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КАЛЕНДАР ПОДІЙ

Світ стикнувся з новою гуманітарною кризою в Україні, країні, що 
не звикла до таких страждань. Кількість людей, які потребують 
захисту, притулку, медичної допомоги, продовольчої безпеки та 
харчування і допомоги у багатьох інших сферах, сягнула 5 млн. 
чол. Пріоритетом цього Плану гуманітарного реагування (ПГР) 
є надання допомоги для врятування життя 3,2 млн. найбільш 
уразливих осіб в Україні, які страждають в умовах суворої зими 
та від загроз конфлікту.

Тим, хто найсильніше постраждав від конфлікту, допомагали 
переважно їхні співвітчизники-українці. Зараз, коли криза триває 
вже рік, спроможність приймаючих громад щодо допомоги 
практично виснажена, і  тепер час міжнародній гуманітарній 
спільноті підтримати Уряд України у виконанні його обов’язку 
щодо забезпечення постійно зростаючих гуманітарних потреб.

Я впевнений, що гуманітарна спільнота в Україні здатна 
відреагувати, але нам потрібна ваша негайна підтримка, а також 
фінансування для реалізації цього плану реагування.

Дякую за підтримку.

НІЛ ВОКЕР
КООРДИНАТОР З ГУМАНІТАРНИХ ПИТАНЬ

Звернення Координатора з 
гуманітарних питань

БЕРЕЗЕНЬ 2014
Кримська криза: 17000 ВПО

ТРАВЕНЬ 2014
Президентські вибори.

СІЧЕНЬ  2015
Загострення бойових дій.

СЕРПЕНЬ 2014
Запущено Попередній план реагування. 

ЛИСТОПАД 2013
Протести, що призвели до 
відставки президента.

КВІТЕНЬ 2014
Збройні групи взяли під 
контроль частину Донбасу.

ЧЕРВЕНЬ  2014
Угода про припинення 
вогню.

ГРУДЕНЬ 2014
Криза на Донбасі триває Запущено 
Стратегічний план реагування

ВЕРЕСЕНЬ 2014
Підписано Мінський 
протокол.

ЛЮТИЙ  2015
Мінск II протокол 
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Звернення Координатора з 
гуманітарних питань

ПО ОБЛАСТЯХ
ЛЮДИ, ЩО ЯКІ РОТРЕБУЮТЬ ДОПОМОГИ, В УКРАЇНІ

ОСІБ ПОТРЕБУЮТЬ 
ГУМАНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ

5 МЛН.
ОСОБАМ ПЕРЕДБАЧАЄТЬСЯ НАДАТИ 
ДОПОМОГУ ЗА ЦИМ ПЛАНОМЦИМ 
ПЛАНОМ

3.2 МЛН.

ДОЛ. США ПОТРІБНО
$316 МЛН.

Позначення, застосовані у цьому документі, та представлення матеріалу в ньому не означають вираження будь-якої позиції з боку Секретаріату ООН 
стосовно юридичного статусу будь-якої країни, території, міста чи району або їхньої влади чи стосовно делімітації їхніх кордонів або меж.

