку праці 
через статус ВПО.

Використання принципу «не завдати шкоди», 
а також збір, аналіз та обмін даними зі спе-
ціальною розбивкою за ґендерною ознакою 
повинні допомогти загальному гуманітарно-
му реагуванню. Таким чином, швидка оцінка 
потреб у ранньому відновленні показує 
необхідність надання допомоги та проведення 
мульти-секторної оцінки потреб для досяг-
нення довгострокових цілей відновлення.

ЦІЛЬ №1: 

1Відновлення роботи 
життєво важливої 
інфраструктури і 

державних установ та 
доступ найбільш уразливих 
категорій населення до 
них (людей з інвалідністю, 
літніх, сиріт тощо)                                             

НАЛЕЖИТЬ ДО  СЦ2

ЦІЛЬ №2:

2Працевлаштування та 
забезпечення стабільності 
доходів постраждалого 

населення, приділяючи 
особливу увагу найбільш 
уразливим категоріям 
населення (ВПО, жінкам, 
людям з інвалідністю тощо)  

НАЛЕЖИТЬ ДО  СЦ3

ЛЮДИ, ЩО ПОТРЕБУЮТЬ 
ДОПОМОГИ 

1,3млн

ПОТРЕБА (ДОЛ. США) 

13 млн

ЛЮДИ, ЯКИМ ПЛАНУЄТЬСЯ 
НАДАТИ ДОПОМОГУ

0,2 млн

КІЛЬКІСТЬ ПАРТНЕРІВ

10

РОЗБИВКА ЛЮДЕЙ, ЩО ПОТРЕБУЮТЬ ДОПОМОГИ ТА ЯКИМ ПЛАНУЄТЬСЯ НАДАТИ ДОПОМОГУ, ЗА 
СТАТУСОМ, СТАТТЮ ТА ВІКОМ
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КОНТАКТНА ОСОБА

Патрік Боудрі

Координатор 
Кластера логістики

ЛОГІСТИКА

Кластер логістики забезпечує загальну ко-
ординацію та надання логістичних послуг 
гуманітарному співтовариству для достав-
ки гуманітарної допомоги постраждалому 
населенню у Східній Україні. Зважаючи на 
діючу урядову заборону на перевезення 
комерційних товарів на НПУТ, життєво 
важливим стає питання доставки гумані-
тарної допомоги для задоволення потреб 
населення. На сьогодні українською 
владою було відкрито лише п’ять кон-
трольно-пропускних пунктів на НПУТ, та 
тільки два з них можуть бути використані 
для доставки гуманітарної допомоги. Не-
зважаючи на велику кількість логістичних 
компаній в Україні, лише деякі з них гото-
ві надати транспортні послуги на НПУТ, 
так як це пов’язано з високими ризиками. 
Вимога для водіїв вантажівок мати дозвіл 
доступу на НПУТ також зменшує кіль-
кість доступних постачальників послуг та 
транспортних засобів.

Кластер планує проводити регулярні ко-
ординаційні зустрічі з гуманітарним спів-
товариством з метою обміну інформацією 
щодо логістичної ситуації, виникаючих 
проблем, наявності складських примі-
щень, доступності та стану інфраструк-
тури, питань доступу та інших проблем. 
На цих зустрічах планується прийняття 
певних рішень. Координаційна група та 
координатор Кластера логістики розміщу-
ються у Києві для забезпечення координа-

ції логістичного реагування та підтримці 
гуманітарного співтовариства. Кластер 
логістики, у тісній співпраці з УКГВ ООН, 
від імені усіх гуманітарних організацій, 
займається відстоюванням питань щодо 
спрощення та оптимізації офіційних 
вимог до транспортування гуманітарних 
вантажів.

Послуги, що надаються Кластером логіс-
тики, не призначені для заміни логістич-
ного потенціалу агентств або організацій, 
а скоріше спрямовані на їхнє доповнення 
шляхом надання загальних послуг. Наявні 
у розпорядженні Кластера складські 
приміщення та транспорт призначені для 
транспортування допомоги на НПУТ та 
не розраховані на проведення логістичних 
операцій на ПУТ.

Кластер може тимчасово надати складські 
приміщення по обидві сторони від «лінії 
розмежування». Перед тим як відправити 
вантажі за «лінію розмежування», Кластер 
збирає всі вантажі у перевалочному пунк-
ті у Дніпропетровську для їх консолідації. 
Інший перевалочний пункт знаходиться у 
Донецьку на НПУТ. Також планується, що 
ще один пункт буде відкрито у Луганську. 
Транспортування здійснюється з Дніпро-
петровська до Донецька чи Луганська. 
Кластер готує всю необхідну документа-
цію, організовує, супроводжує та сприяє 
перетину конвоями «лінії розмежування» 
з ПУТ на НПУТ.

ЦІЛЬ №1: 

1Координація                                                                                                                                           
                                                                                                                                                      
                                       

НАЛЕЖИТЬ ДО СЦ2

ПОТРЕБА (ДОЛ. США) 

1,2 млн

patrick.baudry@wfp.org

ЦІЛЬ №2: 

2Управління інформацією                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      
                                   

НАЛЕЖИТЬ ДО СЦ2
ЦІЛЬ №3: 

3Загальні логістичні    
послуги                                                                                                                                               
                                  

НАЛЕЖИТЬ ДО СЦ2
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55%

56%

16| 57 | 27%

16 | 57 | 27%

ЛЮДИ, ЩО 
ПОТРЕБУЮТЬ 
ДОПОМОГИ                                                                     

ЛЮДИ, ЯКИМ 
ПЛАНУЄТЬСЯ 
НАДАТИ ДОПОМОГУ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

НЕОБХІДНЕ 
ФІНАНСУВАННЯ

0,8 МЛН                           2,1 МЛН                       0,2 МЛН 

0,6 МЛН                           1,7 МЛН                   0,2 МЛН 

*Діти (до 18), дорослі (18-59), 
літні люди (від 59)$52 МЛН

Проживають уздовж 
«лінії розмежування»

Проживають на НПУТ ВПО, які проживають 
у приймаючих 
громадах

% жінок % дітей, 
дорослих, 

літніх*

ЗА СТАТУСОМ ЗА СТАТТЮ ТА ВІКОМ

КОНТАКТНА ОСОБА
Крістін Гойер
Координатор 
Кластера захисту

goyer@unhcr.org

Клер Велан 
Координатор 
Кластера захисту

cwhelan@ohchr.org

ЗАХИСТ

ЦІЛЬ №1: 

1Посилення заходів щодо 
захисту постраждалого 
населення, включаючи 

запобігання порушенню 
прав людини                                                                                                                                           
НАЛЕЖИТЬ ДО  СЦ1
ЦІЛЬ №2: 

2Надання постраждалим 
людям 
недискримінаційного 

доступу до основних послуг і 
забезпечення їх прав, 
звертаючи особливу увагу на 
найбільш вразливі верстви 
населення                                 
НАЛЕЖИТЬ ДО  СЦ2

ЦІЛЬ №3: 

3Підвищення соціальної 
згуртованості і 
життєздатності 

постраждалого від конфлікту 
населення і підтримка людей в 
ухвалених ними рішеннях.                                                                                                                                        

НАЛЕЖИТЬ ДО  СЦ2

Кластер захисту (у тому числі підкластери захисту 
дітей, ґендерного насильства та протимінної 
діяльності) у 2016 році насамперед фокусується 
на наданні допомоги уразливим верствам насе-
лення та місцевим партнерам. Партнери Кластера 
будуть проводити моніторинг ситуації щодо за-
хисту та дотримання прав людини, просувати та 
відстоювати законодавчі питання, що відносяться 
до конфлікту, вирішувати інші проблеми захисту 
з відповідними органами влади, відстоювати пра-
ва на надання послуг, допомагати в оформленні 
документів та проводити консультації з питань 
захисту житлових, земельних та майнових прав, 
а також сприяти зміцненню систем звернень та 
суспільних механізмів захисту.

На НПУТ спостерігається відсутність верховен-
ства закону так само як і гарантії захисту прав лю-
дини. Більшість заходів із захисту на НПУТ було 
припинено у липні 2015 року. Незважаючи на те, 
що люди на НПУТ більше потребують допомоги, 
через відсутність доступу партнерів Кластера до 
цих територій більшість заходів проходить на 
ПУТ. Партнери Кластера розробили стратегію 
реагування на потреби у захисті цивільного 
населення на НПУТ. Ця стратегія буде здійсню-
ватися з ПУТ через «лінію розмежування» та має 
забезпечити захист з урахуванням захисного та 
ґендерного аспекту для тих гуманітарних органі-
зацій, які мають доступ.

