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Охорона здоров’я 

Житло та 
непродовольчі 
товари

Захист

Вода, санітарія 
та гігієна

Загальні послуги 
та підтримка

Багатоцільова 
грошова допомога 

Освіта

Продовольча 
безпека та засоби 
до існування 

Кластер не 
зазначено

ЗАГАЛОМ 168,0

Профінансовано 
(млн дол. США)

Потреба 
(млн дол. США)

Фінансування за кластерами
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Упродовж травня безпекова ситуація у Донецькій та Луганській 
областях залишалася напруженою та нестабільною, та застосування 
важкого озброєння збільшилося на 17 % у порівнянні з квітнем. Крім 
того, хоча Уряд України продовжив дію адаптивного карантину до 
1 серпня, епідеміологічна ситуація в Україні загалом і на сході країни 
покращилась: кількість нових випадків COVID-19 зменшилась майже у 
чотири рази (до 100 000 з 360 000 у квітні). Ситуація з призначенням 
очільників військово-цивільних адміністрацій (ЦВА) на сході України 
майже не змінилась: нові голови все ще мають бути призначені у 
5 ЦВА в Донецькій області. ООН та її гуманітарні партнери розпочали 
заходи з розбудови спроможностей ЦВА в обох областях.

* Джерело: Служба фінансового моніторингу станом на 2 червня 2021 р. Деякі внески ще не зареєстровано. Донорів та 
партнерів запрошують зареєструвати внески.
** Джерело: INSO. 1.  Інформація про безпекові інциденти з навчальними закладами у травні наразі перевіряється Освітнім кластером

Упродовж квітня-травня 2021 року Гуманітарний фонд для України 
виділив 1,7 млн дол. США на підтримку постраждалих унаслідок 
конфлікту дітей на НПУТ у сфері освіти, захисту їхніх прав і протимінної 
діяльності та для покращення доступу до критичних послуг мешканців 
ізольованих громад поблизу «лінії розмежування» на ПУТ. П’ять проєктів 
п'яти партнерів було затверджено для отримання фінансування.

ВИДІЛЕННЯ КОШТІВ ІЗ СПІЛЬНОГО ФОНДУ ФІНАНСУВАННЯ У 2021 Р. 

Як повідомляється, ситуація із захворюванням на COVID-19 на 
підконтрольних Уряду територіях (ПУТ) на сході України у травні 
покращилась. Кількість нових випадків на ПУТ Донецької та Луганської 
областей зменшилась у чотири рази (з 17 000 у квітні до 4 500 у травні), 
що призвело до трикратного зменшення кількості госпіталізованих. 
Проте викликає занепокоєння уповільнення темпів вакцинації у країні на 
46 %: 408 965 доз вакцин було зроблено в травні проти 752 553 у квітні. У 
Донецькій та Луганській областях (ПУТ) темпи вакцинації у травні 
збільшилися на 8 %, як порівняти з квітнем. Проте лише 20 % людей 
старших 60 років і 10 % медичних працівників було провакционовано на 
кінець травня. На не підконтрольних Уряду територіях (НПУТ) Донецької 
області повідомлялося про збільшення захворюваності на 25 % у 
порівнянні з попереднім місяцем. А на НПУТ Луганської області 
повідомляли про 30-відсоткове зменшення підтверджених випадків 
COVID-19, що може бути пов'язане з нерегулярною звітністю.
Цивільна інфраструктура по обидва боки «лінії розмежування» 
продовжує потрапляти під обстріли. Унаслідок обстрілу лікарні в 
Красногорівці в травні була проведена термінова евакуація персоналу та 
пацієнтів, зокрема 45 осіб, які отримували кисневу терапію. Хоча ніхто не 
постраждав, цей випадок ще раз нагадує про те, що конфлікт 
продовжується та впливає на щоденне життя людей. Крім того, на НПУТ 
повідомлялося про три безпекові інциденти з навчальними закладами1. 
З 2017 року навчальні заклади постраждали внаслідок бойових дій 
понад 110 разів. Також у травні повідомлялось про чотири випадки з 
об’єктами електропостачання та водопостачання та водовідведення 
поблизу «лінії розмежування», що могло призвести до ускладнення 
доступу до чистої води для мільйонів людей. Гуманітарна спільнота 
продовжує закликати всі залучені сторони виконувати їхні зобов’язання 
згідно з принципами міжнародного гуманітарного права щодо захисту 
цивільного населення та цивільної інфраструктури.

ОПЕРАТИВНІ ЗМІНИ 

16%
ОТРИМАНО 

43,9 млн додатково запланованих/виділених для проєктів 
поза ПГР у 2021 р.

НЕОБХІДНО 
(дол. США)

168,0млн
НЕ ЗАДОВОЛЕНО 
ПОТРЕБ (дол. США)  

141,2млн
ПРОФІНАНСОВАНО 
(дол. США)

26,8млн

Джерело: Кластер води,
санітарії та гігієни

інциденти з об'єктами 
водопостачання 
в травні
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* У Донецькій і Луганській областях

Джерело: Міжнародна неурядова
організація з безпеки (INSO)  

безпекових 
інцидентів у травні*558

11     людей
постраждало 
в травні

3
загинуло

8
поранено

Джерело: Освітній кластер

інциденти з 
навчальними 
закладами в травні

3  50 приватних будинків 
пошкоджено 
в травні

Джерело: Кластер житла

КІЛЬКІСТЬ ТА РОЗТАШУВАННЯ БЕЗПЕКОВИХ ІНЦИДЕНТІВ 
(ТРАВЕНЬ 2021 Р.)

ІНЦИДЕНТИ З ОБ'ЄКТАМИ ІНФРАСТРУКТУРИ

ПОСТРАЖДАЛІ СЕРЕД ЦИВІЛЬНОГО НАСЕЛЕННЯ 

РОЗПОДІЛ БЕЗПЕКОВИХ ІНЦИДЕНТІВ ЗА МІСЯЦЯМИ 
(ТРАВЕНЬ 2020 Р. – ТРАВЕНЬ 2021 Р.)** 

ПЛАН ГУМАНІТАРНОГО РЕАГУВАННЯ (ПГР) 2021 Р.: 
ПОТРЕБИ ТА ФІНАНСУВАННЯ*
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Дата створення: 10 червня 2021 р.      Джерела: УКГС, УВКПЛ, ПГР 2021 р., INSO, Служба фінансового моніторингу, Кластери      Зворотний зв’язок: ochaukraine@un.org     www.unocha.org

УКРАЇНА
Огляд гуманітарної ситуації – травень 2021 р. станом на 31 травня 2021 р.
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