122,055

357,416

РЕСПУБЛІКА 
МОЛДОВА

РУМУНІЯ

РОСІЙСЬКА 
ФЕДЕРАЦІЯ

БІЛОРУСЬ

ПОЛЬЩА

УГОРЩИНА

АВТОНОМНА 
РЕСПУБЛІКА 

КРИМ

ВІННИЦЬКА

ВОЛИНСЬКА

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

ДОНЕЦЬКА

ЖИТОМИРСЬКА

ЗАКАРПАТСЬКА

ЗАПОРІЗЬКА

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА 

КИЇВСЬКА

КІРОВОГРАДСЬКА

ЛУГАНСЬКА

ЛЬВІВСЬКА

МИКОЛАЇВСЬКА

ОДЕСЬКА

ПОЛТАВСЬКА 

РІВНЕНСЬКА

СУМСЬКА

ТЕРНОПІЛЬСЬКА

ХАРКІВСЬКА

ХЕРСОНСЬКА

ХМЕЛЬНИЦЬКА
ЧЕРКАСЬКА 

ЧЕРНІВЕЦЬКА

ЧЕРНІГІВСЬКА

КИЇВ

131,685

66,223

73,638

23,807

12,425
7,256

10.882

7,869

7,976

74,989

32,802

9,793
21,181

7,758

2,175
2,739

3,206
9,921

6,241

2,223

2,837

7,855

2,965

ЛІТНІ ЛЮДИ

ПРАЦЕЗДАТНІ ДОРОСЛІ 

ДІТИ

ОСОБИ З ІНВАЛІДНІСТЮ

41,940

Діаметр кола відповідає обсягу припливу 

608,780

228,722

129,287
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ОГЛЯД КРИЗИ
Україна

Події, що сталися у березні 2014 року в Автономній Республіці 
Крим (АРК), та триваючі бойові дії між збройними групами та 
урядовими силами в деяких частинах сходу України вимагають 
узгоджених заходів гуманітарного реагування.

Внутрішнє переміщення найбільш виражено на сході, але 
воно охопило всю країну. Сьогодні кількість переміщених осіб 
перевищує мільйон, що більш ніж удвічі більше цифри за грудень 
2014 р. Майже 700 тис. осіб перемістилось до сусідніх країн, 
причому третина з них – діти. Криза в Україні, колись керована, 
зараз вимагає масштабних міжнародних заходів реагування.

Відсутність погодженого гуманітарного доступу та простору 
заважає присутності гуманітарних організацій у районах, не 
контрольованих урядом, і доставці гуманітарної допомоги в 
ці райони. Наразі на ці пріоритетні території вдалося доправити 
лише мінімальний обсяг міжнародної допомоги. Гуманітарний 
доступ і гарантії безпеки працівників гуманітарних місій з боку 
всіх сторін конфлікту є абсолютно необхідною передумовою 
надання допомоги цивільному населенню.

Сильний холод обумовлює життєву значущість утеплення 
центрів колективного перебування і будинків сімейного типу. 
Для того, щоб нормально прожити зиму, дітям, які перебувають 
у відповідних установах, літнім людям і особам з інвалідністю 
особливо потрібні теплі ковдри і одяг, взуття, продукти й грошова 
допомога.

У пору року, коли у сімейному бюджеті переважають витрати, 
пов’язані з зимою, важко забезпечити достатню кількість їжі. 
Цього року вартість продовольства зросла на 25%, а у деяких 
районах, охоплених конфліктом, - ще більше. Національна валюта 
зазнала знецінення, а закриття банків, невиплата пенсій і брак 
готівкових коштів ускладнюють проблему купівлі щоденно 
необхідних продуктів харчування.

Життя і гідність людей у районах, охоплених конфліктом, 
знаходяться у серйозній небезпеці. Кількість загиблих і 
поранених серед цивільного населення зростає, довіра між 
громадами руйнується, і люди продовжують бігти від насильства. 
Через політичну зневагу до гуманітарного права, прав людини 
та багатоманітності ВПО, особи, які повертаються, приймаючі 
громади, меншини та жінки, діти, ВІЛ-інфіковані, літні люди та 
особи з інвалідністю постійно зазнають значних труднощів.

За оцінками ВООЗ, близько 1,4 млн. людей потребують 
медичної допомоги. Лише половина дітей у країні вакциновано, 
а решта наражається на високий ризик поліомієліту та інших 
інфекційних захворювань.

Нестача вакцин, безпечної крові та ліків ставить під загрозу 
фізичне здоров’я; при цьому також дуже потрібні послуги з 
охорони психічного здоров’я та реабілітації.

Багато дітей в Україні живуть у тимчасових центрах 
колективного розміщення. Близько 10 тис. дітей у районах, 
постраждалих від конфлікту, знаходяться під державною 
опікою. Руйнування, зокрема шкіл, переміщення і дефіцит 
поживного харчування загрожують психологічному та фізичному 
благополуччю дітей.

Юридичні та інші проблеми ВПО однакові всюди, де б вони 
не виникали. Зусилля з надання допомоги повинні забезпечити, 
щоб потреби ВПО задовольнялися без будь-якої дискримінації на 
всій території України, а не лише на сході, де більшість цих людей 
знайшла притулок.

За міжнародним правом головну відповідальність за захист 
постраждалих груп населення, зокрема ВПО, несе Уряд. ООН і 
її оперативні партнери відіграють підтримуючу роль.