Цивільні особи, які проживають поблизу «лінії 
розмежування», стикаються з додатковими про-
блемами, пов’язаними з захистом від обстрілів, 
боєприпасів, військової присутності (особли-
во серед жінок та дітей), а також відсутністю 
доступу до основних послуг. У той час як на ПУТ 
реагування направлене на задоволення потреб у 
захисту найбільш уразливих ВПО.

Конфлікт призвів до деструктивних наслідків у 
психосоціальному благополуччі дітей. У зв’язку 

з цим Кластер планує проведення численних 
заходів, спрямованих на відновлення захисного 
середовища навколо дітей, а також зміцнення їх 
життєздатності. Дітям, а також їх вихователям, 
планується надати соціально-психологічну під-
тримку у зручному для дітей середовищі шляхом 
підвищення їх обізнаності. Заходи повинні спри-
яти соціальній згуртованості між ВПО та при-
ймаючими громадами і допомогти дітям-ВПО 
інтегруватися у нове середовище. Вважається, 
що система адресації випадків, а також система їх 
управління стануть частиною моніторингу.

Планується, що проблеми ґендерного насильства 
будуть вирішуватися шляхом зміцнення між-
секторальної координації, місцевих механізмів 
звернень та доступних якісних послуг. Для того, 
щоб надати допомогу жінкам у важкодоступних 
районах, розташованих поблизу «лінії розмеж-
ування», планується проводити консультації по 
мобільних телефонах та через інтернет. Плану-
ється також створення безпечного тимчасового 
житла для постраждалих від ґендерного насиль-
ства. Планується приділити увагу питанням 
доступу до інформації, до системи звернень та 
сприяння у притягненні до відповідальності. 
У планах гуманітарних організацій на заміну нега-
тивним практикам закладено надання допомоги 
уразливим жінкам та чоловікам у сфері забезпе-
чення доходів та представлення альтернативних 
стратегій виживання.

Зважаючи на нещасні випадки, що трапились 
через наявність мін та боєприпасів та через які 
практично щодня цивільні особи отримують 
поранення або гинуть, важливим питанням є 
негайне проведення робіт із розмінування: пошук 
мін, проведення просвітницької діяльності 
щодо мінних ризиків, допомога постраждалим, 
підвищення уваги органів влади до проблеми 
розмінування.

ЛЮДИ, ЩО ПОТРЕБУЮТЬ 
ДОПОМОГИ 

3,1 млн

ПОТРЕБА (ДОЛ. США) 

52 млн

ЛЮДИ, ЯКИМ ПЛАНУЄТЬСЯ 
НАДАТИ ДОПОМОГУ

2,5 млн

КІЛЬКІСТЬ ПАРТНЕРІВ

24

РОЗБИВКА ЛЮДЕЙ, ЩО ПОТРЕБУЮТЬ ДОПОМОГИ ТА ЯКИМ ПЛАНУЄТЬСЯ НАДАТИ ДОПОМОГУ, ЗА 
СТАТУСОМ, СТАТТЮ ТА ВІКОМ
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ЖИТЛО ТА НЕПРОДОВОЛЬЧІ ТОВАРИ

Кластер житла планує взяти за основу 
широку стратегію надання допомоги, яка 
складається з трьох частин: продовження 
надання екстреної допомоги новим ВПО, а 
також населенню, яке стикається з по-
тенційною небезпекою для життя; пошук 
перехідного рішення для допомоги ураз-
ливим категоріям населення, які не в змозі 
забезпечити себе під час тривалого перемі-
щення або не мають можливості самостійно 
відремонтувати своє пошкоджене житло; 
сприяння у пошуку довгострокового або 
тимчасового вирішення питання житла для 
ВПО, які бажають повернутися або інтегру-
ватися на новому місці проживання.
Потенційна загроза життю переважно 
пов’язана з суворими зимами, зокрема, 
через нездатність уразливих категорій на-
селення самостійно забезпечити опалення 
своїх будинків на період зими. Ця проблема 
стосується як уразливих категорій ВПО, 
яким необхідна грошова допомога для ку-
півлі засобів для опалення, зимового одягу 
та інших товарів, так і людей, які прожива-
ють у приймаючих громадах поблизу «лінії 
розмежування» та на НПУТ.
Незважаючи на зниження активності 
бойових дій, проблема надання допомоги 
непродовольчими товарами для нових ВПО 
та домогосподарств залишається до кінця 
не вирішеною. Для таких домогосподарств, 
які не мають фінансових коштів, надання 
основних непродовольчих предметів побуту 
є необхідністю для створення гідних умов 
життя на час переміщення.
У той час як надання допомоги у вигляді 
легкого або середнього ремонту приватних 
будинків на ПУТ досягло значних результа-
тів, відсутність доступу на НПУТ та «лінію 
розмежування» не дозволила досягти подіб-
них результатів у 2015 році. Тому надання 
такої допомоги є основним завданням на 
2016 рік. Ті ж, хто продовжує проживати у 

колективних центрах часто проживають в 
поганих та невідповідних для зими умовах.
Після дворічного переміщення багато сімей 
ВПО стикаються з проблемами оплати 
орендованого житла. Колективні центри у 
великих містах все ще переповнені в основ-
ному через нездатність ВПО орендувати 
відповідне житло у приватному секторі. 
Тому надання допомоги у вигляді допомоги 
на оренду житла є основним пріоритетом 
Кластера.
Пілотні проекти, що стартували у 2015 році, 
показують, що проведення капітального 
ремонту несучої конструкції або повної 
реконструкції будинків для багатьох з тих, 
хто вирішив повернутися або залишився 
біля своїх зруйнованих будинків, сприяє не 
тільки нормалізації життя, але й зміцненню 
сприйняття «дому» як такого. На ПУТ така 
діяльність буде сфокусована, в першу чергу, 
на приватному секторі, де уряд не планує 
брати участь у проведенні легкого або 
середнього ремонтів, але де постраждале 
населення змушене жити в незадовільних та 
важких умовах. У багатьох селах на НПУТ, 
де це можливо, планується провести ремонт 
несучих конструкцій для полегшення жит-
тєвих умов найбільш уразливого населення, 
яке проживає поблизу своїх повністю зруй-
нованих будинків. Відновлення несучих 
конструкцій повинно сприяти нормалізації 
умов проживання та збереженню гідності 
людей. І нарешті, ремонт та під’єднання до 
основних комунальних систем повинно 
сприяти відновленню надання основних 
комунальних послуг.
Розраховано, що майже 70% від загальної 
кількості людей, яким планується надати 
допомогу, отримають екстрену допомоги 
або допомогу в підготовці до зими, 30% – 
отримають тимчасовий притулок та до 7% – 
допомогу в забезпеченні постійним житлом.

ЦІЛЬ №1: 

1Надання допомоги з 
житлом та 
непродовольчими товарами 

(НТ) найуразливішим категоріям 
ВПО та постраждалому 
населенню шляхом надання 
грошової допомоги або іншої 
допомоги в натуральній формі та 
готовність до надзвичайних 
ситуацій.                                                                                                                                             
НАЛЕЖИТЬ ДО СЦ1  СЦ2
ЦІЛЬ №2: 

2Участь у прийнятті 
відповідних перехідних 
рішень (грошової допомоги 

або допомоги у натуральній 
формі), пов’язаних з питаннями 
задоволення потреб у житлі або 
НТ, відповідно до мінімальних 
міжнародних та національних 
стандартів.                                                                                                                         
НАЛЕЖИТЬ ДО СЦ1  СЦ3

ЦІЛЬ №3: 

3Вирішення питань щодо 
надання постійного житла 
найуразливішим категоріям 

постраждалого від конфлікту 
населення.                                                                                                                                           
НАЛЕЖИТЬ ДО  СЦ3

59%

59%

21 | 55 | 24%

21 | 55 | 24%

ЛЮДИ, ЩО 
ПОТРЕБУЮТЬ 
ДОПОМОГИ                                                                     

ЛЮДИ, ЯКИМ 
ПЛАНУЄТЬСЯ 
НАДАТИ ДОПОМОГУ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

НЕОБХІДНЕ 
ФІНАНСУВАННЯ

  0,3 МЛН                          0,4 МЛН                       0,2 МЛН 

  0,1 МЛН                          0,1 МЛН                   0,1 МЛН 

Проживають уздовж 
«лінії розмежування»

Проживають на НПУТ ВПО, які проживають 
у приймаючих 
громадах

% жінок % дітей, 
дорослих, 

літніх*

ЗА СТАТУСОМ ЗА СТАТТЮ ТА ВІКОМ

*Діти (до 18), дорослі (18-59), 
літні люди (від 59)$56 МЛН

КОНТАКТНА ОСОБА

Ігор Шантефор 
Координатор 
Кластера житла і 
непродовольчих 
товарів

ЛЮДИ, ЩО ПОТРЕБУЮТЬ 
ДОПОМОГИ 

0,9 млн

ПОТРЕБА (ДОЛ. США) 

