
Гуманітарна ситуація в Донецькій  та Луганський областях 
на сході України залишається надскладною, та 3,4 мільйона 
людей по обидва боки «лінії розмежування» мають критичні 
гуманітарні потреби1. Доки немає навіть надії на комплексне 
політичне розв’язання конфлікту, українські родини на сході щодня 
наражаються на небезпеку та потерпають від обмеженого доступу 
до основних послуг, браку засобів існування та економічного 
занепаду. До тривалого конфлікту додалася ще й криза COVID-19. 
Пандемія та ї ї наслідки створюють додаткові труднощі. Доступ 
людей до основних послуг сильно обмежений через бойові дії, 
мінування територій, сукупний вплив років збройного конфлікту, 
карантинні обмеження пересування та інші вторинні наслідки 
пандемії2. Вразливі громади по обидва боки «лінії розмежування» 
майже вичерпали свої ресурси, що збільшило їхню залежність від 
гуманітарної допомоги.

У листопаді 2020 р. гуманітарні організації представили 
План гуманітарного реагування (ПГР), у якому були зазначені 
першочергові потреби, для реалізації якого потрібно 168 млн 
дол. США для допомоги 1,9 мільйона людей у 2021 р. Проте 
фінансування ПГР залишається на низькому рівні, як порівняти 
з потребами. На середину серпня ПГР для України профінансовано 
на 27 % (отримано 45,4 млн дол. США із необхідних 168 млн дол. 
США)3. За поточних темпів План 2021 року може стати однім із 
найменш фінансованих із початку конфлікту на сході України. 
Якщо не будуть залучені додаткові ресурси, цього року гуманітарні 
потреби залишаться не забезпеченими. 

II. МЕТА ДОКУМЕНТУ
Гуманітарна команда країни (ГКК) підготувала цей документ, 
у якому зазначено термінові  пріоритети фінансування для 
донорів до кінця 2021 року. Водночас необхідно зазначити, 
що ці термінові пріоритети не представляють усі потреби 2021 
року. Повні фінансові потреби для вжиття заходів гуманітарного 
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реагування в Україні впродовж року зазначено в ПГР. Також 
необхідно зауважити, що одні заходи реагування не є важливішими 
за інші. Та визначення пріоритетів фінансування не суперечить 
пріоритетам, передбаченим у ПГР. Крім того, загально визнано, 
що пріоритетний обсяг необхідної допомоги в ПГР для України 
відповідає встановленим критеріям. ГКК підтверджує, що ПГР для 
України залишається загальним керівництвом для стратегічного 
планування та визначення фінансових потреб. 

Пріоритети, представлені в цьому документі, визначені з 
урахуванням отриманих на сьогодні коштів та проголошених 
зобов’язань щодо виділення коштів4, не замінюють ПГР та 
представляють лише частку загальних фінансових потреб. 
Термінове фінансування необхідно для реалізації невідкладних 
заходів, зазначених у документі, до кінця 2021 року. Просимо 
взяти до уваги, що пріоритети для фінансування в цьому документі 
наведені не у порядку їхньої важливості.

На основі ПГР 2021 року5 було визначено термінові першочергові 
фінансові потреби до кінця 2021 року в сумі 49 млн дол. США, 
що становить 29 % від загальних потреб року та 40 % від суми, 
яка залишається непрофінансованою станом на серпень 2021 
року. Пріоритети фінансування, зазначені в цьому документі, були 
визначені партнерами з огляду на життєво необхідні гуманітарні 
заходи у всіх шести секторах6, які мають бути реалізовані до кінця 
2021 року, на основі таких критеріїв.

i. Невідкладність заходів, з урахуванням усіх аспектів, зокрема 
сезонності робіт, виконання ключових етапів проєктів, 
використання унікальних можливостей, які виникають7 а 
також змін та, за можливості, прогнозування розвитку 
ситуації з COVID-198.

ii. Приділення основної уваги найбільш уразливим групам 
населення, які терміново потребують гуманітарної допомоги 
по обидва боки «лінії розмежування».

iii. Можливість негайної реалізації заходів.

1 У тому числі 340 000 внутрішньо переміщених осіб (ВПО), які мають потреби та проживають у невідповідних умовах по всій Україні, більшість яких знаходиться на підконтрольних Уряду територіях 
(ПУТ) Донецької та Луганської областей.
2 Зокрема погіршення психосоціального та емоційного стану постраждалих людей. Також збільшуються чинники вразливості, та можливе спричинене травматичним досвідом повернення до 
застарілих гендерних стереотипів тощо.
3  За даними Служби фінансового моніторингу (FTS) станом на 10 серпня 2021 р.
4  На основі онлайн-даних про надходження коштів Служби фінансового моніторингу (FTS) відповідними Кластерами було проведено аналіз фінансування, з урахуванням письмових звітів та 
повідомлень організацій-партнерів та відповідних донорів.
5  Заходи, зазначені в поточному ПГР включають вплив пандемії COVID-19, зокрема щодо способів надання допомоги з дотриманням вимог безпеки співробітників і бенефіціарів.
6  Напрями допомоги: освіта; продовольча безпека та засоби до існування; охорона здоров’я; захист; житло та непродовольчі товари; водопостачання, санітарія та гігієна (ВСГ).
7  Зокрема таких: (i) нещодавнє отримання доступу до не підконтрольної Урядові території (НПУТ) Луганської області завдяки досягненню (у червні) домовленостей щодо роботи чотирьох установ 
ООН після понад року очікування схвального рішення. Кількість партнерів, які можуть забезпечувати доставлення гуманітарної допомоги на НПУТ Луганської області, наразі збільшилась до шести 
проти чотирьох раніше. Водночас під час схвалення проєктів на місцях усе ще необхідні спільні адвокаційні зусилля для забезпечення своєчасного виконання необхідної гуманітарної роботи. Крім 
того, (ii) успішна конференція щодо зв’язків між гуманітарною роботою, програмами розвитку та розбудови миру, яка була організована на початку червня, створила сприятливі передумови для 
практичного забезпечення таких зв’язків на підконтрольній Урядові території (ПУТ). Та (iii) сприятливі законодавчі та інституціональні зміни на загальнодержавному та місцевому рівнях. 
8  Прогнози щодо розвитку ситуації з COVID-19 наведені станом на початок липня 2021 р. Залежно від фактичного розвитку подій упродовж наступних місяців, дані та плани, зазначені в цьому 
документі, можуть бути оновлені з урахуванням нової інформації.



