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ОГЛЯД

9-10 червня Організація Об’єднаних Націй 
(ООН) в Україні провела онлайн-конференцію 
із питань практичного запровадження 
зв’язку між гуманітарною допомогою та 
проєктами розвитку та розбудови миру 
(Nexus) в Україні. Упродовж двох днів 
у конференції взяли участь понад 300 
учасників від різних зацікавлених сторін: 
представники Уряду України, партнерів у 
сфері розвитку, міжнародних фінансових 
установ (МФУ), неурядових організацій 
(НУО), наукових кіл та громадянського 
суспільства. Таке різноманіття та велика 
кількість учасників підтвердили необхідність 
просування Nexus в Україні.
Подія включала дві панельні дискусії 
високого рівня та обговорення в семи 
окремих групах. Метою конференції було a) 
оцінити досягнуте, b) визначити можливості 
для подальшої роботи та c) запропонувати 
конкретні шляхи для подолання перешкод 
щодо зміцнення Nexus в Україні.
Упродовж конференції учасники дійшли 
висновку, що Nexus в Україні може сприяти 
просуванню Цілей сталого розвитку (ЦСР), 
якщо гуманітарні партнери, організації 
у сфері розвитку та розбудови миру 
поділятимуть спільні пріоритети допомоги 
для зменшення ризиків, вразливості людей 
та зрештою припинення гуманітарних 
потреб.
Упродовж конференції було зазначено, що 

під час запровадження Nexus в Україні вже
виникали деякі проблеми щодо втілення 
теоретичних підходів на практиці. Але 
ініціативи Nexus вже успішно реалізуються. 
Прикладами можуть бути виділення коштів 
із Гуманітарного фонду для України для 
сприяння Nexus, робота Секторальної 
робочої групи з питань відновлення та 
реінтеграції, Вільнюська робоча група та 
кілька інноваційних програм. Оскільки вже 
було досягнуто значного прогресу, учасники 
конференції підкреслили, що основою підходу 
Nexus є бажання спільно працювати над 
досягненням конкретних результатів задля 
постраждалих унаслідок конфлікту людей на 
сході України.
Під час конференції та презентації 
запрошеного експерта з питань Nexus 
було підкреслено, що, хоча моделі можуть 
відрізнятися залежно від контекстів, 
засадничим принципом Nexus є досягнення 
спільних пріоритетів, ширших за окремі 
напрями гуманітарної допомоги, розвитку 
та розбудови миру. Це дозволяє залучати 
різні організації впродовж кількох років з 
урахуванням їхніх порівняльних переваг. 

«Усі  ми — гуманітарні партнери, партнери у сфері 
розвитку та розбудови миру — визнаємо важливість 
зв’язку між гуманітарною роботою та програмами 
розвитку та розбудови миру (Nexus), який 
передбачає конкретні операційні заходи». 

Оснат Лубрані, Координаторка системи ООН в 
Україні/Координаторка з гуманітарних питань.

Фото:  УКГС/Євген Малолетка



9-10 ЧЕРВНЯ 2021 Р., УКРАЇНА

КОНФЕРЕНЦІЯ: ЗВ’ЯЗОК МІЖ ГУМАНІТАРНОЮ РОБОТОЮ ТА ПРОГРАМАМИ РОЗВИТКУ ТА РОЗБУДОВИ МИРУ С. 3

9-10 ЧЕРВНЯ 2021 Р., УКРАЇНА

ГРУПОВЕ ОБОГОВОРЕННЯ NEXUS В 
УКРАЇНІ

Конференція розпочалася з групового 
обговорення поточних зв’язків між гуманітарною 
допомогою та проєктами розвитку та розбудови 
миру (Nexus) в України, розгляду можливостей 
та проблем, а також шляхів для кращого 
запровадження Nexus в контексті України. 
Учасники обговорили різні стратегії та кращі 
практики, а також пропозиції щодо поєднання 
цього підходу зі стратегією передачі функцій 
допомоги урядовим партнерам.

Оскільки в центрі уваги було обговорення 
практичного запровадження цього підходу, у 
ході дискусій були розглянуті місцеві стратегії, 
які забезпечили конкретні заходи Nexus, а також 
можливі конфлікти на рівні внутрішніх політик 
організацій та шляхи усунення таких перешкод. 
Також обговорювалися порівняльні переваги 
партнерів та їх більш ефективне використання 
для спільних програм, поряд із відповідними 
механізмами фінансування.