56 млн

ЛЮДИ, ЯКИМ ПЛАНУЄТЬСЯ 
НАДАТИ ДОПОМОГУ

0,3 млн

КІЛЬКІСТЬ ПАРТНЕРІВ

12

chantefo@unhcr.org

РОЗБИВКА ЛЮДЕЙ, ЩО ПОТРЕБУЮТЬ ДОПОМОГИ ТА ЯКИМ ПЛАНУЄТЬСЯ НАДАТИ ДОПОМОГУ, ЗА 
СТАТУСОМ, СТАТТЮ ТА ВІКОМ

ЦІЛЬ №4: 

4Реагування Кластеру 
житла та НТ підсилюється 
децентралізованою 

координацією.                                                                                                                                        
НАЛЕЖИТЬ ДО  СЦ2
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59%

59%

16 | 60 | 24%

16 | 60 | 24%

ЛЮДИ, ЩО 
ПОТРЕБУЮТЬ 
ДОПОМОГИ1                                                                     

ЛЮДИ, ЯКИМ 
ПЛАНУЄТЬСЯ 
НАДАТИ ДОПОМОГУ2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

НЕОБХІДНЕ 
ФІНАНСУВАННЯ

 0,7 МЛН                         1,6 МЛН                       0,2 МЛН 

 0,4 МЛН                         0,9 МЛН                   0,2 МЛН 

» 

Проживають уздовж 
«лінії розмежування»

Проживають на НПУТ ВПО, які проживають 
у приймаючих 
громадах

% жінок % дітей, 
дорослих, 

літніх*

ЗА СТАТУСОМ ЗА СТАТТЮ ТА ВІКОМ

*Діти (до 18), дорослі (18-59), 
літні люди (від 59)

1 Враховуються люди, що проживають на ПУТ та потребують допомоги, через проблеми із централізованим водопостачанням.
2 Враховуються люди, що проживають на ПУТ та яким планується надати допомогу, через проблеми із централізованим водопостачанням.

$39 МЛН

КОНТАКТНА ОСОБА

Кармен Парадісо 
Координатор 
Кластера води, 
санітарії та гігієни

washcluster.ukraine@

ВОДА, САНІТАРІЯ ТА ГІГІЄНА

Підвищення життєздатності постраждалого 
населення та покращення систем водопоста-
чання є основними завданнями гуманітарно-
го реагування Кластера. Партнери Кластера 
планують надати життєво важливу підтримку 
постраждалим постачальникам основних 
послуг для того, щоб зберегти функціональ-
ність складної системи водопостачання у 
постраждалих районах. Їх метою є забезпе-
чення мінімального рівня водопостачання та 
санітарії шляхом запобігання збоїв у життєво 
важливих системах. Зміцнення можливостей 
на місцях має сприяти поліпшенню доступу 
гуманітарної допомоги до постраждалого 
населення.
Одним з основних наслідків триваючого 
конфлікту є порушення роботи системи во-
допостачання до повного припинення подачі 
води та надання санітарних послуг, зокрема, в 
областях з єдиною централізованою систе-
мою водопостачання. Розташовані по обидві 
сторони від «лінії розмежування» об’єкти 
інфраструктури величезної системи водопо-
стачання отримали значні пошкодження під 
час конфлікту, що призвело до призупинення 
послуг на тривалі періоди. Доступ для прове-
дення необхідного обслуговування та ремонт-
них робіт було обмежено через проблеми з 
безпекою (наявністю мін і небезпечних пере-
житків війни) та триваючими обстрілами, що 
призвело до необхідності прийняття екстре-
них заходів з надання допомоги постражда-
лому населенню, таких, як доставка води на 
машинах та роздача бутильованої води.
Фізичні активи та управління ресурсами 
комунальних підприємств, що здійснюють 
роботу складних систем водопостачання та 
каналізації, розділені між ПУТ та НПУТ. Це 
ускладнює не тільки співпрацю та зв’язок, а 
й розподіл доходів, які і так скоротилися та 
які мають життєво важливе значення для за-
безпечення мінімальних послуг і запобігання 
комплексних наслідків.

У зв’язку з існуючими неефективним управ-
лінням та розподілом доходів, комунальні 
підприємства терміново потребують підтрим-
ки. Закриття бізнес-підприємств та перемі-
щення населення призвели до зниження рівня 
доходу комунальних підприємств, а необхід-
ність проведення незапланованого дорогого 
ремонту пошкоджених об’єктів інфраструк-
тури стали серйозною проблемою для і так 
зменшених бюджетів. У зв’язку з цим існує 
термінова необхідність у наданні витратних 
матеріалів, обладнання та матеріалів для 
видобутку води, дезінфекції та розподілу, а 
також збору стічних вод, їх транспортування 
та очищення.
Люди з особливими потребами та уразливі 
категорії населення у постраждалих районах, 
а також ВПО, потребують доступу до послуг 
водопостачання та санітарії, в тому числі й до 
предметів гігієни. Планується розгляд різних 
варіантів надання допомоги, від забезпечення 
наборами для ремонту та ваучерами, до на-
дання фінансової допомоги. Партнери Класте-
ра планують провести заходи для створення 
умов, що сприятимуть наданню безпечних 
для здоров’я послуг.
Кластер води, санітарії та гігієни планує 
проведення гнучкого та скоординованого реа-
гування, враховуючи партнерів, які не входять 
до ПГР, а також визначити можливості для 
надання ефективної гуманітарної допомоги 
у відновлювальній діяльності. Все це вимагає 
проведення детального моніторингу, без-
перервного аналізу ситуації та визначення 
можливостей адекватного реагування на 
місцях. Кластер планує приділити особливу 
увагу відстоюванню питань захисту системи 
водопостачання та інших життєво важливих 
систем. Ушкодження, завдані цим системам 
через конфлікт, а також затримки своєчасного 
доступу для проведення перевірок та ремонту 
є порушенням міжнародного права.

ЦІЛЬ №1: 

1Сприяння у забезпеченні 
доступу до постраждалого 
від конфлікту населення 

до питної води відповідної 
якості, а також надання 
допомоги у забезпеченні 
мінімальних санітарних послуг.

НАЛЕЖИТЬ ДО СЦ2   СЦ3

ЦІЛЬ №2: 

2Сприяння у забезпеченні 
засобів санітарії та гігієни 
для постраждалого 

від конфлікту населення, а 
також інформування щодо 
профілактики захворювань, 
що виникають через вживання 
води, яка не пройшла належну 
санітарну обробку

НАЛЕЖИТЬ ДО СЦ2   СЦ3

ЛЮДИ, ЩО ПОТРЕБУЮТЬ 
ДОПОМОГИ 

2,9 млн

ПОТРЕБА (ДОЛ. США) 

39 млн

ЛЮДИ, ЯКИМ ПЛАНУЄТЬСЯ 
НАДАТИ ДОПОМОГУ

1,7 млн

КІЛЬКІСТЬ ПАРТНЕРІВ

5

gmail.com

РОЗБИВКА ЛЮДЕЙ, ЩО ПОТРЕБУЮТЬ ДОПОМОГИ ТА ЯКИМ ПЛАНУЄТЬСЯ НАДАТИ ДОПОМОГУ, ЗА 
СТАТУСОМ, СТАТТЮ ТА ВІКОМ
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ГУМАНІТАРНА КООРДИНАЦІЯ