Системи і законодавство слід змінити так, щоб гуманітарні 
організації могли використовувати реєстраційні дані ВПО. 
Необхідно внести зміни до податкового кодексу, щоб звільнити 
від оподаткування діяльність, що має відношення до доставки 
гуманітарної допомоги. Слід якомога скоріше переглянути 
рішення і постанову Національного банку від 1 грудня щодо 
припинення надання послуг у районах, контрольованих 
повстанцями. Також нагальним пріоритетом стало підписання 
угоди між Урядом України та ООН щодо імпорту, експорту і 
транзиту гуманітарних вантажів.

У 2015 р. гуманітарні організації зосередять зусилля на 
5 найбільш постраждалих регіонах України (див. мапу), 
надаючи пріоритет найбільш уразливим 3,2 млн. з приблизно 
5 млн. осіб, які потребують допомоги. Оскільки національні 
можливості дедалі більше виснажуються, гуманітарні партнери 
застосовуватимуть кластерну систему надання конче потрібної 
підтримки внутрішньо переміщеним особам (ВПО), особам, які 
повертаються, приймаючим громадам і особам, які живуть у 
районах конфлікту. Належну увагу буде приділено національній 
спроможності щодо забезпечення готовності та реагування й 
ґендерним аспектам.

Гуманітарні агенції зобов’язуються надавати захист і допомогу 
стільки часу, скільки знадобиться для того, щоб криза 
завершилася миром і злагодою. Гуманітарна спільнота закликає 
сторони конфлікту дотримуватися режиму припинення вогню 
й поважати міжнародне гуманітарне право, щоб запобігти 
погіршенню гуманітарної ситуації.



ЗАХИСТ
Захист є всеосяжним фактором, який займає центральне місце у гуманітарному плануванні та реагуванні 
кожного кластера, що діє в Україні. Пріоритетом усіх учасників повинен стати захист груп населення, що 
входять до сфери інтересів, зокрема тих, хто перебуває у самій зоні конфлікту, ВПО, приймаючих громад, 
меншин, а особливо – уразливих груп.

ҐЕНДЕРНІ АСПЕКТИ
Ґендерна нерівність в Україні має значні наслідки для гуманітарної допомоги.  Жінки значною 
мірою виключені з політичної діяльності та процесів прийняття рішень, і лише обмежено залучалися 
до переговорів, пов’язаних із конфліктом або підтриманням миру. Вони мають непропорційно 
обмежений доступ до зайнятості й доходів, і багато з них потерпають від насильства.

ГУМАНІТАРНИЙ ДОСТУП І БЕЗПЕКА
Гуманітарний доступ досі є проблематичним у районах, постраждалих від конфлікту, і на територіях, 
які залишаються під контролем озброєних угруповань. У той час як більшість організацій активно діють 
у контрольованих урядом районах, дуже мало з них присутні у районах, не контрольованих урядом, 
у Донецькій та Луганській областях, де обстріли та регулярні порушення режиму припинення вогню 
ставлять під загрозу безпеку і захист працівників гуманітарних місій.

Наскрізні проблеми
1

2

3

316 МЛН. ДОЛ. США
ПОТРІБНО

ПОТРЕБИ 
ПО КЛАСТЕРАХ (МЛН. ДОЛ. США)

5 МЛН.
ЛЮДЕЙ ПОТРЕБУЮТЬ ДОПОМОГИ

ПОТРЕБУЮТЬ ДОПОМОГИ І Є 
ЦІЛЬОВИМИ ГРУПАМИ ПО КЛАСТЕРАХ

3.2 МЛН.
ЛЮДЕЙ ОТРИМАЮТЬ ДОПОМОГУ

ОСВІТА

ТИМЧАСОВИЙ 
ПРИТУЛОК/НХП

ПРОДОВОЛЬЧА 
БЕЗПЕКА

ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я / 
ХАРЧУВАННЯ

ЗАСОБИ ДО ІСНУВАННЯ 
/ ЯКНАЙШВИДШЕ 

ВІДНОВЛЕННЯ

ЗАХИСТ

ВСГ

600,000 
450,000

1,398,000 
473,000

4,500,000
3,170,000

2,700,000
500,000

1,300,000
805,000

КООРДИНАЦІЯ

ТИМЧАСОВИЙ 
ПРИТУЛОК/НХП

ПРОДОВОЛЬЧА 
БЕЗПЕКА

ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я / 
ХАРЧУВАННЯ

ЗАСОБИ ДО ІСНУВАННЯ 
/ ЯКНАЙШВИДШЕ 

ВІДНОВЛЕННЯ

ЗАХИСТ

ВСГ

ВІДНОВЛЕННЯ

ОСВІТА

7

19.5

65

50

22

1.5

48

21

82
1,800,000
500,000

5,050,000
1,500,000
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Стратегічні цілі

