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2021 р.: 
потреби та 
фінансові 
вимоги

НОВІ ВИПАДКИ COVID-19 ЗА МІСЯЦЯМИТенденції та 
виклики

Попри поточні домовленості про припинення вогню, збройний 
конфлікт, ймовірно, триватиме й надалі, але з меншою 
інтенсивністю. Коронавірусна хвороба залишатиметься основним 
чинником впливу принаймні до середини 2021 року, та очікується, 
що ситуація продовжить погіршуватися у зимовий період. 
Обмеження щодо перетину «лінії розмежування» ще більше 
посилили вразливість людей. Ситуація ще складніша на територіях 
поза урядовим контролем. 

Вірогідно, робота контрольних пунктів на «лінії розмежування» 
залишатиметься суттєво обмеженою щонайменше до середини літа 
2021 року. З позитивного варто зазначити, що повноцінна робота 
двох нових пунктів пропуску в Луганській області забезпечить 
довгоочікуване полегшення ситуації у місцевих громадах. Люди 
зможуть швидше перетинати «лінію розмежування» та матимуть 
покращений доступ до низки послуг: банківських послуг, 
адміністративної підтримки та медичної допомоги. 

Також ймовірне поступове збільшення доступу нових організацій 
для роботи на територіях поза урядовим контролем, зокрема у 
сфері боротьби із коронавірусною хворобою.
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ЛЮДИ, ЯКИМ НАДАНО ДОПОМОГУ2020 р.: 
рік допомоги

Гуманітарна допомога продовжує відігравати значну роль та 
змінювати на краще життя постраждалих унаслідок конфлікту 
людей. За перші 9 місяців 2020 року допомогу отримав понад 1 
мільйон людей, більше половини з яких складають жінки і 10 % — 
люди з інвалідністю. 

З початку пандемії в Україні заходи подолання коронавірусної 
хвороби та усунення пов’язаних із нею гуманітарних наслідків є 
невідкладними складовими підтримки. Цього року гуманітарним 
партнерам також вдалося надати допомогу більшій кількості 
людей на територіях поза урядовим контролем, порівняно з 
попередніми роками, оскільки необхідність боротьби із COVID-19 
сприяла розширенню доступу для надання підтримки. 

Уряд України перебрав на себе надання деяких послуг, які 
раніше забезпечувалися гуманітарними організаціями. Зокрема, 
відбудову пошкоджених унаслідок конфлікту будинків. Ця робота 
продовжиться у 2021 році та надалі для забезпечення сталості 
надання послуг людям, які цього потребують.

* Згідно з оцінкою Multisectoral Needs Assessment, проведеною 
REACH на ПУТ в 2020 р.
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Огляд 
гуманітарних 
потреб

Оскільки бойові дії продовжуються, а пандемія COVID-19 
погіршила вже складну гуманітарну ситуацію на сході 
України, очікується, що у 2021 році 3,4 мільйона людей 
потребуватимуть гуманітарної допомоги. Хоча кількість 
людей, які потребують допомоги, залишилася на рівні 
2020 року, їхні потреби суттєво збільшилися. До найбільш 
уразливих груп населення належать люди похилого віку, люди 
з інвалідністю, очолювані жінками домогосподарства, діти 
та майже 340 000 внутрішньо переміщених осіб (ВПО), які 
проживають у невідповідних умовах.

ЛЮДИ, ЯКІ ПОТРЕБУЮТЬ ДОПОМОГИ



Огляд заходів 
реагування за 
секторами

У планах реагування всіх секторів враховується вплив COVID-19 
на постраждалих унаслідок конфлікту людей та умови роботи. Усі 
заходи реалізовуватимуться із дотриманням відповідних санітарно-
гігієнічних рекомендацій задля безпеки як тих, хто отримує 
допомогу, так і тих, хто її надає. 

У рамках заходів у сфері освіти передбачається надання допомоги 
105 000 людей, 98 % із яких — діти. На підконтрольних Уряду 
територіях основна увага приділятиметься доступу до якісної 
освіти та виконанню Декларації про безпеку шкіл, ратифікованої 
Урядом України в листопаді 2019 року. На територіях поза урядовим 
контролем головні зусилля будуть спрямовані на забезпечення 
рівного, недискримінаційного та безпечного доступу до освіти 
для всіх дітей. 