Гуманітарна ситуація в Україні продовжує 
бути серйозною проблемою, тому що, якщо 
основні бойові дії призупинились, проти-
стояння між Збройними силами України та 
озброєними групами триває, особливо на 
територіях уздовж «лінії розмежування». В 
умовах укоріненого та затяжного конфлік-
ту гуманітарна діяльність вимагає корегу-
вання «класичних» модулів реагування та 
підходів, а також структури координації.
Керуючись гуманітарними вимогами та 
принципами в основі всіх заходів, Управ-
ління з координації гуманітарних справ 
(УКГС) та гуманітарні партнери встанов-
люють пріоритети та активізують зусилля 
щодо захисту, у тому числі для надання гу-
манітарного доступу та доступу цивільних 
осіб до послуг, надаючи факти та науково 
обґрунтовану інформацію. З метою надан-
ня доступу, в країні продовжуватиметься 
широкомасштабна правозахисна діяль-
ність на всіх рівнях. З метою сприяння 
здійсненню гуманітарної діяльності, у тому 
числі із захисту, особливо уздовж «лінії 
розмежування» та на НПУТ, вивчатимуть-
ся усі можливості для надання допомоги.
До Плану гуманітарного реагування долу-
чилося більше 100 гуманітарних організа-
цій та багато інших організацій здійсню-
ють свою діяльність поза рамками ПГР. 
Починаючи з ранніх стадій гуманітарної 
кризи, реагування значною мірою здійс-
нюється громадянським суспільством, 
суспільними організаціями України та 
добровольцями. Проте, економічна криза 
послаблює здатність місцевих партнерів до 
реагування. Міжнародні учасники докла-
дають зусилля на місцях та створюють 
суттєву додаткову цінність, особливо щодо 
підтримки принципової гуманітарної ді-
яльності. Існує необхідність забезпечення 
взаємодоповнюваності різних учасників, 
що прагнуть синергії між національними 
та міжнародними, а також гуманітарними 
учасниками та учасниками із розвитку.
З метою забезпечення більш широкої та 
всеосяжної організації діяльності з ко-
ординації, особливо на місцевому рівні, 
здійснюватиметься діяльність з адаптації 
до мінливих умов, зміцнення загального 
розуміння ситуації, у тому числі за до-
помоги міжкластерних оцінок та оцінок 
агентств, проведених під керівництвом 
УКГС, та зміцнення зв’язків для відновлен-
ня і розвитку ініціатив щодо забезпечення 
взаємодоповнюваності. УКГС продов-
жуватиме підтримувати Координатора з 
гуманітарних питань/Гуманітарну групу 
країни та відігравати стимулюючу роль для 
забезпечення принципового підходу до 

гуманітарної діяльності на основі взаємодії 
з різними учасниками (національними і 
міжнародними гуманітарними партнерами, 
цивільними особами, військовим керівниц-
твом, донорами, державами-учасницями та 
іншими зацікавленими сторонами).
Зміцнюватиметься управління інформаці-
єю, у тому числі за допомогою моніторингу 
та оцінки, міжкластерної координації та 
децентралізованої операційної коорди-
нації. УКГС сприятиме включенню даних 
з розбивкою за віком та статтю з метою 
зміцнення оцінки, аналізу та адресності 
одержувача, а також підзвітності постраж-
далим особам. Метою координації грошо-
вого реагування є забезпечення взаємодо-
повнюваності іншими заходами.
УКГС продовжуватиме надавати під-
тримку й консультації Координатору з 
гуманітарних питань щодо аспектів, які 
викликають занепокоєння, та забезпечува-
ти Координатора з гуманітарних питань/
Гуманітарну групу країни усіма даними, 
інструментами та засобами для здійснення 
правозахисної діяльності та впровадження 
швидких дій для вирішення цих проблем. 
Разом з партнерами захисту буде продов-
жуватиметься правозахисна діяльність із 
забезпечення свобод та прав постражда-
лих осіб усіх сторін конфлікту.
Продовжуватимуть діяти регулярні 
координаційні механізми у Донецьку, 
Луганську, Маріуполі, Сєвєродонецьку 
та Краматорську. Вивчатимуться альтер-
нативні методи координації у Дніпропе-
тровську, Харкові та Запоріжжі у зв’язку 
із затяжними потребами постраждалих 
осіб, що мешкають у цих районах. УКГС 
зосереджуватиме свої зусилля на терито-
ріях уздовж «лінії розмежування» та на 
НПУТ, де гуманітарні потреби та проблеми 
безпеки є найактуальнішими.
Враховуючи, що криза триває вже третій 
рік необхідно подвоїти міжвідомчі зусилля 
для забезпечення, передбачення, своєчасне 
та стале гуманітарне фінансування ПГР, а 
також дослідити альтернативні механізми, 
особливо для фінансування місцевих парт-
нерів, також із залученням представників 
приватного сектора. Існує необхідність 
пошуку варіантів створення Об’єднаного 
інвестиційного фонду країни для підтрим-
ки заходів реагування, зокрема, у зв’язку 
із потенційною необхідністю здійснен-
ня діяльності через національні НУО, у 
випадку, якщо гуманітарний доступ до 
постраждалих осіб в районах конфлікту, як 
і раніше, буде обмеженим.

КОНТАКТНА ОСОБА
Желко Ніколіч
Заступник 
Голови УКГС/ 
Між-кластерний 
координатор УКГС 
nikolich@un.org

ЦІЛЬ №1: 

1                                Координаційні механізми 
пристосовані до контексту 
і підтримують ефективну, 

узгоджену і основану на 
принципах доставку 
гуманітарної допомоги                                                                                                                                         
НАЛЕЖИТЬ ДО  СЦ2

ЦІЛЬ №2: 

2Гуманітарна діяльність 
визначається спільним 
стратегічним 

плануванням, вдосконаленим 
управлінням інформацією і 
реагуванням на основі 
пріоритетних потреб, в тому 
числі щодо аспектів 
забезпечення готовності і 
життєздатності                                                                                                                                        
НАЛЕЖИТЬ ДО  СЦ2

ЦІЛЬ №3: 

3Забезпечення 
передбачуваного, 
своєчасного та сталого 

фінансування гуманітарної 
діяльності на основі 
пріоритетних потреб                                                                                                                                           
НАЛЕЖИТЬ ДО  СЦ2

ПОТРЕБА (ДОЛ. США) 

5 млн

КІЛЬКІСТЬ ПАРТНЕРІВ

147
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НАДЗВИЧАЙНА ДОПОМОГА У НАТУРАЛЬНІЙ ФОРМІ

Організація Об'єднаних Націй закликає донорів віддавати пріоритет фінансовим внескам над 
внескам в натуральній формі, так як фінанси сприяють максимально швидкому та гнучкому 
реагуванню, а також гарантують, що буде закуплена саме та допомога, яка необхідна. Якщо ви можете зробити 
внесок тільки в натуральній формі для допомоги під час надзвичайної ситуації, звертайтеся за електронною 
адресою:

logik@un.org

ЯК ЗРОБИТИ ВНЕСОК ЧЕРЕЗ ФОНД 
РЕАГУВАННЯ НА НАДЗВИЧАЙНІ СИТУАЦІЇ 
(СЕРФ)

СЕРФ забезпечує швидке первинне фінансування 
для операцій з порятунку життя, у разі 
виникнення надзвичайних ситуацій, якщо такі 
операції фінансуються недостатньо, а також 
забезпечує фінансування основних гуманітарних 
операцій під час затяжних криз. Знаходячись 
під керівництвом УКГС ООН, СЕРФ отримує 
внески від різних донорів, головним чином 
урядових, а також від приватних компаній, фондів, 
благодійних організацій та фізичних осіб. Усі ці 
кошти формують єдиний фонд. Щоб дізнатися 
більше про СЕРФ та про те, як можна зробити 
внесок, відвідайте інтернет сторінку:

www.unocha.org/cerf/our-donors/
how-donate

ЯК ЗРОБИТИ ФІНАНСОВИЙ ВНЕСОК В 
ПЛАН ГУМАНІТАРНОГО РЕАГУВАННЯ

Для того щоб переглянути Огляд 
Гуманітарних Потреб України, План 
Гуманітарного Реагування та Моніторинговий Звіт, 
а також для того, щоб зробити пожертвування 
безпосередньо організаціям, які беруть участь у 
ПГР, відвідайте інтернет сторінку:

www.humanitarianresponse.info/
operations/ukraine

HRP

РЕЄСТРАЦІЯ ТА ВИЗНАННЯ ВАШИХ ВКЛАДІВ
УКГС керує Службою Фінансового Моніторингу (СФМ), яка фіксує всі гуманітарні внески 
(у фінансовій та в натуральній формі, багатосторонні та двосторонні) для реагування на 
надзвичайні ситуації. Метою СФМ є віддати належне донорам, а також показати загальну 
Кількість фінансування та виявити прогалини у фінансуванні гуманітарних планів реагування. Не 
забувайте інформувати СФМ про ваші вклади за електронною адресою fts@un.org або заповнивши 
спеціальну форму на сайті: http://fts.unocha.org

ІНСТРУКЦІЯ ЩОДО   
ФІНАНСУВАННЯ ПГР
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ЦІЛІ, ПОКАЗНИКИ ТА ЗАДАЧІ

СТРАТЕГІЧНІ ЦІЛІ, ПОКАЗНИКИ ТА ЗАДАЧІ

 Стратегічна ціль 1 (СЦ1): відстоювання прав та реагування на потреби у захисті постраждалого від 
конфлікту населення з урахуванням міжнародних норм і стандартів

ІНДИКАТОР ПОТРЕБУЮТЬ 
ДОПОМОГИ

ПОЧАТКОВІ ДАНІ ЦІЛЬ

Рівень доступу до людей, що потребують допомоги 3,1 млн н/д 2,5 млн

 Стратегічна ціль 2 (СЦ2): надання надзвичайної допомоги та забезпечення недискримінаційного 
доступу населення до якісних основних послуг