Реагування на потреби в захисті 
переміщених осіб та інших 
постраждалих від конфлікту, з 
належним урахуванням міжнародних 
гуманітарних норм і стандартів.

Надання допомоги для 
порятунку життя і забезпечення 
недискримінаційного доступу до 
якісних основних послуг переміщеним 
особам та іншим постраждалим від 
конфлікту, з особливою увагою до 
найуразливіших верств населення.

Покращення доступу переміщених 
осіб і постраждалих від конфлікту 
до високоефективних заходів 
якнайшвидшого відновлення з 
особливою увагою до забезпечення 
засобів до існування, нормалізації 
надання основних послуг, програм 
повернення та постконфліктного 
примирення, з акцентом на 
скорочення соціальної нерівності. 



Спроможність щодо реагування

Робота з місцевими та національними органами влади й на 
їхню підтримку

Стратегія

партнерів
16

20
партнерів

15
партнерів

43
партнери

15
партнерів

65
партнерів

37
партнерів

УСІ
актори

Освіта

Логістика

Охорона 
здоров’я/ 

харчування 

Продовольча 
безпека

Тимчасовий 
притулок/

НХП

Захист

Водопостачання,
санітарія
та гігієна

Засоби до 
існування/ 
Якнайскоріше 
відновлення

Координація
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РЕСПУБЛІКА 
МОЛДОВА

РУМУНІЯ

РОСІЙСЬКА 
ФЕДЕРАЦІЯ

БІЛОРУСЬ

ПОЛЬЩА

УГОРЩИНА

AАВТОНОМНА 
РЕСПУБЛІКА 

КРИМ

ВІННИЦЬКА

ВОЛИНСЬКА

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

ДОНЕЦЬКА

ЖИТОМИРСЬКА

ЗАКАРПАТСЬКА

ЗАПОРІЗЬКА

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА

КИЇВСЬКА

КІРОВОГРАДСЬКА

ЛУГАНСЬКА
ЛЬВІВСЬКА

МИКОЛАЇВСЬКА

ОДЕСЬКА

ПОЛТАВСЬКА

РІВНЕНСЬКА

СУМСЬКА

ТЕРНОПІЛЬСЬКА

ХАРКІВСЬКА

ХЕРСОНСЬКА

ХМЕЛЬНИЦЬКА
ЧЕРКАСЬКА

ЧЕРНІВЕЦЬКА

ЧЕРНІГІВСЬКА

КИЇВ

СЕВАСТОПОЛЬ

Київ

Чернігів

Одеса

Львів

Полтава

Запоріжжя

Донецьк

Миколаїв

Ужгород

Рівне
Луцьк

Кіровоград

Вінниця

Хмельницький

Житомир

Сімферополь

Луганськ

Херсон

Черкаси

Суми

Івано-Франківськ

Дніпропетровськ

Чернівці

Тернопіль

Харків

РАЙОНИ, НЕ КОНТРОЛЬОВАНІ УРЯДОМРАЙОНИ З ВІДНОСНО ОБМЕЖЕНИМ 
ПРИПЛИВОМ

Райони, де наявні проблеми з доступом 
гуманітарних організацій, як бюрократичного, 
так і безпекового характеру. Мають місце певні 
проблеми щодо переслідувань гуманітарних 
партнерів, зокрема угони автомобілів.

РАЙОНИ З ВЕЛИКОЮ КІЛЬКІСТЮ 
ПРИЙНЯТИХ ЛЮДЕЙ

Доступ – нормальний, але напруженість у 
відносинах із місцевими громадами зростає. 
Спроможність уряду забезпечувати ВПО 
виснажена, що підриває довіру до місцевих 
органів влади.