У рамках покращення продовольчої безпеки та засобів до 
існування планується надати підтримку 80 000 людей, 41% 
з яких — люди похилого віку. Перевага надається проєктам 
продовольчої допомоги та сільськогосподарської підтримки. 
Але також планується покращити наявні засоби до існування для 
забезпечення гідного рівня життя людей.

Допомогу у сфері охорони здоров’я мають отримати 1,3 мільйона 
людей. Заходи передбачають надання допомоги з подолання 
проблем, які існували і до початку пандемії, — таких як доступ 
до медичних послуг та якість медичної допомоги, які ще більше 
загострилася через COVID-19. Заходи спрямовані на зменшення 
передачі інфекційних захворювань, зокрема коронавірусної хвороби.

Планується, що підтримку у сфері захисту прав отримають 
1,5 мільйона людей, 6 % із яких — люди з інвалідністю. У рамках такої 
роботи планується реалізація програм захисту дітей, реагування 
на випадки гендерно зумовленого насильства та протимінної 
діяльності. Заходи спрямовані на задоволення гострих потреб 
внутрішньо переміщених осіб на підконтрольних Уряду територіях 
і місцевих мешканців на територіях поза урядовим контролем, на 
яких суттєво вплинуло припинення роботи пунктів пропуску. 

Допомогу щодо задоволення житлових потреб і забезпечення 
непродовольчими товарами мають отримати 117 000 людей. 
На підконтрольних Уряду територіях такі потреби здебільшого 
забезпечують урядові організації. Тому 70 % отримувачів допомоги 
від гуманітарних організацій становитимуть мешканці територій, 
які знаходяться поза урядовим контролем. Однією з основних 
складових такої підтримки є надання допомоги із підготовки до 
зими найбільш уразливим людям упродовж зимових місяців.

У рамках заходів у сфері водопостачання, санітарії та гігієни 
планується надання допомоги 1,9 мільйона людей. Через 
збільшення ризику COVID-19 перевага надаватиметься покращенню 
гігієнічних умов, зокрема у медичних закладах, школах, будинках 
для людей похилого віку тощо. Також передбачається перехід від 
короткострокових рішень до забезпечення сталого доступу людей 
до покращених послуг водопостачання та санітарно-гігієнічних 
умов упродовж наступних років. 

Планується, що за програмами багатоцільової грошової допомоги 
підтримку отримають 20 000 людей, 13% із яких — люди з 
інвалідністю. Завдяки грошовій допомозі найбільш уразливі групи 
населення зможуть задовольнити свої основні потреби.

ФІНАНСОВІ ПОТРЕБИ В 2021 Р. 
(МЛН ДОЛ. США)

РОЗПОДІЛ ЛЮДЕЙ, ЯКИМ ПЛАНУЄТЬСЯ 
НАДАТИ ДОПОМОГУ В 2021 Р. 
ЗА СЕКТОРАМИ

Гуманітарні 
вимоги 

Заходи реагування будуть спрямовані на забезпечення 
життєво необхідної допомоги, доступу людей до основних 
послуг і посилення захисту людей, які постраждали внаслідок 
конфлікту та COVID-19. 
У новому Плані реагування представлено реалістичний підхід 
до надання допомоги, з урахуванням першочерговості потреб 
і спроможностей та доступу організацій до територій поза 
урядовим контролем.  
У 2021 році більше 120 гуманітарних партнерів планують 
надати допомогу 1,9 мільйона людей. У рамках гуманітарного 
реагування також передбачається здійснення низки 
адвокаційних заходів під керівництвом Координаторки 
з гуманітарних питань. У 2021 році планується залучити 
168 мільйонів доларів США.