ІНДИКАТОР ПОТРЕБУЮТЬ 
ДОПОМОГИ

ПОЧАТКОВІ ДАНІ ЦІЛЬ

К-сть людей, яким планується надати допомогу у вигляді 
доступу до життєво важливих послуг

3,1 млн н/д 2,5 млн

 Стратегічна ціль 3 (СЦ3): посилення життєстійкості постраждалого від конфлікту населення, 
запобігання подальшому погіршенню гуманітарної ситуації, а також сприяння у відновленні та 
зміцненні соціальної згуртованості

ІНДИКАТОР ПОТРЕБУЮТЬ 
ДОПОМОГИ

ПОЧАТКОВІ ДАНІ ЦІЛЬ

Зменшення кількості людей, що потребують допомоги 3,1 млн н/д 2,5 млн

ЦІЛІ, ПОКАЗНИКИ ТА ЗАДАЧІ КЛАСТЕРА ОСВІТИ

 Ціль №1: Покращення доступу до якісних послуг освіти та створення 
навчального середовища у школах та дитячих садах

ІНДИКАТОР ПОТРЕБУЮТЬ 
ДОПОМОГИ

ПОЧАТКОВІ ДАНІ ЦІЛЬ

К-сть дітей, що потребують допомоги та яким планується 
надати допомогу у разі отримання доступу

894 000 0 32 000

К-сть шкіл, що потребують ремонту 200 (шкіл) 0 45 (шкіл)

К-сть дівчат і хлопців, які приймають участь у програмі 
дошкільного навчання та розвитку (ПДНР)

50 000 0 1 250 (26 ПДНР)

К-сть школярів, дівчат і хлопців, яким потрібна допомога у 
вигляді проведення ремонту в школах

894 000 0 32 000

К-сть школярів, дівчат і хлопців, яким потрібно проведення 
додаткових занять

894 000 0 1 000

К-сть вчителів, жінок і чоловіків, яким потрібна допомога в 
поліпшенні доступу

56 000 0 4 000

 Ціль №2 (СЦ2): Допомога людям у викладанні     
 та навчанні

ІНДИКАТОР ПОТРЕБУЮТЬ 
ДОПОМОГИ

ПОЧАТКОВІ ДАНІ ЦІЛЬ

К-сть чоловіків і жінок, які відвідали заходи з професійного 
розвитку для вчителів

56 000 0 8 000

К-сть школярів, дівчат і хлопців, яким потрібні навчальні 
матеріали

944 000 0 56 000 (45 шкіл)

К-сть школярів, дівчат і хлопців, яким потрібна допомога в 
навчанні

944 000 0 1 550

К-сть школярів, дівчат і хлопців, яким потрібні заняття з 
надбання життєвих навичок

894 000 0 50 000

Відноситься до СЦ2  
СЦ3 

Відноситься до СЦ2  
СЦ3 
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ЦІЛІ, ПОКАЗНИКИ ТА ЗАДАЧІ

* ДГ - домашнє господарство

ЦІЛІ, ПОКАЗНИКИ ТА ЗАДАЧІ КЛАСТЕРА ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я ТА ХАРЧУВАННЯ                                                                                                                                  

  Ціль №1: Усунення основних недоліків у наданні медичної допомоги 
постраждалому населенню та покращення доступу до якісного медичного 
обслуговування 

ІНДИКАТОР ПОТРЕБУЮТЬ 
ДОПОМОГИ

ПОЧАТКОВІ ДАНІ ЦІЛЬ

Відсоток людей, що потребують допомоги та які мають доступ 
до медицини через медичні заклади або мобільні групи 
екстреної первинної допомоги

100 20 80

  Ціль №2: Посилення та поширення контролю над захворюваннями і 
реагуванням, включаючи розширення можливостей лабораторій та технічна 
підтримка щодо пріоритетних питань з ризиків охорони здоров’я

ІНДИКАТОР ПОТРЕБУЮТЬ 
ДОПОМОГИ

ПОЧАТКОВІ ДАНІ ЦІЛЬ

К-сть нових пунктів, які регулярно надають звіти 100 0 20

К-сть випадків виклику медичної допомоги та реагування на 
них

100 10 40

К-сть розданих наборів для екстреної медичної допомоги 100 50 100

Відноситься до СЦ1 
СЦ2  СЦ3 

Відноситься до СЦ1  
СЦ2  СЦ3 

 Стратегічна ціль №3: Допомога вчителям, іншому персоналу 
сфери освіти, а також батькам   
                                                                                                                                                     

ІНДИКАТОР ПОТРЕБУЮТЬ 
ДОПОМОГИ

ПОЧАТКОВІ ДАНІ ЦІЛЬ

К-сть чоловіків і жінок, які були задіяні 55 000 0 1 000

К-сть чоловіків і жінок, які відвідали заходи з професійного 
розвитку

472 500 0 400

ЦІЛІ, ПОКАЗНИКИ ТА ЗАДАЧІ КЛАСТЕРА ПРОДОВОЛЬСТВА

 Ціль №1: Забезпечити безперешкодний доступ найбільш уразливих 
категорій постраждалого населення до продовольства

ІНДИКАТОР ПОТРЕБУЮТЬ 
ДОПОМОГИ

ПОЧАТКОВІ ДАНІ ЦІЛЬ

К-сть людей, які отримали продовольчу допомогу (різноманітні 
продовольчі пакунки, гроші, ваучери та гаряче харчування) 
безпосередньо або через соціальні установи

1 100 000 0 553 000

 Ціль №2: Продовольча допомога постраждалим, допомога в забезпеченні 
доходів та підтримка стійкості виробництва продовольства

ІНДИКАТОР ПОТРЕБУЮТЬ 
ДОПОМОГИ

ПОЧАТКОВІ ДАНІ ЦІЛЬ

 К-сть малих фермерських господарств, які отримали 
сільськогосподарську допомогу (насіння, добрива, насіння 
для посадки овочів), скотарську допомогу (корм, ліки тощо) 
та допомогу в підтримці ключової сільськогосподарської 
інфраструктури

60 000 ДГ* 36 707  ДГ*

К-сть уразливих сімей, залучених до програми з поповнення 
доходів домогосподарств та поліпшенню суспільної 
інфраструктури у приймаючих громадах

10 000 ДГ* 6 500 ДГ*

Відноситься до СЦ1  
СЦ2  СЦ3 

Відноситься до СЦ1   
СЦ2  

Відноситься до СЦ2  
СЦ3 
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ЦІЛІ, ПОКАЗНИКИ ТА ЗАДАЧІ

ЦІЛІ, ПОКАЗНИКИ ТА ЗАДАЧІ КЛАСТЕРА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДОХОДІВ ТА РАННЬОГО ВІДНОВЛЕННЯ

 Ціль №1: Відновлення роботи життєво важливої інфраструктури та 
державних установ та доступ найбільш уразливих категорій населення до них 
(людей з інвалідністю, літніх, сиріт, тощо) 

ІНДИКАТОР ПОТРЕБУЮТЬ 
ДОПОМОГИ

ПОЧАТКОВІ ДАНІ ЦІЛЬ

К-сть уразливих людей, які отримали доступ до соціальних та 
громадських служб

194 038 30 150 13 500

 Ціль №2: Працевлаштування та забезпечення стабільності доходів 
постраждалого населення, приділяючи особливу увагу найбільш уразливим 
категоріям населення (ВПО, жінкам, людям з інвалідністю, тощо)

ІНДИКАТОР ПОТРЕБУЮТЬ 
ДОПОМОГИ

ПОЧАТКОВІ ДАНІ ЦІЛЬ

К-сть постраждалих домогосподарств, включаючи ВПО, 
які отримали ресурси для забезпечення своїх доходів, не 
враховуючи соціальну допомогу

610 100 307 530 136 475

Відноситься до СЦ2 

Відноситься до СЦ1 

  Ціль №3: Запобігання підвищенню рівня захворюваності та смертності, 
пов’язаних з недоїданням найбільш уразливих категорій населення, 
включаючи дітей, вагітних жінок, матерів-годувальниць та літніх людей

ІНДИКАТОР ПОТРЕБУЮТЬ 
ДОПОМОГИ

ПОЧАТКОВІ ДАНІ ЦІЛЬ

Відсоток уразливих груп населення, включаючи дітей, вагітних 
та годуючих матерів, а також літніх людей, яким була надана 
допомога у захисті та забезпеченні відповідного харчування

100 0 100

  Ціль №4: Технічна підтримка шляхом надання цільової допомоги для 
відновлення роботи служб медичної допомоги та ремонту зруйнованих 
медичних закладів у постраждалих районах

ІНДИКАТОР ПОТРЕБУЮТЬ 
ДОПОМОГИ

ПОЧАТКОВІ ДАНІ ЦІЛЬ

Відсоток медичних установ, що отримали допомогу у вигляді 
ремонту, продовольства, обладнання, тренінгів / можливостей 
для надання медичних послуг