9 Станом на кінець червня 2021 року, на основі моніторингу реагування за другий квартал 2021 року.
10 Як показав спільний моніторинг ринків (у лютому-березні 2021 року) у постраждалих унаслідок конфлікту районах, проведений Консорціум ACCESS із партнерами, ціни на основні товари зросли, 
зокрема на харчові продукти на 36 %, у порівнянні з аналогічним періодом 2020 р. На НПУТ Донецької області ріст був приблизно на 5 % більше.
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Кошти для задоволення вимог, визначених у цьому документі, 
повинні направлятися через проєкти ПГР і партнерів. Донорів, які 
зацікавлені у фінансуванні визначених пріоритетів, запрошують 
провести консультації з відповідними кластерами та Управлінням 
ООН з координації гуманітарних справ (УКГС) для отримання 
додаткової інформації. Донорам також пропонується розглянути 
підтримку Гуманітарного фонду для України (UHF), спільного фонду 
фінансування для підтримки гуманітарних заходів відповідно до 
ПГР та пріоритетів, визначених Координаторкою з гуманітарних 
питань. Пріоритети, зазначені в цьому документі, є додатковими 
до стратегії останнього виділення коштів UHF на суму 7 млн 
дол. США для задоволення гуманітарних потреб, для яких не 
вистачає коштів.

Попри складні умови роботи та збільшення труднощів із 
залученням фінансування, щодня люди отримують життєво 
необхідну гуманітарну допомогу та послуги у сфері захисту, 
завдяки найбільш ефективному використанню отриманих внесків. 
Цього року гуманітарна спільнота в Україні надала допомогу 
та захист 804  175 громадянам України - чоловікам, жінкам, 

дівчинкам і хлопчикам9. Україна переживає важливий етап. 
Уряд України підтверджує все більшу готовність задовольняти 
гуманітарні потреби постраждалих унаслідок конфлікту людей. 
Але наближається ще одна сувора зима, а країна готується 
до наступної невідворотної хвилі COVID-19. Отже, гуманітарна 
спільнота повинна збільшити свою підтримку та допомогу для 
забезпечення цих критичних потреб. 

Головним пріоритетом є забезпечення безпечного інклюзивного 
захисного навчального середовища для близько 8 500 дітей 
шкільного віку по обидва боки «лінії розмежування», що 
також знизить ризик того, що діти не відвідуватимуть заняття 
через збільшення економічних проблем, з якими стикаються 
постраждалі родини10. Заходи, зазначені нижче, необхідно 
виконати до початку наступного шкільного року у вересні. Де 
можливо, заходи до кінця року будуть насамперед спрямовані 
на задоволення потреб, які залишаються на НПУТ, з огляду  на 
нещодавнє покращення доступу до НПУТ Луганської області. 
• Пріоритет фінансування № 1. Розподіл основних навчальних 

матеріалів для 7 000 учнів по обидва боки «лінії розмежування», 
більше половини з яких знаходяться на НПУТ [потрібно 
250 000 дол. США]. З початку року наявні ресурси в Освітньому 
секторі розподілялися для подолання COVID-19, зокрема для 
забезпечення дистанційного навчання (напр., обладнання 
та навчання викладачів) та просвітницьких кампаній щодо 
ризиків COVID-19 тощо. Через це виникли прогалини в 
забезпеченні навчальними матеріалами. Наступний шкільний 
рік розпочнеться у вересні, коли або повністю буде відновлено 
заняття в школах, або продовжено дистанційне навчання. 
Зазначені заходи мають сприяти навчанню дітей, а також 
зменшувати економічне навантаження на родини, оскільки 
їм не доведеться відмовлятися від інших витрат, зокрема на 
харчові продукти або медичні  послуги, для оплати навчальних 
посібників. Крім того, ці матеріали уможливлять продовження 
навчання, що сприятиме відновленню звичайного життя для 
дітей та молоді, які опинилися в складному становищі. 