Було зазначено, що тривалий характер кризи 
створює можливості для Nexus, особливо з боку 
організацій у сфері розвитку та донорів, оскільки 
кілька років гуманітарних заходів можуть 
забезпечити менш раптову зміну операційних 
підходів. А спільні додаткові підходи сприятимуть 
безперервності передачі функцій. Хоча у своїй 
роботі й у рамках секторів організації все ще 
діють за принципом операційної замкнутості, 
учасники визнали наявність умов для зменшення 
впливу такої відокремленості та використання 
напрацювань, яких уже було досягнуто в рамках 

успішної реалізації програм Nexus.

ОСНОВНІ ВИКЛИКИ ТА 
МОЖЛИВОСТІ:* 
• Хоча загальні умови в Україні сприяють 
запровадженню зв’язків між гуманітарною 
допомогою і проєктами розвитку та розбудови 
миру  (Nexus), наявні механізми аналізу та 
планування не завжди підтримують спільні 
заходи Nexus.

• Не всі партнери Nexus готові до нових викликів. 
Водночас такий підхід  «працює» на багатьох  
рівнях.

• Вітається провідна роль Уряду щодо успішного 
запровадження Nexus.

• Було підтверджено ефективність розбудови 
спроможності Міністерств для сприяння Nexus.

• Необхідне збільшення ролі місцевих 
організацій,  зокрема НУО та організацій 
громадського суспільства (ОГС), зокрема в 
рамках децентралізації.

• Також необхідно більше залучати в процеси 
громадянське суспільство та вразливі групи 
людей в якості учасників.

• Необхідно шукати можливості для розбудови 
довіри та «поєднання»  громад.

• Спільний аналіз уможливлює спільне 
планування та реалізацію програм. Можливо  
необхідна зміна менталітету організацій , в т.ч. 
реорганізація.

• Необхідно краще вивчати динаміку розбудови 
миру та соціальної єдності: зокрема визначати 
спільні проблеми (основні послуги, послуги для 
НПУТ, КПВВ).

*У документі представлено стислий виклад пропозицій 
учасників групових обговорень. Не всі рекомендації є 
доцільними для всіх учасників, але вони представляють 
діапазон можливих заходів для просування Nexus в Україні

«Nexus — це ментальність, яка передбачає 
готовність, під час аналізу ситуації та планування 
заходів, приділяти основну увагу досягненню 
більш довгострокових результатів, таких як ЦСР 
та принцип «нікого не залишити поза увагою». 
Це також стосується готовності та можливості 
забезпечувати координацію зусиль на першому 
етапі, розуміючи, що така робота дасть свої 
результати лише згодом, а не негайно».

Фото:  УКГС/Євген Малолетка

Фото:  ЮНІСЕФ/Артем Гетьман 
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ОКРЕМА СЕСІЯ №1:  
ВОДОПОСТАЧАННЯ

Під час обговорень організації, які працюють 
у сфері водопостачання, санітарії та гігієни 
(ВСГ), визначили кілька спільних проблем і 
можливостей у рамках поглиблення співпраці 
між партнерами Nexus для покращення сталості 
задоволення негайних потреб, надання послуг 
та планування майбутніх заходів. Також були 
зазначені такі напрями, як координація, обмін 
інформацією, формування стратегій, проведення 
адвокаційних заходів та розроблення політик. 

І в Донецькій, і в Луганській областях 
водопостачання визначено в якості ключового 
ризику для регіону. Є багато інформації 
щодо систем водопостачання, та наявні 
бази даних щодо об’єктів водопостачання та 
водовідведення можуть стати основою для 
Спільної оцінки потреб.  Проте така інформація 
не завжди доступна партнерам. А відсутність 
зв’язків між загальнодержавними стратегіями, 
міжнародними фінансовими установами 
(МФУ) та ключовими технічними групами 
може призвести до неправильного визначення 
пріоритетів або до нереалістичних очікувань. 
Водночас немає шляхів для визначення 
відповідності спроможностей партнерів, проєктів, 
ресурсів та політик, та потрібна більш активна 
роль урядових організацій. Є побоювання, що 
брак планування вплине на запровадження 
стандартів ЄС у сфері водопостачання в 
майбутньому. На сході України водопостачання 
тісно пов’язане з питаннями безпеки та миру: 
необхідно  вивчати можливі міжсекторальні 
зв’язки за участі партнерів Nexus.