100 15 20

Відноситься до СЦ1  
СЦ2  СЦ3 

Відноситься до СЦ3 

ЦІЛІ, ПОКАЗНИКИ ТА ЗАДАЧІ КЛАСТЕРА ЛОГІСТИКИ

 Ціль №1: Координація

ІНДИКАТОР ПОТРЕБУЮТЬ 
ДОПОМОГИ

ПОЧАТКОВІ ДАНІ ЦІЛЬ

Відсоток опитаних організацій, які вважають, що Кластер 
логістики проводить високоякісну координацію на “відмінно“ 
або “дуже добре“

н/д н/д 80

Відноситься до СЦ2 
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ЦІЛІ, ПОКАЗНИКИ ТА ЗАДАЧІ

ЦІЛІ, ПОКАЗНИКИ ТА ЗАДАЧІ КЛАСТЕРА ЗАХИСТУ

 Ціль №1: Посилення заходів щодо захисту постраждалого населення, 
включаючи запобігання порушенню прав людини

ІНДИКАТОР ПОТРЕБУЮТЬ 
ДОПОМОГИ

ПОЧАТКОВІ ДАНІ ЦІЛЬ

К-сть проведених моніторингів н/д 0 6 000

К-сть змін/покращення, внесених до політик/організаційних 
структур, пов’язаних з захистом та правами в тих сферах де 
проводилась правозахисна діяльність

н/д 0 20

 Ціль №2: Надання постраждалим людям недискримінаційного доступу до 
основних послуг і забезпечення їх прав, звертаючи особливу увагу на найбільш 
вразливі верстви населення

ІНДИКАТОР ПОТРЕБУЮТЬ 
ДОПОМОГИ

ПОЧАТКОВІ ДАНІ ЦІЛЬ

К-сть жінок, чоловіків, хлопців і дівчат, які отримали доступ до 
якісних основних послуг (включаючи психологічну підтримку, 
допомогу при ґендерно-обумовленому насильстві, юридичну 
допомогу, створення сприятливого для дітей простору, 
реабілітацію тощо).

600 000 0 100 000

К-сть посилених механізмів реагування (включаючи тренінги 
для постачальників послуг, створення механізмів прийому 
звернень, узгодження стандартних операційних процедур та 
задіяні координаційні структури)

відсутня інформація 0 20

 

Відноситься до СЦ2 

ІНДИКАТОР ПОТРЕБУЮТЬ 
ДОПОМОГИ

ПОЧАТКОВІ ДАНІ ЦІЛЬ

К-сть координаційних зустрічей н/д н/д 2 на місяць

К-сть направлених конвоїв* н/д н/д 3 на місяць

 Ціль №2: Управління інформацією

ІНДИКАТОР ПОТРЕБУЮТЬ 
ДОПОМОГИ

ПОЧАТКОВІ ДАНІ ЦІЛЬ

Відсоток опитаних організацій, які вважають корисною 
інформацію, що розміщується на сайті Кластера логістики

н/д н/д 80

К-сть оновлень (невраховуючи протоколи зустрічей) на сайті н/д н/д 4 на місяць

 Ціль №3: Загальні послуги

ІНДИКАТОР ПОТРЕБУЮТЬ 
ДОПОМОГИ

ПОЧАТКОВІ ДАНІ ЦІЛЬ

Відсоток опитаних організацій, які оцінюють роботу Кластеру 
логістики на «відмінно» та «дуже добре»

80

К-сть складів, доступних через Кластер логістики, у кожному з 
наступних міст: Дніпропетровськ, Донецьк, Луганськ

1 на місто на місяць

Загальна вага (т) та об’єм (м3) вантажу, що переправлених** 
Кластером логістики

*Один «направлений конвой» - це усі транспортні засоби, які отримали дозвіл на перетин лінії розмежування протягом одного дня та за сприяння Кластеру логістики. 
** «Переправлений вантаж» розраховується на основі загальної ваги та обсягу усіх вантажів, переправлених будь-якою організацією, які було розміщено на складах Кластеру та/або перевезено 
транспортними засобами Кластеру, але лише у випадки, коли цей вантаж було надано з ціллю надання загальних логістичних послуг відповідно до Стандартів проведення операцій та Концепції 
проведення операцій Кластеру логістики в Україні.

Відноситься до СЦ2 

Відноситься до СЦ2 

Відноситься до СЦ1 
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Відноситься до СЦ3  

ЦІЛІ, ПОКАЗНИКИ ТА ЗАДАЧІ

** ДГ - домашнє господарство

ЦІЛІ, ПОКАЗНИКИ ТА ЗАДАЧІ КЛАСТЕРА ЖИТЛА ТА НЕПРОДОВОЛЬЧИХ ТОВАРІВ

 Ціль №1: Надання допомоги з житлом та непродовольчими товарами 
найуразливішим категоріям ВПО та потерпілому від конфлікту населенню 
шляхом надання грошової допомоги або іншої або допомоги в натуральній 
формі, а також готовність надзвичайних ситуацій 

ІНДИКАТОР ПОТРЕБУЮТЬ 
ДОПОМОГИ

ПОЧАТКОВІ ДАНІ ЦІЛЬ

К-сть людей, які отримали допомогу в отриманні житла та 
непродовольчих товарів

401 550 0 81 268

 Ціль №2: Участь у прийнятті відповідних перехідних рішень (грошової 
допомоги або допомоги у натуральній формі), пов’язаних з питаннями 
задоволення потреб у житлі або непродовольчих товарів, відповідно до 
мінімальних міжнародних та національних стандартів� 

ІНДИКАТОР ПОТРЕБУЮТЬ 
ДОПОМОГИ

ПОЧАТКОВІ ДАНІ ЦІЛЬ

К-сть людей, які отримали допомогу у вигляді тимчасового 
розміщення

422 325 0 37 446 ДГ*, 89 870

 Ціль №3: Вирішення питань щодо надання постійного житла 
найуразливішим категоріям постраждалого від конфлікту населення�

ІНДИКАТОР ПОТРЕБУЮТЬ 
ДОПОМОГИ

ПОЧАТКОВІ ДАНІ ЦІЛЬ

К-сть домогосподарств, які отримали допомогу в орендованому 
постійному житлі

75 000 0 9 915 ДГ*, 29 745

К-сть громад, які отримали допомогу в ремонті та під’єднанні 
до систем основних комунальних послуг

153 громади 0 18 громад

 Ціль 4: Надання допомоги у житлі та непродовольчих товарах шляхом 
проведення децентралізованого координування

ІНДИКАТОР ПОТРЕБУЮТЬ 
ДОПОМОГИ

ПОЧАТКОВІ ДАНІ ЦІЛЬ

Застосування координаційної структури Кластера зі 
спеціальним персоналом національного та регіонального рівня

так так так

Відноситься до СЦ3 

 Ціль №3: Підвищення соціальної згуртованості та життєздатності 
постраждалого від конфлікту населення і підтримка людей в ухвалених ними 
рішеннях�

ІНДИКАТОР ПОТРЕБУЮТЬ 
ДОПОМОГИ

ПОЧАТКОВІ ДАНІ ЦІЛЬ

К-сть громад або людей, які отримали допомогу при реалізації 
проектів із встановлення миру та соціальної згуртованості

500 000 0 80 000

Відноситься до СЦ2 

Відноситься до СЦ1   
СЦ2  

Відноситься до СЦ1  
СЦ3 
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ЦІЛІ, ПОКАЗНИКИ ТА ЗАДАЧІ

ЦІЛІ, ПОКАЗНИКИ ТА ЗАДАЧІ КЛАСТЕРА ВОДИ, САНІТАРІЇ ТА ГІГІЄНИ

Ціль №1: Сприяння у забезпеченні доступу до постраждалого від конфлікту 
населення до питної води відповідної якості, а також надання допомоги у 
забезпеченні мінімальних санітарних послуг 

ІНДИКАТОР ПОТРЕБУЮТЬ 
ДОПОМОГИ

ПОЧАТКОВІ ДАНІ ЦІЛЬ

К-сть людей, які отримали доступ до питної води достатньої 
якості (з розбивкою, де це можливо, за віком та статтю)

2 900 000 0 1 700 000

К-сть людей, які отримали доступ до питної води достатньої 
якості (з розбивкою, де це можливо, за віком та статтю)

2 900 000 0 1 700 000

Ціль №2: Сприяння у забезпеченні засобів санітарії та гігієни для 
постраждалого від конфлікту населення, а також інформування щодо 
профілактики захворювань, що виникають через вживання води, яка не 
пройшла належну санітарну обробку 