• Пріоритет фінансування № 2. Закупівля та розподіл 
обладнання для 10 постраждалих унаслідок конфлікту 
навчальних закладів на НПУТ, зокрема проведення дрібних 
ремонтів та відновлення водопостачання та належних 
санітарно-гігієнічних умов [потрібно 300 000 дол. США]. Хоча 

такої допомоги потребують навчальні заклади по обидва боки 
«лінії розмежування», у рамках цього пріоритету планується 
надати допомогу лише 10 постраждалим унаслідок 
конфлікту навчальним закладам, розташованим поблизу 
«лінії розмежування» на НПУТ. У рамках цього пріоритету 
враховуються (i) доступ для роботи на НПУТ Луганської області 
у встановлений проміжок часу, (ii) складність направлення для 
отримання допомоги на НПУТ, та (iii) обмежені можливості 
реагування, які існували й до початку пандемії. За умови 
своєчасної реалізації ці заходи запобігатимуть тому, що діти 
не відвідуватимуть заняття, та забезпечать сталість навчання 
для 1 500 учнів на НПУТ, у той час як такі потреби на ПУТ 
планується забезпечити завдяки адвокаційним заходам, 
направленим на місцеві органі влади. 

Пріоритет фінансування № 3. Фінансування для сприяння 
виконанню Декларації про безпеку шкіл [100 000 дол. США]. 
Хоча після ухвалення країною Декларації про безпеку шкіл у 
листопаді 2019 було досягнуто певного прогресу, відновлення 
зобов’язань Уряду створює унікальні можливості, зокрема щодо 
щойно затвердженого першого національного плану заходів для 
виконання Декларації. На першому етапі виконання Декларації 
зусилля будуть спрямовані на схід України для остаточного 
задоволення потреб у сфері освіти в умовах конфлікту на ПУТ 
та сприяння передачі функцій допомоги місцевим партнерам 
до 2023 року. 
Три зазначені термінові напрями допомоги будуть доповнюватися 
такими необхідними складовими як формування життєвих 
навичок та розбудова спроможності освітнього персоналу (в 
тому числі у випадку переходу на дистанційну форму навчання), 
для яких уже було заявлено про зобов’язання щодо виділення 
достатнього фінансування для задоволення критичних потреб 
до кінця року. 

 людей отримали медичну підтримку299 489

618 294 людини отримали допомогу у сфері ВСГ

 людей одержали послуги у сфері захисту прав565 340

 людей отримали продовольчу допомогу16 370
 дітей одержали допомогу з навчанням21 206

 підтримку з ремонтами та непродовольчі товари15 072

ВИКОНАННЯ ПГР (станом на 30 червня 2021 р.)

III. ПРІОРИТЕТИ ЗА КЛАСТЕРАМИ (наведено в довільному порядку)

ОСВІТА

НЕОБХІДНІ КОШТИ ЗА ПГР

5,6 млн дол. США
ОТРИМАНІ КОШТИ ЗА ПГР

1,7 млн дол. США
НЕ ЗАДОВОЛЕНО ПОТРЕБ ЗА ПГР

3,9 млн дол. США
ПЕРШОЧЕРГОВІ ПОТРЕБИ

650 тис. дол. США
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Кластер продовольчої безпеки та засобів до існування приділятиме 
основну увагу задоволенню невідкладних продовольчих потреб 
30 000 людей по обидва боки «лінії розмежування» та підтримці 
спроможності 15 000 сільськогосподарських виробників для 
задоволення їхніх власних потреб у харчових продуктах під час 
зимового періоду.
• Пріоритет фінансування № 1.  Продовольча допомога для 

30 000 людей, яким не вистачає продуктів харчування, по 
обидва боки «лінії розмежування», у тому числі для 17 000 
людей на НПУТ11 [потрібно 5,4 млн дол. США]12. Осінньо-
зимовий період (із листопада по березень) традиційно 
складний час в Україні, коли сільськогосподарські можливості 
та можливості працевлаштування обмежені, доходи та харчові 
запаси зменшуються, та деякі малозабезпечені родини 
змушені вдаватися до згубних способів пристосування, 
напр., зменшення харчування, використання заощаджень 
та скорочення витрат на ліки тощо. Продовольча допомога 
людям, яким уже не вистачає повноцінного харчування, 
критично важлива напередодні осінньо-зимового періоду, 
оскільки сплата комунальних послуг загалом складає близько 
20-30 % від усіх місячних витрат. Економічні наслідки пандемії 
COVID-19 створюють додаткове навантаження на вразливі 
родини. Очікується, що напередодні зими постраждалі люди 
почнуть скорочувати свої витрати на продукти впродовж 
наступних місяців, щоби придбати вугілля або дрова для 
опалення. Це означає, що продуктову допомогу необхідно 
надати якомога раніше, щоби запобігти зниженню рівнів 
споживання продуктів найбільш вразливих людей. Оскільки 

очікується, що ціни на продукти зростуть напередодні зими, 
грошову допомогу на харчові продукти необхідно надати 
завчасно, щоби люди мали можливість зробити запаси за 
нижчими цінами. Пріоритет надаватиметься забезпеченню 
значних і помірних потреб у продуктах людей похилого віку, 
людей з інвалідністю, людей із хронічними захворюваннями, 
багатодітних та неповних родин. 