Райони, в яких діють нормальні (іноді – посилені) 
протоколи безпеки й бюрократичні процедури. 
Можливість підвищення небезпеки залежить 
від розвитку ситуації. Особливу увагу необхідно 
приділяти Києву, який прийняв більшу кількість 
ВПО.

СПІРНІ РАЙОНИ

Райони з нестійкою ситуацією щодо 
безпеки, яка може змінюватися щогодини, 
та можливими частими обстрілами. Для 
забезпечення доставки допомоги необхідно 
посилити координацію дій цивільної і військової 
влади у рамках системи військово – цивільного 
співробітництва..

РІВНІ ДОСТУПУ
Складність доступу визначається через поєднання таких факторів, як доступ гуманітарних організацій до 
постраждалого населення, безпека і фізичні обмеження. Гуманітарний доступ до того чи іншого району 
визначається наявністю декількох показників безпеки та доступу, наведених нижче.

РАЙОНИ, НЕ КОНТРОЛЬОВАНІ УРЯДОМ 

РАЙОНИ З ВІДНОСНО ОБМЕЖЕНИМ ПРИПЛИВОМ

РАЙОНИ З ВЕЛИКОЮ КІЛЬКІСТЮ ПРИЙНЯТИХ ЛЮДЕЙ

СПІРНІ РАЙОНИ

КРИМ

Гуманітарний доступ
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Літні люди вважаються 
особливо вразливими й 
складають велику частку 
цивільного населення, що 
залишається у зоні конфлікту.

Credit/PIN
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Стисло про заходи реагування по кластерах

ЗАВДАННЯ КЛАСТЕРА450,000

ЮНІСЕФ

20

$19,5  млн.

1. Забезпечити доступ усіх постраждалих від кризи дітей до якісної 
освіти.

2. Забезпечити розбудову спроможності щодо врегулювання/
пом’якшення конфлікту та зміцнення життєстійкості, примирення 
з приймаючими громадами, проведення психосоціальних 
консультацій та навчання щодо небезпеки мін для викладачів шкіл, 
школярів та дітей, які не відвідують школу.

ОСВІТА

ОСІБ У ЦІЛЬОВІЙ ГРУПІГРУП

ПАРТНЕРІВ

ГОЛОВНЕ АГЕНТСТВО

ПОТРЕБА У ФІНАНСУВАННІ

ТИМЧАСОВИЙ ПРИТУЛОК / НЕХАРЧОВА ПРОДУКЦІЯ

ЗАВДАННЯ КЛАСТЕРА473,000

УВКБ ООН

37

$82 млн.

1. Посилити допомогу ВПО, які знаходяться у скрутному становищі 
в зоні переміщення, з акцентом на грошову допомогу, з метою 
максимального впливу на місцеву економіку.

2. Стабілізувати стан власності ВПО/мігруючого/постраждалого 
населення на весь 2015 рік і наступні роки, з наданням підтримки 
у ремонті житла і потрібних нехарчових товарів.

3. Забезпечити постійний притулок для ВПО, які не можуть 
повернутися до рідних осель.

ПРОДОВОЛЬЧА БЕЗПЕКА

ЗАВДАННЯ КЛАСТЕРА500,000

ВПП

15

$65 млн.

1. Забезпечити негайний доступ найбільш уразливих груп, 
постраждалих від конфлікту, до продовольства.

ОСІБ У ЦІЛЬОВІЙ ГРУПІ

ПАРТНЕРІВ

ГОЛОВНЕ АГЕНТСТВО

ПОТРЕБА У ФІНАНСУВАННІ

ОСІБ У ЦІЛЬОВІЙ ГРУПІ

ПАРТНЕРІВ

ГОЛОВНЕ АГЕНТСТВО

ПОТРЕБА У ФІНАНСУВАННІ
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Стисло про заходи реагування по кластерах

ТИМЧАСОВИЙ ПРИТУЛОК / НЕХАРЧОВА ПРОДУКЦІЯ

ЗАВДАННЯ КЛАСТЕРА3.17 млн.

ВООЗ

43

$50 млн.

1. Усунути прогалини й розширити доступ до якісних, превентивних і цілющих медичних 
послуг, включно з лікарськими засобами та медичними технологіями.

