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ПЛАН ГУМАНІТАРНОГО РЕАГУВАННЯ (ПГР) 2020 Р.: 
ПОТРЕБИ ТА ФІНАНСУВАННЯ*

29%
ОТРИМАНО 

53 млн додаткове фінансування проєктів поза ПГР у 2020 р.
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Продовольча 
безпека та засоби 
до існування 

* За даними Служби фінансового моніторингу станом на 31 серпня 2020 р. Деякі внески ще не зареєстровано. 
Донорів та партнерів запрошують зареєструвати внески. 

ПОСТРАЖДАЛІ СЕРЕД ЦИВІЛЬНОГО НАСЕЛЕННЯ

ІНЦИДЕНТИ З ОБ'ЄКТАМИ ІНФРАСТРУКТУРИ
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КІЛЬКІСТЬ ТА РОЗТАШУВАННЯ БЕЗПЕКОВИХ ІНЦИДЕНТІВ 
(СЕРПЕНЬ 2020)
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ВИДІЛЕННЯ КОШТІВ 2020 Р. 

для подолання 
COVID-19 
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24 млн 

для подолання 
COVID-19

23 млн 

Гуманітарний фонд для України (UHF) виділив 3,75 млн дол. США для боротьби з 
коронавірусною хворобою на сході України для підтримки засобами до існування людей 
похилого віку та інших уразливих груп населення, підтримки пілотного проєкту з відстеження 
контактних осіб хворих на COVID-19 на підконтрольній Уряду території та збільшення 
медичних послуг для подолання COVID-19 на територіях поза урядовим контролем.

Гуманітарний фонд для України (UHF) виділив 1 млн дол. США для сприяння 
гуманітарному доступу та зміцнення можливостей партнерів на територіях поза урядовим 
контролем.

Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) та Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ) надали 925 
000 дол. США для боротьби з COVID-19 на сході України у рамках виділення коштів 
Центральним фондом реагування на надзвичайні ситуації (СЕРФ) для подолання 
коронавірусної хвороби.

Попри нестабільність ситуації, упродовж серпня сторони 
здебільшого дотримувалися домовленостей про припинення 
вогню, які набули чинності 27 липня. Завдяки цьому 
спостерігався найдовший період відносного затишшя з початку 
конфлікту. Попри загальне покращення безпекової ситуації, 
гуманітарні потреби постраждалих унаслідок конфлікту 
мешканців Донецької та Луганської областей продовжували 
збільшуватися через багатобічний вплив пандемії COVID-19. 
Станом на кінець серпня План гуманітарного реагування було 
профінансовано на 29 % (отримано 60 млн дол. США), з яких 24 
млн дол. США — для подолання пандемії. З наближенням зими та 
для мінімізації довгострокових наслідків COVID-19 на сході 
України терміново потрібне додаткове фінансування.

ОПЕРАТИВНІ ЗМІНИ 

Соціально-економічна вразливість місцевих мешканців на не 
підконтрольних Уряду територіях (НПУТ) збільшилася,  оскільки 
їхня залежність від соціальних виплат та пенсій, які 
виплачуються на НПУТ, зросла втричі, як свідчать попередні 
результати останньої оцінки. В оцінці враховуються економічні 
наслідки обмежень на пересування через «лінію розмежування», 
які було запроваджено на початку пандемії COVID-19 в березні. У 
людей стрімко закінчуються ресурси для виживання. 3 із 10 
опитаних повідомили про відсутність заощаджень. 80 % родин у 
містах не впевнені, що в разі необхідності зможуть покрити 
непередбачувані витрати впродовж наступних трьох місяців. 
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УКРАЇНА
Огляд гуманітарної ситуації станом на 31 серпня 2020 р.

Джерело: Кластер води, 
санітарії та гігієни 

* У Донецькій і Луганській областях

Джерело: Освітній кластер

Джерело: Міжнародна неурядова
організація з безпеки (INSO)

безпековий 
інцидент у серпні*251

інцидентів з 
навчальними закладами 
в серпні 

0

інцидент з об'єктами 
водопостачання в серпні 1

0 приватних будинків 
пошкоджено в серпні

Джерело: Кластер житла

incident against
education facilities in June

Завдяки домовленостям про припинення вогню на 53 % 
зменшилась кількість безпекових інцидентів та знизилась 
кількість жертв серед цивільного населення. За даними 
Моніторингової місії ООН з прав людини, у серпні зареєстровано 
5 постраждалих у порівнянні з 13 у липні. Хоча кількість 
безпекових інцидентів скоротилась з 533 у липні до 251 у серпні, 
повідомляють про окремі випадки застосування стрілецької зброї.

Нормативно-правові зміни продовжують впливати на 
гуманітарну діяльність. Прискорений порядок митного 
оформлення вантажів гуманітарної допомоги, запроваджений на 
початку пандемії у березні, було скасовано в серпні. Наразі 
гуманітарним організаціям необхідно дотримуватися звичайного 
порядку митного оформлення, у тому числі щодо вантажів для 
подолання коронавірусної хвороби, згідно з яким оформлення 
займає до 60 днів на відміну від менше тижня за прискореною 
процедурою. Також наприкінці серпня Уряд запровадив 30-денну 
заборону на в'їзд іноземців в Україну, яка впливає на в'їзд нових 
співробітників міжнародних неурядових організацій. 