• Пріоритет фінансування № 2.  Забезпечення засобами 
сільськогосподарського виробництва 15 000 людей, зокрема 
для підтримки тваринництва та птахівництва (напр., надання 
кормів) [потрібно 3,7 млн дол. США].   Оскільки впродовж зими 
поживні потреби тварин зростають, для вразливих родин в 
ізольованих населених пунктах можуть виникнуть і фізичні, 
і фінансові складнощі (зокрема через вплив COVID-19 та 
обмежувальних заходів) із забезпеченням необхідних кормів. 
Зазвичай господарі випасають свійських тварин поблизу 
домівок через ризик вибухонебезпечних предметів у полі, 
а впродовж зими вразливим домогосподарствам складно 
утримувати господарство через брак кормів. Метою цих заходів 
є зберегти можливості для вразливих домогосподарств 
отримувати додаткові продукти, покращити їхнє власне 
споживання завдяки забезпеченню м’ясом, молоком, яйцями 
та джерелами доходів, зокрема в осінньо-зимовий період. Такі 
заходи є одноразовими, і пріоритет надається багатодітним 
родинам, сільським домогосподарствам із низькими рівнями 
споживання харчових продуктів та також очолюваним 
жінками родинам у приміських і сільських громадах.

Як пріоритет Кластер охорони здоров’я зазначив заходи 
підготовки, готовності та реагування в очікуванні нової хвилі 
COVID-19 та її опосередкованого впливу на інші аспекти медичних 
послуг. Невідкладні заходи мають бути реалізовані якомога 
швидше, щоби скористатися коротким періодом літа, коли рівні 
захворювання та госпіталізації суттєво знизилися, в тому числі 
в постраждалих унаслідок конфлікту районах. Фінансування 
заходів у сфері охорони здоров’я залишається на низькому рівні, 
як порівняти із загрозою пандемії, яка залишається, та іншими 
значними медичними потребами, які все ще не задоволені.
• Пріоритет фінансування № 1. Забезпечення 51 первинного 

медичного закладу поблизу «лінії розмежування» та/або 
опорних закладів для лікування COVID-19 на ПУТ і НПУТ 
ліками, основним медичним обладнанням, послугами та 
підтримкою (в тому числі щодо послуг у сфері психічного 
здоров’я, сексуального та репродуктивного здоров’я та 
лікування ВІЛ/туберкульозу) [потрібно 7,5 млн дол. США].  
За оцінками, завдяки цим заходам допомогу опосередковано 
получать 340 760 людей (228 310 на ПУТ і 112 450 на НПУТ). 
Попри тимчасове покращення, епідеміологічна ситуація 

залишається нестабільною. Крім проблем, які існували й 
до початку конфлікту, дається взнаки сукупний вплив 
конфлікту, до якого додалася пандемія COVID-19, на систему 
охорони здоров’я та наявність і доступність медичних 
послуг для людей.  Як повідомляють, більшість медичних 
закладів на ПУТ стикається із дефіцитом основних ліків, 
що пов’язано з поточною реформою системи охорони 
здоров’я та децентралізацією, які вплинули на отримання 
бюджетних коштів. Хоча немає достовірних даних, якою мірою 
ця проблема актуальна на НПУТ, очікується, що ситуація 
є аналогічною. Доступ до медичних послуг ускладнений 
у багатьох постраждалих громадах, особливо з огляду на 
збільшення потреб через невідповідні санітарно-гігієнічні 
умови та інфекційні захворювання. Через пандемію все ще 
не вистачає ресурсів та спроможності надання інших типів 
медичних послуг, а багато людей не звертаються за медичною 
допомогою через страх заразитися. Усі основні складові 
медичної допомоги потребують термінового поповнення, 
поки Україна готується до нової хвилі COVID-19.

ПРІОРИТЕТИ ГУМАНІТАРНОГО ФІНАНСУВАННЯ В УКРАЇНІ (серпень - грудень 2021 року)

.
11 Із січня по червень 2021 року 23 157 людей із 53 074 людей, яким планується надати підтримку, отримали продовольчу допомогу. Це включає 14 883 особи на ПУТ із 36 124, та 8 274 людини на 
НПУТ із 16 950.
12 Витрати за одиницю на рівні 36 дол. на людину в місяць розраховані на основі продовольчого кошика (2 100 ккал на день на особу), який було оновлено в лютому 2021 року та розрахунок якого 
доступний за  посиланням.

ПРОДОВОЛЬЧА БЕЗПЕКА ТА ЗАСОБИ ДО ІСНУВАННЯ

НЕОБХІДНІ КОШТИ ЗА ПГР

21,0 млн дол. США
ОТРИМАНІ КОШТИ ЗА ПГР

3,8 млн дол. США
НЕ ЗАДОВОЛЕНО ПОТРЕБ ЗА ПГР

17,2 млн дол. США
ПЕРШОЧЕРГОВІ ПОТРЕБИ

9,1 млн дол. США

ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я

НЕОБХІДНІ КОШТИ ЗА ПГР

28,7 млн дол. США
ОТРИМАНІ КОШТИ ЗА ПГР

6,1 млн дол. США
НЕ ЗАДОВОЛЕНО ПОТРЕБ ЗА ПГР

22,6 млн дол. США
ПЕРШОЧЕРГОВІ ПОТРЕБИ

8,7 млн дол. США
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https://fscluster.org/sites/default/files/documents/food_basket_and_cbt_revision_jan_2020_ua.pdf


Потреби у сфері захисту прав, які існували й раніше через тривалий 
характер конфлікту, загострилися у зв’язку з карантинними 
обмеженнями та впливом децентралізації на надання соціальних 
послуг. До кінця 2021 р. Кластер визначив такі заходи як 
першочергові для надання підтримки 900  000 людей, кому 
допомога потрібна найбільше.
• Пріоритет фінансування № 1. Заходи протимінної 