2. Надати достовірну інформацію щодо стану здоров’я і харчування для реалізації 
науково обґрунтованих заходів реагування на надзвичайні ситуації, моніторингу та 
прийняття стратегічних рішень у цій сфері.

3. Посилити епідеміологічний нагляд і реагування, зокрема зміцнити потужності 
лабораторій та забезпечити технічні настанови щодо пріоритетних проблем і загроз у 
сфері охорони здоров’я населення.

4. Сприяти попередженню надмірної захворюваності та смертності серед уразливих 
груп населення з причин, пов’язаних із харчуванням.

ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я І ХАРЧУВАННЯ

ЗАСОБИ ДО ІСНУВАННЯ ТА ЯКНАЙШВИДШЕ ВІДНОВЛЕННЯ

ЗАВДАННЯ КЛАСТЕРА500,000

ПРООН

16

$22 млн.

1. Зміцнити спроможність влади, на національному та місцевому рівнях, щодо 
скоординованого реагування на кризу, відновлення надання державних послуг, 
розробки та реалізації комплексної стратегії щодо якнайшвидшого відновлення та 
засобів до існування.

2. Відбудувати критично важливу інфраструктуру та відновити діяльність державних 
установ, що обслуговують найуразливіші групи населення.

3. Сприяти зайнятості та дохідній діяльності постраждалих груп населення для сталого 
забезпечення засобів до існування, з особливою увагою до найуразливіших груп 
населення (зокрема ВПО, жінок, осіб з інвалідністю тощо).

4. Задовольнити нагальні потреби у державних послугах найуразливіших груп 
населення (зокрема осіб з інвалідністю, літніх людей, сиріт і осіб, які проживають у 
спеціалізованих установах), що мешкають у районах, не контрольованих урядом.

ЛОГІСТИКА

ЗАВДАННЯ КЛАСТЕРАне застосовується

ВПП

$1.5 млн.

1. Забезпечити координацію логістики у надзвичайних ситуаціях та 
управління інформацією для гуманітарних організацій.

2. Покращити гуманітарний доступ на основі спільних логістичних послуг.
усі актори

ОСІБ У ЦІЛЬОВІЙ ГРУПІ

ПАРТНЕРІВ

ГОЛОВНЕ АГЕНТСТВО

ПОТРЕБА У ФІНАНСУВАННІ

ОСІБ У ЦІЛЬОВІЙ ГРУПІ

ПАРТНЕРІВ

ГОЛОВНЕ АГЕНТСТВО

ПОТРЕБА У ФІНАНСУВАННІ

ОСІБ У ЦІЛЬОВІЙ ГРУПІ 

КІЛЬКІСТЬ ПАРТНЕРІВ 

ГОЛОВНЕ АГЕНТСТВО

ПОТРЕБА У ФІНАНСУВАННІ
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ЗАВДАННЯ КЛАСТЕРА1.5 млн.

УВКПЧ ООН / УВКБ ООН

65

$21 млн.

1. Посилити захист підмандатних осіб.

2. Забезпечити підмандатним особам повний та недискримінаційний доступ до 
державних і громадських послуг та користування соціальними й економічними 
правами, особливо уразливим групам (дітям/опікунам, жінкам, ВПО, жертвам 
сексуального і ґендерного насильства, демобілізованим учасникам бойових 
дій, літнім людям, меншинам) та іншим маргіналізованим або уразливим 
категоріям. Підтримувати прийняття свідомих рішень щодо заохочення єдності 
сім’ї та благополуччя.

3. Розробити довгострокові рішення для підмандатних осіб на підтримку їхнього 
свідомого рішення щодо добровільного повернення у безпеці та з гідністю, 
місцевої інтеграції та (або) переселення у добровільний спосіб та згідно з 
національними й міжнародними нормами та стандартами.

ЗАХИСТ

ВОДОПОСТАЧАННЯ, САНІТАРІЯ ТА ГІГІЄНА

ЗАВДАННЯ КЛАСТЕРА805,000

ЮНІСЕФ

15

$48 млн.

1. Забезпечити громадам, постраждалим від кризи, доступ 
до достатньої кількості води належної якості для пиття, 
приготування їжі та особистої гігієни; забезпечити людям, які 
перебувають у сховищах, доступ до санітарно-технічних засобів; 
отримати критично важливі предмети, пов’язані з ВСГ, та 
інформацію для запобігання захворюванням, що передаються 
через воду.