ПУТ

НПУТ

1,13 MЛН*

0,77MЛН

0,01MЛН**

* Включно з ВПО
** Лише ВПО

ЛЮДИ, ЯКИМ ПЛАНУЄТЬСЯ НАДАТИ 
ДОПОМОГУ

1,9 МЛН

50

29

27

23

21

5

6

7

Багатоцільова
грошова допомога

Освіта

Загальні послуги
та підтримка

Продовольча
безпека та засоби

до існування

Житло та
непродовольчі товари

Вода, санітарія
та гігієна

Охорона
здоров’я

Захист

ЗАГАЛЬНІ 
ПОСЛУГИ ТА 
ПІДТРИМКА

ОСВІТА

ПРОДОВОЛЬЧА 
БЕЗПЕКА ТА ЗАСОБИ 

ДО ІСНУВАННЯ

ЗАХИСТ

ЖИТЛО ТА 
НЕПРОДОВОЛЬЧІ 

ТОВАРИ

ВОДА, САНІТАРІЯ 
ТА ГІГІЄНА

ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я

БАГАТОЦІЛЬОВА 
ГРОШОВА 

ДОПОМОГА

0,02 MЛН

0,08 MЛН

1,3 MЛН

1,9 MЛН

0,1 MЛН

1,5 MЛН

0,2 MЛН



ВИДАНО 25 ЛИСТОПАДА 2020 Р.

ПЛАН ГУМАНІТАРНОГО 
РЕАГУВАННЯ
УКРАЇНА

Зв’язок  
гуманітарної 
роботи і заходів 
розвитку

Визнаючи наявність спроможностей Уряду України на всіх 
рівнях влади, гуманітарна спільнота визначила однією 
з основних цілей Плану 2021 року передачу надання 
послуг урядовим організаціям. Це сприятиме поступовому 
завершенню надання допомоги гуманітарними організаціями 
на підконтрольних Урядові територіях. Досягнення цієї цілі 
планується в тісній співпраці з урядовими організаціям і 
партнерами у сфері розвитку. 
Водночас гуманітарні організації продовжать підтримку 
життєво необхідних гуманітарних заходів задля забезпечення 
гідного життя постраждалих унаслідок конфлікту людей.

2,5MЛН ДОЛ. США
Фінансування Фонду для реалізації 
пілотних проєктів, які поєднують 
гуманітарну допомогу та заходи у 
сфері розвитку на ПУТ 

Жінки в 
ситуації кризи

Від наслідків кризи особливо страждають жінки та дівчинки, які 
складають більше половини людей, які потребують допомоги, 
— 1,8 мільйона. Жінки більше ніж чоловіки наражаються на 
небезпеку COVID-19, оскільки вони становлять 4/5 медичних 
і соціальних працівників в Україні. Загалом, очолювані 
жінками домогосподарства зазнають більшого соціально-
економічного впливу пандемії. 
Жінки становлять понад 70% працівників із низьким рівнем 
доходів, які потребують соціальної допомоги. І у разі 
неотримання соціальних виплат через карантинні обмеження 
вони частіше можуть вдаватися до негативних стратегій 
пристосування. 
Тому в ході підготовки Плану гуманітарного реагування 
2019 року значна увага приділялася врахуванню гендерних 
особливостей та розробленню заходів реагування, 
спрямованих на забезпечення особливих потреб 
жінок та дівчинок.

понад 80 % 
медичних і соціальних 

працівників — жінки 

Першочерговість 
гуманітарних 
заходів 

Забезпечення гуманітарного реагування планується з 
урахуванням першочерговості потреб і надання допомоги 
тим, хто цього потребує найбільше. Такий підхід спрямований 
на першочергове задоволення нагальних критичних 
потреб найбільш незахищених людей. Визначено критерії 
першочерговості заходів, що допоможе донорам підтримувати 
програми, для яких фінансування потрібне терміново. Якщо 
упродовж 2021 року виникнуть надзвичайні ситуації, План 
гуманітарного реагування буде переглянутий з урахуванням 
нових потреб.

КРИТИЧНІ ФІНАНСОВІ ПОТРЕБИ ЗА 
СЕКТОРАМИ (ДОЛ. США)
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Гуманітарне 
фінансування

Гуманітарний фонд для України забезпечує залучення 
донорських внесків у єдиний фонд для підтримки гуманітарної 
роботи на сході України. 
Це дає можливість гуманітарним партнерам надати своєчасну 
та узгоджену допомогу відповідно до гуманітарних принципів 
у рамках Планів гуманітарного реагування. 

15,9 МЛН ДОЛ. США ЗАЛУЧЕНО КОШТІВ
з моменту створення Гуманітарного 
фонду для України (2019-2020 рр.)

ФІНАНСУВАННЯ НАЦІОНАЛЬНИХ 
ПАРТНЕРІВ

4,7 МЛН ДОЛ. США спрямовано 
національним партнерам (42%)

10,8 МЛН ДОЛ. США виділено для 
реалізації проєктів