діяльності для допомоги 13 500 людям по обидва боки 
«лінії розмежування»  [потрібно 0,5 млн дол. США]14. У 2021 
році кількість постраждалих від мін і вибухонебезпечних 
предметів-залишків війни (ВЗВ) серед цивільного населення 
зросла з 37 % до 75 %, як порівняти з аналогічним періодом 
минулого року15. Ця тенденція викликає занепокоєння, 
особливо в зв’язку з регулярними повідомленнями про 
розміщення нових мін. Потрібно негайне збільшення 
програм протимінної діяльності. На ПУТ і на НПУТ пріоритет 
надається різним видам діяльності, з огляду на різні умови 
роботи. На ПУТ державні органи влади потребують технічної 
підтримки для розроблення відповідних механізмів допомоги 
постраждалим від мін на основі чинної нормативно-правової 
бази та операційних спроможностей. На НПУТ, де доступ більш 
обмежений і де не здійснювалися розмінування/маркування 
територій, життєво важливо забезпечити необхідні знання 
людей про міни та ВЗВ. За наявності коштів такі сесії будуть 
проводитися на рівні громад, де навчання щодо ризиків 
вибухонебезпечних предметів насамперед проводитиметься 
для неформальних лідерів та керівників, які в свою чергу 
забезпечать поширення цих знань у громадах. У цій роботі 
партнери спиратимуться на попередні навчання щодо ризиків 
вибухонебезпечних предметів, які проводились за підтримки 
Гуманітарного фонду для України. 

• Пріоритет фінансування № 2. Усунення критичних прогалин 
у забезпеченні основними соціальними послугами, які 
виникли в процесі децентралізації у 27 громадах на ПУТ, 
задля допомоги 600 000 людей [потрібно 6,4 млн дол. США]. 
Процес децентралізації, який прискорився у 2021 році в 
Донецькій та Луганській областях, непропорційно вплинув 
на постраждалі внаслідок конфлікту громади, зокрема щодо 
надання основних соціальних послуг (зокрема соціальної 
підтримки та захисту, психологічної допомоги, захисту дітей 
та підтримки постраждалим від гендерно зумовленого 
насильства, а також адміністративних, освітніх послуг тощо) 
у коротко- та середньостроковий перспективі. Станом на 

липень місцеві органи влади, за підтримки гуманітарних 
організацій, вжили низку тимчасових заходів для усунення 
наслідків, які виникли під час перехідного періоду, зокрема, 
щодо тимчасового надання транспортних послуг, створення 
«єдиного вікна» для мобільного отримання послуг, пілотного 
надання консультативних послуг у дистанційному режимі 
постраждалим від гендерно зумовленого насильства для 
найбільш уразливих груп у малодоступних населених пунктах, 
тимчасового розв’язання проблем з отриманням бюджетного 
фінансування. Також поступово призначаються керівники 
Цивільно-військових адміністрацій. Проте проблеми, 
пов’язані із відсутністю керівників місцевих органів влади, 
залишаються у 27 громадах на ПУТ (напр., питання доступу до 
послуг, отримання бюджетних надходжень, укомплектування 
персоналу тощо). Кластер надає перевагу першочерговому 
усуненню прогалин щодо надання соціальних послуг шляхом 
запровадження інтегрованого підходу: надання послуг 
індивідуального супроводу та спеціалізованих послуг щодо 
гендерно зумовленого насильства, захисту прав дітей, 
прав людей похилого віку та людей з інвалідністю. Для 
забезпечення сталості послуг у проєкти будуть включені 
програми розбудови спроможності місцевих органів 
влади в громадах поблизу «лінії розмежування», заходи 
мобілізації та розширення прав та можливостей громад, 
а також розроблення механізмів за участі громад для 
забезпечення підзвітності перед постраждалим населенням. 
Це є складовою роботи з пошуку довготривалих рішень для 
постраждалих унаслідок конфлікту громад та сприяння 
передачі функцій допомоги місцевим органам на ПУТ, як це 
передбачено стратегічною ціллю ПГР.

• Пріоритет фінансування № 3. Необхідні послуги у сфері захисту 
та допомога для 310 000 людей на НПУТ [потрібно 3,7 млн дол. 
США]. Нещодавнє покращення доступу до НПУТ створює 
унікальні можливості для відновлення критично необхідної 
допомоги у сфері захисту. Такі заходи передбачають як 
надання адресної допомоги у сфері захисту вразливим людям, 
зокрема людям з інвалідністю та літнім людям, та, де доцільно, 
допомоги на рівні громад, у тому числі в громадських центрах, 
забезпечення основним обладнанням, та заходи мобілізації та 
навчання для громад. Першочерговість заходів визначена на 
основі аналізу реагування в 2021 році, коли лише 6 % людей, 
яким планувалося надати допомогу на НПУТ, отримали 
підтримку через обмеження доступу. 