2. Забезпечити дітям, постраждалим від кризи (дівчатам і хлопцям), 
доступ до безпечної води й засобів санітарії та гігієни у школах.

КООРДИНАЦІЯ

ЗАВДАННЯ КЛАСТЕРАне застосовується

УКГП ООН

$7 млн.

1. Адаптувати координаційні механізми до контексту й підтримувати 
ефективне, узгоджене й чітке надання гуманітарної допомоги.

2. У реалізації гуманітарних заходів керуватися принципами спільного 
стратегічного планування і реагування на основі визначення 
пріоритетності потреб.

3. Забезпечити прогнозованість і своєчасність фінансування 
гуманітарних потреб на основі визначених пріоритетів.

4. Забезпечити реалізацію програм безпеки й захисту щодо 
гуманітарних заходів і персоналу гуманітарних організацій в Україні.

усі актори

ОСІБ У ЦІЛЬОВІЙ ГРУПІ

ПАРТНЕРІВ

ГОЛОВНЕ АГЕНТСТВО

ПОТРЕБА У ФІНАНСУВАННІ

ОСІБ У ЦІЛЬОВІЙ ГРУПІ

ПАРТНЕРІВ

ГОЛОВНЕ АГЕНТСТВО

ПОТРЕБА У ФІНАНСУВАННІ

ОСІБ У ЦІЛЬОВІЙ ГРУПІ

ПАРТНЕРІВ

ГОЛОВНЕ АГЕНТСТВО

ПОТРЕБА У ФІНАНСУВАННІ



Порадник щодо пожертв

Робіть пожертви гуманітарним партнерам, які беруть участь у реагуванні 
на кризу в Україні
Ви можете робити пожертви безпосередньо до програми реагування, 
спрямовуючи свій внесок агентствам і партнерам ООН, згаданим у Плані 
гуманітарного реагування для України на 2015 рік. Цей документ, у якому 
окреслено стратегію та цілі Групи гуманітарних організацій в Україні на 
період до грудня 2015 року, складається з загальнонаціональної стратегії 
та оперативних планів по кластерах. У плані кожного кластера зазначені 
партнери, залучені до реалізації відповідного аспекту реагування. План 
розташований за посиланням http://ukraine.humanitarianresponse.info.

Робіть пожертви через Центральний фонд реагування на надзвичайні 
ситуації (СЕРФ)
СЕРФ, яким керує УКГП ООН, отримує внески від різних донорів – переважно 
урядів, але також приватних компаній, фондів, благодійних організацій 
і окремих осіб – як єдиний фонд. Ці кошти резервуються для негайного 
використання у випадку криз у будь-якому куточку світу. СЕРФ оперативно 
надає початкове фінансування для реалізації рятівних заходів із самого 
початку надзвичайних ситуацій, а також підтримку недостатньо фінансованим 
важливим гуманітарним операціям в умовах затяжних криз. Інформація про 
СЕРФ і порядок пожертвування коштів наведена за посиланням: www.unocha.
org/cerf/our-donors/how-donate.

Гуманітарна допомога у натуральній формі
Організація Об’єднаних Націй закликає донорів робити пожертви у грошовій, 
а не у натуральній формі, щоб забезпечити максимальну оперативність і 
гнучкість, а також гарантувати, що у складі допомоги надаватиметься саме те, 
що найбільш потрібно. Якщо у відповідь на катастрофи та надзвичайні ситуації 
ви можете надавати внески тільки у натуральній формі, пишіть, будь ласка, на 
адресу   
logik@un.org.

Реєстрація і визнання ваших внесків

УКГП реєструє всі гуманітарні внески через свою Службу фінансового 
контролю (ФТС). Одна з задач ФТС – віддати належне донорам і забезпечити 
висвітлення їхніх великодушних вчинків. Крім того, ФТС допомагає 
відстежувати фінансування гуманітарних потреб і відповідні прогалини 
у надзвичайних ситуаціях. Будь ласка, реєструйте свої внески шляхом 
надіслання повідомлень на адресу fts@un.org  або за допомогою онлайн-
форми, наведеної за посиланням fts.unocha.org. 