ІНДИКАТОР ПОТРЕБУЮТЬ 
ДОПОМОГИ

ПОЧАТКОВІ ДАНІ ЦІЛЬ

К-сть людей, які отримали необхідні засоби санітарії та гігієни 
(з розбивкою, де це можливо, за віком та статтю)

515 000 0 412 500

ЦІЛІ, ПОКАЗНИКИ ТА ЗАДАЧІ КЛАСТЕРА КООРДИНАЦІЇ

 Цель №1: Координаційні механізми пристосовані до контексту і 
підтримують ефективну, узгоджену та основану на принципах доставку 
гуманітарної допомоги

ІНДИКАТОР ПОТРЕБУЮТЬ 
ДОПОМОГИ

ПОЧАТКОВІ ДАНІ ЦІЛЬ

Зміцнення механізмів координації Гуманітарної групи країни, 
міжкластерної групи, офісних та польових груп, НУО, донорів 
та цивільно-військових відносин 

відсутня інформація відсутня інформація відсутня інформація

Сприяння агентствам ООН та іншим партнерам по 
гуманітарній діяльності у перетині лінії розмежування та 
вільному доступі до постраждалих районів для доставки 
гуманітарної допомоги

відсутня інформація відсутня інформація відсутня інформація

Підтверджена кількість доставленої гуманітарної допомоги 
найбільш уразливим верствам населення

відсутня інформація відсутня інформація відсутня інформація

 Ціль №2: Гуманітарна діяльність визначається спільним стратегічним 
плануванням, вдосконаленим управлінням інформацією та реагуванням на 
основні потреби, в тому числі щодо аспектів забезпечення готовності та 
життєзабезпечення

ІНДИКАТОР ПОТРЕБУЮТЬ 
ДОПОМОГИ

ПОЧАТКОВІ ДАНІ ЦІЛЬ

Регулярна подача і поширення серед гуманітарних партнерів 
ситуаційних та аналітичних звітів 

відсутня інформація відсутня інформація відсутня інформація

Планування і регулярний перегляд аспектів та життєздатності 
в рамках надзвичайного реагування

відсутня інформація відсутня інформація відсутня інформація

Регулярне проведення спільних оцінок, моніторингу та 
оцінювання виконання місій

відсутня інформація відсутня інформація відсутня інформація

Відноситься до СЦ2  
СЦ3 

Відноситься до СЦ2  
СЦ3 

Відноситься до СЦ1 
СЦ2  СЦ3 

Відноситься до СЦ1 
СЦ2  СЦ3 
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ЦІЛІ, ПОКАЗНИКИ ТА ЗАДАЧІ

 Ціль №3: Забезпечення передбачуваного, своєчасного та сталого 
фінансування гуманітарної діяльності на основі пріоритетних потреб

ІНДИКАТОР ПОТРЕБУЮТЬ 
ДОПОМОГИ

ПОЧАТКОВІ ДАНІ ЦІЛЬ

Мобілізація необхідних ресурсів для проведення гуманітарної 
діяльності

відсутня інформація відсутня інформація відсутня інформація

Регулярне проведення координаційних зустрічей з донорами та 
перегляд гуманітарних звітів, включаючи статус гуманітарного 
фінансування 

відсутня інформація відсутня інформація відсутня інформація

Створення Об'єднаного Фонду Країни для підтримки 
реагування та підвищення к-сті національних НУО, які беруть 
участь у гуманітарному реагуванні

відсутня інформація відсутня інформація відсутня інформація

Відноситься до СЦ1 
СЦ2  СЦ3 
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ОРГАНІЗАЦІЇ-УЧАСНИЦІ ТА ПОТРЕБИ У ФІНАНСУВАННІ

Фото: УВКБ

ОРГАНІЗАЦІЇ НЕОБХІДНЕ ФІНАНСУВАННЯ (В ДОЛ. США)

"Рух проти голоду", Франція 3 419 905

"Адвентистське Агентство допомоги та розвитку" (АДРА) 3 235 754

"Агентство з розвитку та технічного співробітництва" 1 000 990

Всеукраїнський благодійний фонд "Право на захист" 2 750 000

Міжнародний благодійний фонд "Крок з Надією" 500 400

"Чугуївська правозахисна група" 72 000

Нідерландська Рада з питань біженців 20 408 935

"Донбас СОС" 406 603

Благодійна організація "Доркас Ейд Інтернешнл" 331 000

Швейцарський фонд з розмінування 1 880 099

Продовольча та сільськогосподарська організація ООН (ФАО) 7 308 706

Грецький медичний фонд "Гіппократ", регіональна донецька благодійна 
організація 256 000

"Міжнародний медичний корпус" 2 211 576

Міжнародна організація з питань міграції (МОМ) 23 050 000

Міжнародний центр захисту прав жінок "Ла Страда Україна" 118 972

Харківський регіональний фонд "Громадська альтернатива" 60 000

Харківське відділення фонду "Допомога жертвам насильства" 120 000

НУО "Лікарі світу" 1 060 000

НУО "Країна вільних людей" 29 040

НУО "Кримська діаспора" 200 000

Норвезька Рада з питань біженців 6 750 000

Управління ООН з координації гуманітарних справ (УКГС) 4 700 000
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ОРГАНІЗАЦІЇ НЕОБХІДНЕ ФІНАНСУВАННЯ (В ДОЛ. США)

Управління Верховного комісара ООН з прав людини (УВКПЧ) 1 662 400

Польський центр міжнародної допомоги 3 259 947

НУО "Людина в біді" (PIN) 23 324 600

Гуманітарна громадська організація "Прем'єр уржанс - Ейд Медікаль 
Інтернасьональ" 4 091 400

"Промінь", Дніпропетровська область 71 000

"Врятуємо дітей" 12 348 211

Центр допомоги "Врятуємо Україну" 441 135

"Діти села-СОС" 291 989

"Земля людей", Швейцарія 530 000

Всеукраїнська благодійна організація "Турбота про людей похилого віку 
в Україні" 329 159

Національний Комітет Червоного Хреста України 1 775 720

Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ) 50 800 000

Програма розвитку ООН (ПРООН) 4 500 000

Управління Верховного комісара ООН з питань біженців (УВКБ) 33 887 533

Фонд Народонаселення ООН (ЮНФПА) 3 159 112

Всесвітня продовольча програма (ВПП) 56 776 000

Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) 18 500 000

Християнська асоціація молодих людей 1 000 000

Фонд підтримки молоді "Ініціатива" 300 000

Запорізький благодійний фонд "Об'єднання заради майбутнього" 989 325

ОРГАНІЗАЦІЇ-УЧАСНИЦІ ТА ПОТРЕБИ У ФІНАНСУВАННІ
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ПІДКОНТРОЛЬНА УРЯДУ ТЕРИТОРІЯ

49%
51%

30тис

64%
36%

160тис

52%
48%

65тис

НЕПІДКОНТРОЛЬНА УРЯДУ ТЕРИТОРІЯ

49%
51%

0,4 МЛН

52%
48%

0,6 МЛН

65%
35%

1,7 МЛН

2,7 МЛН

ПЛАНОВІ ПОКАЗНИКИ: ЛЮДИ, ЩО ПОТРЕБУЮТЬ ДОПОМОГИ 

ТЕРИТОРІЯ УЗДОВЖ «ЛІНІЇ РОЗМЕЖУІВАННЯ» ЧоловікиЖінки

ДІТИ 
(<18) 

48%
52%

0,1 МЛН

ЛІТНІ ЛЮДИ  
(>59)

65%
35%

0,2 МЛН

ДОРОСЛІ 
(18-59)

52%
48%

0,4 МЛН

0,8 МЛН

0,2 МЛН*

ДІТИ 
(<18) 

ЛІТНІ ЛЮДИ  
(>59)

ДОРОСЛІ 
(18-59)

ДІТИ 
(<18) 

ЛІТНІ ЛЮДИ  
(>59)

ДОРОСЛІ 
(18-59)

*Міністерство соціальної політики України зареєструвало 1,6 млн ВПО по всій країні. Усі ВПО потребують певного типу допомоги. Близько 0,8-1 млн осіб проживають постійно на ПУТ, у той час 
як інші часто перетинають «лінію розмежування» та для цілей ПГР враховуються як ті, хто проживає на НПУТ. З-поміж 0,2 млн ВПО, що проживають на ПУТ, являються найбільш уразливими та 
враховуються до населення, якому відповідно до цього ПГР планується надати життєво необхідну гуманітарну допомогу.
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ПІДКОНТРОЛЬНА УРЯДУ ТЕРИТОРІЯ