ПРІОРИТЕТИ ГУМАНІТАРНОГО ФІНАНСУВАННЯ В УКРАЇНІ (серпень - грудень 2021 року)

13 Цифра наведена на основі світового дослідження щодо фінансування заходів захисту, проведеного Глобальним кластером із питань захисту за січень-травень 2021 р. Як показало дослідження, для 
роботи у сфері захисту в Україні буде отримано близько 45 % від необхідних коштів у 2021 р. Крім того, станом на 30 липня 2021, за даними Служби фінансового моніторингу, надходження Кластеру з 
питань захисту суттєво менше (отримано 7,7 млн дол. США) цифри, прогнозованої на основі даних світового дослідження.
14 З урахуванням коштів, отриманих на протимінну діяльність за ПГР 2021 р., відповідно до світового дослідження щодо фінансування заходів захисту, проведеного Глобальним кластером із питань 
захисту за січень-травень 2021 р. Із пріоритетних потреб до кінця року у сумі 500 000 дол. США 300 000 дол. США буду спрямовані для інформування щодо ризиків вибухонебезпечних предметів і 
допомоги постраждалим від мін на НПУТ.
15 42 людини загинуло або отримало поранення через міни та ВЗВ із 56 постраждалих із січня по червень 2021 року, проти 35 із 95 постраждалих за аналогічний період 2020 року, за даними 
моніторингу постраждалих серед цивільного населення Управління Верховного комісара ООН з прав людини (УВКПЛ).

ЗАХИСТ

НЕОБХІДНІ КОШТИ ЗА ПГР

50,1 млн дол. США
ОТРИМАНІ КОШТИ ЗА ПГР

22 млн дол. США13

НЕ ЗАДОВОЛЕНО ПОТРЕБ ЗА ПГР

28,1 млн дол. США
ПЕРШОЧЕРГОВІ ПОТРЕБИ

10,6 млн дол. США

• Пріоритет фінансування № 2. Заходи для запобігання, 
стримування поширення та лікування COVID-19, зокрема 
щодо лабораторних спроможностей, транспортної підтримки, 
вакцинації та інформування про ризики вірусу [потрібно 1,2 млн 
дол. США]. Завдяки цим заходам допомогу отримають близько 
55 430 людей по обидва боки «лінії розмежування». Буде 
реалізовано цілу низку заходів: (i) розширення лабораторних 
спроможностей для виявлення вірусу на ранніх етапах, (ii) 
стримування передачі вірусу завдяки збільшенню вакцинації 

та ефективним медичним та соціальним заходам, а також 
підходам для запобігання розповсюдженню інфекційних 
захворювань та контролю за ними,  (iii) зменшення ризиків 
завдяки відповідній поведінці в громадах щодо профілактики 
інфекцій і контролю за ними, (iv) розширення повноважень 
громад за рахунок їхньої провідної ролі або участі в прийнятті 
рішень щодо збільшення інформування про ризики, а також 
боротьби з дезінформацією.
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Допомога на зимування залишається життєво необхідною для 
найбільш уразливих людей по обидва боки «лінії розмежування», 
особливо в ізольованих населених пунктах, де ускладнено доступ 
до основних послуг і ринків. Упродовж холодних зимових місяців 
багато родин залежать від вугілля, дров або інших видів палива 
для обігріву, які часто не доступні або дорогі. Вартість мінімального 
обсягу вугілля для опалення взимку становить близько 7 000 
гривень, що становить значну частку доходу пенсіонера, оскільки 
середня місячна пенсія в України складає близько 3 000 грн. 
Гуманітарні організації в Україні надають допомогу до зимового 
періоду за спільним принципом: така підтримка має доповнювати 
допомогу, яку забезпечують державні установи та надають 
на НПУТ, водночас визнаючи, що ї ї обсягу не достатньо для 
забезпечення всіх потреб людей, яким вона необхідна. Через 
обмежувальні заходи, запроваджені на ПУТ і НПУТ через COVID-19, 
багато родин втратили доходи, що збільшило кількість людей, які 
не можуть задовольнити свої основні потреби. 
• Пріоритет фінансування № 1. Підтримка для підготовки до 

зими для 34 235 родин (близько 107 000 людей) у громадах 
поблизу «лінії розмежування» на ПУТ (36 000) і НПУТ (71 000) 

[потрібно 14,7 млн дол. США]. Завдяки низці заходів, зокрема 
розподілу обігрівачів, палива та теплих речей, люди зможуть 
пережити наступну зиму та використати свої обмежені ресурси 
для забезпечення інших важливих потреб. 13 партнерів будуть 
надавати як допомогу в натуральній формі, так і грошову 
допомогу, де доцільно. Щодо географічних зон, партнери 
планують надати допомогу найбільш уразливим людям 
поблизу «лінії розмежування» на ПУТ, зокрема в ізольованих 
населених пунктах, де проїзд ускладнений упродовж зимових 
місяців, та у всіх доступних районах на НПУТ. Дуже важливо 
розпочати надання допомоги на зимування у вересні, щоби в 
отримувачів було достатньо часу для того, щоби скористатися 
отриманою допомогою. Серед найбільш вразливих людей 
— одноосібні домогосподарства, люди похилого віку, люди 
з інвалідністю та/або проблемами зі здоров’ям, а також 
люди, будинки яких було пошкоджено. Їм планується  надати 
підтримку в першу чергу, оскільки малоймовірно, що вони 
можуть сплатити за опалення. 

ПРІОРИТЕТИ ГУМАНІТАРНОГО ФІНАНСУВАННЯ В УКРАЇНІ (серпень - грудень 2021 року)

16 REACH, “COVID-19 Knowledge, Attitude and Practices Assessment in Donetska and Luhanska oblasts GCA”, August 2020. Звіт доступний онлайн за посиланням.

