
Олексій та його родина залишили 
Донецьк у листопаді 2014 року 
через збройні зіткнення. Джерела 
забезпечення його доходів були 
зруйновано, а родина зазнала 
травми. Отримавши навчання та 
грант від Данської ради з питань 
біженців, Олексій придбав 
матеріали та відновив 
бджолярську діяльність на 
новому місці проживання. Що 
важливіше, Олексій знову 
отримав  впевненість у кращому 
майбутньому. Стислий опис 
історії Олексія викладений за 
посиланням нижче. 

 

 

ГОЛОВНІ ДОСЯГНЕННЯ 2015 РОКУ 
Значна кількість людей перетинає лінію розмежування для 
отримання доступу до медичних, освітніх, соціальних послуг, 
роботи, та ринків. Це зокрема збільшує навантаження на наявні 
ресурси та надавачів послуг, а також впливає і на внутрішньо 
переміщених осіб (ВПО), і на приймаючі громади. Партнери 
кластеру з раннього відновлення забезпечили 11% фінансування 
загального бюджету плану з гуманітарного реагування та охоплення 
допомогою 16% осіб з-поміж населення, яке отримало гуманітарну 
допомогу. Зокрема, було зроблено такі кроки: 

 71% запланованого бюджету у 22 млн. дол. США  кластеру з  раннього 
відновлення було профінансовано, що дозволило надати допомогу  
368,896 особам, що становило 74% від цільового показника у 500,000 
осіб, які потребували допомогу. За оцінками, близько 60% всього 
фінансування було спрямовано на відновлення місцевої інфраструктури, 
25% - на забезпечення доходів населення, і 15% - на розбудову 
спроможності. 

 6,982 осіб, включно з ВПО (2,793 чоловіка, 4,189 жінок) відвідали один або 
кілька тренінгів з бізнес-навчання та професійної освіти, отримали доступ 
до термінового працевлаштування або гранти для початку бізнесу. 

 Було відновлено 578 об’єктів соціальної інфраструктури (книгарні, школи, 
водо-та газогони, центри для осіб з спеціальними потребами та будинки для 
осіб похилого віку, ВПО та інших вразливих груп населення), що були 
пошкоджені внаслідок конфлікту. Таким чином, допомогу отримало 134,000 
родин. 

 В серпні 2015 року під керівництвом Міністерства соціальної політики 
розроблено посібник для допомоги ВПО та найбільш вразливим групам 
населення у восьми регіонах (Київська, Одеська, Харківська, Полтавська, 
Запорізька та Дніпропетровська області, а також у підконтрольних уряду 
територіях Донецької та Луганської областях, обидві з яких прийняли 
блиьзко 60% ВПО з Донбасу). Було надано допомогу 1,898 ВПО (688 чоловіків 
та 1,210 жінок), та навчено 437 осіб (47 чоловіків та 390 жінок) з-поміж 
працівників центрів з надання соціальних послуг, відділів соціальної 
допомоги, та представників місцевих неурядових організацій. 

 У Луганській області партнери кластеру разом із представниками влади 
розробили стратегію економічного розвитку регіону, що включає надання 
технічної допомоги та грантів за 19 видами бізнес-діяльності для ВПО та 
приймаючих громад. Крім того, 62 управлінці (25 чоловіків та 37 жінок) 
пройшли тренінги у сфері розвитку приватного сектору. Загалом, 407 
спеціалістів з державного сектору, підприємців та представників 
зацікавлених сторін (17% чоловіків та 83% жінок) пройшли навчання. 

 

 

Кластер забезпечення 
доходів і раннього 
відновлення 
  

 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Україна 
Грудень 2015 року 

Зустрічі кластеру упродовж місяця 
Краматорськ: кожного  третього вівторка o 15:00 
Сєвєродонецьк: кожної третьої середи об 11:00 
Київ: кожного останнього понеділка o 14:00 
Зустрічі проводяться у центральному офісі ООН та в регіональних 

представництвах, якщо не зазначено інше. 
 

Відповідальне агентство: ПРООН ǀ registry.ua@undp.org  
Представник агентства: Кунал Дхар ǀ kunal.dhar@undp.org  
Координатор кластеру: Джесс Ґарана ǀ jess.garana@undp.org  
Інформаційний менеджер: Джеймс Найтінґейл ǀ james.nightingale@undp.org  
Спеціаліст з відновлення: Ільдар Ґазізуллін ǀ ildar.gazizullin@undp.org  
Ассистент програми з відновлення: Тетяна Беца ǀ tetiana.betsa@undp.org  

 Діяльність кластеру здійснюється у 20 областях та містах України, 
зокрема в Харківській, Дніпропетровській та Запорізькій областях та 
на контрольованих урядом територіях Донецької та Луганської 
областей, такими партнерами як Данською радою з питань біженців, 
ДТЕК, МОМ, PIN, ПРООН, та УВКБ ООН, а також АДРА, CRS, МФВ, 
Фондом професійного розвитку та Агентством США з міжнародного 
розвитку (в інших регіонах країни). 
 

КОМАНДА КЛАСТЕРУ З РАННЬОГО ВІДНОВЛЕННЯ 

ПАРТНЕРИ КЛАСТЕРУ ТА ГЕОГРАФІЯ ДІЯЛЬНОСТІ 

ОГОЛОШЕННЯ 

Текст та фото надані Данською радою з питань біженців, січень 2016 р. 

ІСТОРІЇ УСПІХУ 

ДОСЯГНЕННЯ ТА ПОТРЕБИ 2015 РОКУ 

Сталі рішення – операційний 
посібник  

Глобальний огляд раннього 
відновлення 2015 року 

Посібник “Співробітництво 
між кластерами” 

Рекомендації IASC щодо 
кластеру з раннього 
відновлення 

Стратегічний план (2015-
2017 рр.) 

План гуманітарного 
реагування-2016 

Таблиця 3W 
Протоколи зустрічей кластеру  
Критерії «не завдати шкоди» 

 

 

Історія Олексія та інші ресурси: 
https://www.humanitarianresponse.info/operations/ukraine/livelihoods-
early-recovery   
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СТАН ФІНАНСУВАННЯ ($) 
План - 22,00 млн. 
Факт - 16,62 млн. 
Різниця - 5,38 млн. 

ЛЮДИ, ЯКІ ОТРИМАЛИ ДОПОМОГУ (млн.) 
План - 500,000 
Факт  - 368,896 
Рівень виконання - 74% 
 
ОЦІНКА РОЗПОДІЛУ ФІНАНСУВАННЯ 
Розбудова спроможності        - 15% 
Забезпечення доходів              - 25% 
Відновлення інфраструктури  - 60% 

 

ГОЛОВНІ ДОКУМЕНТИ 