49%
51%

0,02 МЛН

64%
36%

0,13 МЛН

52%
48%

0,05 МЛН

НЕПІДКОНТРОЛЬНА УРЯДУ ТЕРИТОРІЯ

49%
51%

0,3 МЛН

65%
35%

0,4 МЛН

51%
49%

1 МЛН

1,7 МЛН

ТЕРИТОРІЯ УЗДОВЖ «ЛІНІЇ РОЗМЕЖУІВАННЯ»

48%
52%

0,1 МЛН

65%
35%

0,2 МЛН

52%
48%

0,3 МЛН

0,6 МЛН

0,2 МЛН*

ПЛАНОВІ ПОКАЗНИКИ: ЛЮДИ, ЯКИМ ПЛАНУЄТЬСЯ НАДАТИ ДОПОМОГУ 

ЧоловікиЖінки

ДІТИ 
(<18) 

ЛІТНІ ЛЮДИ  
(>59)

ДОРОСЛІ 
(18-59)

ДІТИ 
(<18) 

ЛІТНІ ЛЮДИ  
(>59)

ДОРОСЛІ 
(18-59)

ДІТИ 
(<18) 

ЛІТНІ ЛЮДИ  
(>59)

ДОРОСЛІ 
(18-59)

*Міністерство соціальної політики України зареєструвало 1,6 млн ВПО по всій країні. Усі ВПО потребують певного типу допомоги. Близько 0,8-1 млн осіб проживають постійно на ПУТ, у той час 
як інші часто перетинають «лінію розмежування» та для цілей ПГР враховуються як ті, хто проживає на НПУТ. З-поміж 0,2 млн ВПО, що проживають на ПУТ, являються найбільш уразливими та 
враховуються до населення, якому відповідно до цього ПГР планується надати життєво необхідну гуманітарну допомогу.
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ОЧІКУЄТЬСЯ, ЩО КІЛЬКІСТЬ ОСІБ, 
ЯКІ МАЮТЬ ГОСТРІ ПРОБЛЕМИ З 
ПРОДОВОЛЬСТВОМ, БУДЕ ЗРОСТАТИ

- Кількість осіб, що потребують продовольчої 
допомоги серед 1,1 млн найбільш уразливих верств 
населення буде збільшуватися, особливо гостро 
ситуація вплине на добробут літніх людей, дітей та 
жінок.

- 200 тис осіб не зможуть отримати щомісячні 
продовольчі набори чи ваучери.

 - Погіршення добробуту майже 200 тис сімей, 
що займаються сільським господарством, матиме 
негативний ефект на доступ місцевих громад до 
продуктів місцевого виробництва.

ПОГІРШЕННЯ ВІДВІДУВАНОСТІ ШКІЛ, 
ПОШКОДЖЕННЯ ТА НЕДОСТАТНЯ 
КІЛЬКІСТЬ ДОШКІЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ

- Все більше дітей не відвідують школу в районах 
уздовж «лінії розмежування» та у місцях великого 
скупчення ВПО. Станом на жовтень 2015 року 
рівень відвідуваності шкіл впав на 9% у порівнянні 
з докризовими показниками, коли він становив 
99%.

- Атестати про повну середню освіту майже 180 тис 
школярів на НПУТ не визнані  вищими учбовими 
закладами України.

- У Донецькій та Луганській області лише 58% 
дітей відвідують дошкільні навчальні заклади.

ЗАЛЕЖНІСТЬ ВІД ДОПОМОГИ 
ЗУМОВЛЕНА ВІДСУТНІСТЮ РОБОТИ ТА 
ЗАСОБІВ ЖИТТЄЗДАТНОСТІ

- 1,3 млн осіб, що втратили джерела доходу, 
продовжують залежати від гуманітарної та інших 
видів допомоги для відновлення нормального 
життя та життєздатності.  

- За відсутності засобів до існування та робочих 
місць, уразливі групи населення значною мірою 
залишаються залежними від допомоги, при чому 
деякі групи населення вимушені вдаватися до 
негативних стратегій виживання.

- Відсутність інвестицій у відновлення 
інфраструктури матиме негативний вплив на 
доступ найбільш уразливих верств населення до 
основних послуг.

ВІДСУТНІСТЬ НАЛЕЖНИХ МЕДИЧНИХ 
ЗАКЛАДІВ ТА ПОСТАВОК МЕДИКАМЕНТІВ 
ПРИЗВЕДЕ ДО ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ 
ЗАХВОРЮВАНОСТІ/СМЕРТНОСТІ 

- Низький рівень вакцинації дітей від 
хвороб, що передаються контактним 
шляхом, призвів до того, що чотири 
з п’яти дітей в Україні знаходяться під 
ризиком захворювання.
- Життя приблизно 30 тис хворих на діабет на 
НПУТ знаходиться під загрозою через відсутність 
регулярних поставок інсуліну.
- Більше 8 тис ВІЛ/СНІД інфікованих та хворих 
на туберкульоз, що проживають на НПУТ, 
ризикують залишитися без належного лікування 
та медичного догляду.
- Майже 60 тис дітей та немовлят не можуть 
отримати додаткове харчування, яке є життєво 
важливим для нормального росту та розвитку.

А ЩО БУДЕ ЯКЩО?
… МИ НЕ ВПОРАЄМОСЯ ІЗ РЕАГУВАННЯМ
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А ЩО БУДЕ ЯКЩО?
… МИ НЕ ВПОРАЄМОСЯ ІЗ РЕАГУВАННЯМ

ЗАЛЕЖНІСТЬ ВІД ОДНОГО ДЖЕРЕЛА 
ВОДИ ТА ОПАЛЕННЯ ЯВЛЯЄТЬСЯ 
СЕРЙОЗНОЮ ПРОБЛЕМОЮ

- Майже 2,9 млн осіб у міських районах та  районах 
уздовж «лінії розмежування» можуть залишитись 
без доступу до питної води та централізованого 
опалення через залежність від одного єдиного 
джерела. Сюди входять близько 700 тис дітей. 
Будь-які значні пошкодження або порушення в 
роботі систем можуть залишити велику кількість 
людей без води або опалення.

- Близько половини жінок, більше чверті літніх 
людей та кожна шоста дитина, що проживають 
у «сірій зоні» та на НПУТ не мають доступу до 
засобів гігієни.

- Проблеми водопостачання у постраждалих від 
конфлікту районах та відсутність засобів гігієни 
підвищують ризик інфекційних захворювань, що 
передаються через воду.

ГІДНЕ ТА АДЕКВАТНЕ ЖИТЛО 
СТАНОВИТЬСЯ НЕДОСТУПНИМ

Майже 15 тис сімей, чиї будинки 
було пошкоджено, не можуть відновити або 
відремонтувати їх без допомоги. Сюди входять 
близько 1650 будинків, які було повністю 
зруйновано.
- Майже половина ВПО у сільських районах ПУТ 
мають неналежні умови проживання та не можуть 
самостійно покращити ситуацію, особливо, у 
зимовий період.
- У міських районах майже половина ВПО, 
які винаймають житло, не можуть сплачувати 
орендну плату через обмеженість робочих місць 
та виснаження заощаджень.
- Близько 30% сільського населення, що проживає 
в районах уздовж «лінії розмежування» не має 
достатньої кількості приладів для обігріву, 
непродовольчих товарів та запасів для опалення, 
необхідних, щоб пережити зиму 2015-2016 років.

НЕДОТРИМАННЯ ПРАВ ЛЮДИНИ ТА 
ПРАВА НА ЗАХИСТ ЦИВІЛЬНИХ ОСІБ

- Рівень смертності та отримання 
поранень серед майже 200 тис дітей Донецької 
та Луганської областей (ПУТ та НПУТ) буде 
підвищуватись, якщо проблему доступу не буде 
вирішено та якщо триватиме заборона на проведення 
просвітницьких заходів щодо мінної безпеки.  
- Постачальники послуг не мають змоги адекватно 
реагувати на інциденти ґендерно-обумовленого 
насильства, у тому числі побутового та інших типів 
насильства.
- Доступ до широкого спектру психосоціальної 
підтримки та консультаційних послуг залишиться 
обмеженим, незважаючи на збільшення кількості 
психологічних розладів та проблем.
- 2,5 млн осіб, що проживають в постраждалих від 
конфлікту районах, мають обмежений доступ до 
правосуддя, правової допомоги та юридичних служб.



План був розроблений Гуманітарною групою країни та її партнерами.

Цей план відображає загальне розуміння Гуманітарної групи країни щодо кризи, враховуючи найбільш гострі 
гуманітарні потреби, а також спільне стратегічне планування гуманітарного реагування.

Використані позначення та викладення матеріалу в цьому огляді ніяким чином не відображають позицію Секретаріату 
Організації Об’єднаних Націй щодо правового статусу будь-якої країни, території, міста чи району, або їх влади чи 
визначення їх кордонів.

www.unocha.org

www.reliefweb.int

www.humanitarianresponse.info/en/operations/ukraine