ВОДОПОСТАЧАННЯ, САНІТАРІЯ ТА ГІГІЄНА (ВСГ)

НЕОБХІДНІ КОШТИ ЗА ПГР

27,0 млн дол. США
ОТРИМАНІ КОШТИ ЗА ПГР

5,7 млн дол. США
НЕ ЗАДОВОЛЕНО ПОТРЕБ ЗА ПГР

21,3 млн дол. США
ПЕРШОЧЕРГОВІ ПОТРЕБИ

5,2 млн дол. США

ЖИТЛО/НЕПРОДОВОЛЬЧІ ТОВАРИ (НПТ)

НЕОБХІДНІ КОШТИ ЗА ПГР

23,1 млн дол. США
ОТРИМАНІ КОШТИ ЗА ПГР

1,7 млн дол. США
НЕ ЗАДОВОЛЕНО ПОТРЕБ ЗА ПГР

21,4 млн дол. США
ПЕРШОЧЕРГОВІ ПОТРЕБИ

14,7 млн дол. США

Пандемія COVID-19 підтвердила ефективність та невідкладність 
інвестицій у надання основних послуг водопостачання, санітарії та 
гігієни (ВСГ), зокрема щодо санітарно-гігієнічних умов у громадах 
та соціальних установах. Миття рук з милом є важливим для 
подолання вірусу, а для цього потрібне водопостачання. В 
медичних закладах повинні бути забезпечені відповідні заходи 
профілактики та контролю за інфекційними захворюваннями 
(ПКІЗ). Оскільки пандемія COVID-19 збільшила потреби у сфері 
ВСГ у Донецькій  та Луганській областях, які вже понад сім років 
потерпають від збройного конфлікту, надання комплексних послуг 
водопостачання і водовідведення незахищеним людям по обидва 
боки «лінії розмежування» є надзвичайно важливим. Необхідно 
не лише задовольнити негайні потреби людей у чистій воді та 
санітарних умовах, але й запобігати ризикам для здоров’я, зокрема 
ризикам COVID-19, вразливих родин, людей похилого віку, людей 
з ослабленим імунітетом та людей з інвалідністю. З огляду на 
необхідність переходу до більших сталих варіантів відновлення 
партнери кластера ВСГ також надають перевагу реалізації сталих 
заходів водопостачання для громад, які наразі отримують воду 
водовозами, які для них є єдиним джерелом водопостачання.
• Пріоритет фінансування № 1. Розподіл гігієнічних засобів на 

рівні громад для 36 000 людей похилого віку або прикутих 
до ліжка людей в ізольованих населених пунктах по обидва 
боки «лінії розмежування» [потрібно 2 млн дол. США]. Як 
свідчать останні дані16, три з десяти родин на ПУТ заявляли 
про труднощі з дотриманням особистої гігієни через фінансові 
та фізичні перешкоди, погану якість наявних гігієнічних товарів 
або недостатнє водопостачання. Особливо завеликі такі 

витрати для родин із людьми похилого віку або людьми з 
інвалідністю (зокрема прикутими до ліжка) або багатодітних 
родин. Ці заходи спрямовані на допомогу цим уразливим 
родинам, з розподілом  60 % для ПУТ та 40 % для НПУТ, що 
відповідає фактичним можливостям доступу до територій. 
Розподіл гігієнічних засобів доповнюватиме інформаційні 
кампанії щодо ризиків  COVID-19, в яких використовуються 
загально прийняті доказові повідомлення, зокрема підходи 
для збільшення зацікавленості у вакцинації на рівні громад. 
Заходи не лише задовольнятимуть негайні гігієнічні потреби 
людей, але з мінімізуватимуть ризик захворіти на  COVID-19 
завдяки доставленню, за можливості, гігієнічних засобів за 
дверей будинків.

• Пріоритет фінансування № 2. Покращення гігієнічних 
умов 200 медичних закладів вторинної та третинної ланки 
[потрібно 1,5 млн дол. США]. У 2021 році наявні ресурси в 
першу чергу використовуються для заходів, пов’язаних з 
охороною здоров’я, що призвело до прогалин у сфері ВСГ, яка 
є критичною для ефективної профілактики та контролю за 
інфекційними захворюваннями (ПКІЗ) у лікарнях. Попри те, 
що із січня по червень понад 220 медичних закладів вторинної 
ланки по обидва боки «лінії розмежування» отримали 
допомогу, партнери у сфері ВСГ повідомили, що до кінця 
третього кварталу 2021 року у 28 із 35 опірних (або колишніх 
опірних) закладів для боротьби з COVID-19 на ПУТ Донецької 
області закінчилися гігієнічні засоби. Подібна ситуація 
спостерігається на НПУТ та в інших лікарнях вторинної ланки. 
Оскільки ні конфлікт, ні пандемія не припиняються, важливо 
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посилити гігієну закладів медичної допомоги. Крім того, у 
другій половині 2021 року в Україні повідомили про появу 
варіанта «Дельта». Така підтримка включає: (i) забезпечення 
матеріалами для прибирання принаймні на 3 місяці для 200 
локацій, (ii) цільове управління медичними відходами або 
збільшення ємностей для зберігання води в 15 лікарнях. 
Де це можливо та доцільно, подібну підтримку отримають і 
соціальні установи, наприклад, будинки для людей похилого 
віку. Водночас пріоритет має надаватися лікарням.  

• Пріоритет фінансування № 3. Підтримка для сприяння 
передачі функцій доставлення води вантажівками у 20 
ізольованих громад поблизу «лінії розмежування» на 
ПУТ (із 50 таких населених пунктів) [потрібно 1 млн дол. 
США]. Доки відсутні довгострокові рішення, доставлення 
води вантажівками залишається єдиною можливістю для 
порятунку таких громад, де проблеми з постачанням чистої 
води виникають часто і на тривалі періоди через пов’язані з 
конфліктом пошкодження критично важливої інфраструктури. 
З огляду на зменшення фінансування для термінового 
доставлення води вантажівками у 2021 та наступних роках, 
Кластер надає перевагу локальним заходам, таким як ремонти 
пошкоджених трубопроводів, створення нових свердловин, 
або підприємницьким ініціативам громад щодо забезпечення 
більш сталого водопостачання, які є альтернативою 

терміновому доставленню води вантажівками, для сприяння 
передачі таких функцій від гуманітарних організацій місцевим 
організаціям. Збільшення зацікавленості та відповідальності 
обласних органів влади, зокрема в Донецькій області, щодо 
переходу до більш тривалих рішень для розв’язання проблеми 
нестачі води створює нові важливі можливості для сприяння 
такому переходу. 

• Пріоритет фінансування № 4. Усунення критичних термінових 
прогалин у наданні санітарних послуг у 7 громадах на ПУТ 
Донецької області [потрібно 700 000 дол. США]. До громад, 
яким планується надати допомогу, належать громади, де 
немає керівників цивільно-військової адміністрації, бракує 
фінансування або де проблеми юридичного характеру під час 
децентралізації призвели до накопичення сміття в населених 
пунктах. У цих громадах проявилися непередбачувані 
наслідки децентралізації та відчувається вплив конфлікту, 
який продовжується. До заходів допомоги належать 
терміновий вивіз та утилізація сміття, кампанії з прибирання 
та співпраця з громадами та ЦВА щодо запровадження 
сталих підходів на 2022 рік. Такі заходи терміново потрібні 
для забезпечення належного рівня санітарно-гігієнічних умов 
і для попередження збільшення кількості пацюків та мух для 
запобігання можливим спалахам захворювань. 

ПРІОРИТЕТИ ГУМАНІТАРНОГО ФІНАНСУВАННЯ В УКРАЇНІ (серпень - грудень 2021 року)
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РОЗПОДІЛ ПРІОРИТЕТНИХ ЗАХОДІВ ЗА КЛАСТЕРАМИ

Першочергові невідкладні заходи Планується надати 
допомогу Пріоритетні зони

Першочергові 
потреби  

(дол. США)

 Освіта 650  тис.

Розподіл основних навчальних матеріалів 7 000 учнів (більше половини 
яких знадяться на НПУТ) ПУТ та НПУТ 250 тис.

Закупівля та розподіл обладнання, зокрема проведення дрібних 
ремонтів та відновлення водопостачання та належних санітарно-
гігієнічних умов 

1 500 учнів НПУТ
300 тис.

Фінансування для сприяння виконанню Декларації про безпеку 
шкіл не застосовується 100 тис.

 Продовольча безпека та засоби до існування 9,1 млн

Продовольча допомога
30 000 людей, яким не вистачає 

продуктів харчування (17 000 
людей на НПУТ)

ПУТ та НПУТ 5,4 млн

Забезпечення засобами сільськогосподарського виробництва, 
зокрема для підтримки тваринництва та птахівництва (напр., 
надання кормів)

15 000 людей 3,7 млн

       Охорона здоров’я 8,7 млн

Забезпечення ліками, основним медичним обладнанням, 
послугами та підтримкою (в тому числі щодо послуг у сфері 
психічного здоров’я, сексуального та репродуктивного здоров’я та 
лікування ВІЛ/туберкульозу)

340 760 людей (228 310 на ПУТ 
і 112 450 на НПУТ)

первинні медичні заклади поблизу «лінії 
розмежування» та/або опорні заклади для 

лікування COVID-19 на ПУТ та НПУТ
7,5 млн

Заходи для запобігання, стримування поширення та лікування 
COVID-19, зокрема щодо лабораторних спроможностей, 
транспортної підтримки, вакцинації та інформування про ризики 
вірусу

55 430 людей ПУТ та НПУТ 1,2 млн

 Захист 10,6 млн

Заходи протимінної діяльності 13 500 людей ПУТ та НПУТ 0,5 млн

Усунення критичних прогалин у забезпеченні основними 
соціальними послугами, які виникли в процесі децентралізації 600 000 людей ПУТ 6,4  млн

Необхідні послуги та допомога у сфері захисту 310 000 людей НПУТ 3,7 млн

 Житло/непродовольчі товари
14,7 млн

Підтримка для підготовки до зими
34 235 родин (близько 107 000 

людей: 36 000 людей на ПУТ та 
71 000 людей на НПУТ)

поблизу «лінії розмежування» ПУТ та НПУТ 14,7 млн

 Водопостачання, санітарія та гігієна
5,2 млн

Розподіл гігієнічних засобів на рівні громад 36 000 людей похилого віку або 
прикутих до ліжка людей

ізольовані населені пункти на  
ПУТ та НПУТ 2,0 млн

Покращення гігієнічних умов 200 медичних закладів 
вторинної та третинної ланки ПУТ та НПУТ 1,5 млн

Підтримка для сприяння передачі функцій доставлення води 
вантажівками  20 ізольованих громад ПУТ 1,0 млн

Усунення критичних термінових прогалин у наданні санітарних 
послуг 7 громад Донецька область ПУТ 0,7  млн

ПРІОРИТЕТИ ГУМАНІТАРНОГО ФІНАНСУВАННЯ В УКРАЇНІ (серпень - грудень 2021 року)
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