Фото:  УКГС/Артем  Гетьман

ВОДОПОСТАЧАННЯ

Основні виклики та 
можливості: 

• Гуманітарні потреби та потреби у сфері 
розвитку добре задокументовані, але 
належний зв’язок з організаціями з 
розвитку не забезпечено. Неопрацьовані 
дані мають використовуватися для спільних 
оцінок потреб, із залученням усіх партнерів 
Nexus у сфері водопостачання.

• Політичні аспекти питань водопостачання 
в Україні є непростими: у майбутньому 
необхідно забезпечити кращу взаємодію 
та зв’язки між різними міністерствами, 
зокрема Мінреінтеграції, Міністерством 
розвитку громад і територій, МОЗ, та такими 
структурами, які Секторальні робочі групи.

• Необхідно поєднати умови на місцях 
та загальнодержавні політики та 
інфраструктурні підходи.

• Хоча потреба у спільних підходах є 
очевидною, сектору бракує стратегічного 
підходу або практичної дорожньої карти. 
Загалом стратегія Nexus має забезпечувати 
переваги та залучати місцеві органи влади 
та партнерів у сфері розвитку та розбудови 
миру.

• Необхідно продовжувати користуватися та 
вдосконалювати кращі практики, зокрема 
щодо підтримки Національної стратегії 
водопостачання та водовідведення та 
адвокаційних заходів стосовно безпеки та 
стандартів якості води. 

«(Співпраця у сфері Nexus щодо) Національної 
стратегії водопостачання та водовідведення 
дасть можливість МФУ та двостороннім донорам 
здійснювати інвестиції для усунення нерівності 
між сільським і міським населенням, квінтилями 
найбідніших та найзаможніших груп населення». 
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ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я

Основні виклики та можливості:
• Необхідно проводити системний збір даних 
для комплексного аналізу ситуації.

• Є потреба у більш прогнозованому та 
системному підході до Екстреної медичної 
допомоги поблизу «лінії розмежування» з боку 

відповідних органів влади.

• Гуманітарні організації та організації у 
сфері розвитку мають спільно підтримувати 
Національну систему охорони здоров’я у 
процесі реформування та під час перехідного 
періоду.

• Необхідно сприяти більш активній співпраці 
місцевих органів охорони здоров’я з 

громадами та організаціями громадського 
суспільства (ОГС) для мобілізації та розбудови 
спроможностей надання медичної допомоги.

• Може бути створена платформа для 
поєднання обласних органів охорони здоров’я 
та операційних партнерів для підтримки 
запровадження протоколів медичної допомоги 
ВООЗ у Національній системі охорони здоров’я.

ОКРЕМА СЕСІЯ № 2:  

ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я

Учасники погодились, що для розширення 
зв’язків між гуманітарною допомогою та 
проєктами розвитку у сфері охорони здоров’я 
необхідно забезпечити спільне планування 
роботи національними органами охорони 
здоров’я та гуманітарними програмами та 
програмами розвитку. Гуманітарні організації 
мають спрямувати зусилля на інтеграцію 
заходів медичної допомоги з використанням 
наявної інфраструктури та поступово передавати 
такі функції місцевим органам на якомога 
ранішому етапі.  А в програмах та ініціативах 
у сфері розвитку необхідно передбачати 
операційну підтримку для вразливих та 
постраждалих унаслідок конфлікту районів. 
Необхідно збільшити спільне планування, 
проведення аналізів та оцінок роботи для 
того, щоби визначити, якою мірою підтримка у 
сфері охорони здоров’я забезпечує допомогу 
вразливим групам населення та соціальним 
установам. Одночасно потрібно створювати/
готувати спроможності місцевих організацій для 
передачі таких функцій місцевим органам влади.

Фото:  УКГС/Артем Гетьман 

«Наразі у секторі охорони здоров’я немає платформи для поєднання гуманітарних заходів та програм 
розвитку та місцевих органів влади. Вона була би корисною та забезпечувала підтримку Nexus загалом».
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ОКРЕМА СЕСІЯ № 3: 

ЗАХИСТ

Питання захисту є центральними для 
гуманітарного реагування в Україні. Їх також 
необхідно інтегрувати в заходи раннього 
відновлення та розвитку на начальних 
етапах. У багатьох питаннях у сфері захисту 
підкреслюється важливість співпраці між 
гуманітарними організаціями та організаціями з 
розвитку. Кінцевою метою  забезпечення зв’язку 
між гуманітарною допомогою та проєктами 
розвитку є забезпечення сталості гуманітарних 
заходів та зрештою довготривалих рішень для 
постраждалого населення та ВПО. Завданням 
є поступово перейти від безпосереднього 
надання допомоги гуманітарними організаціями 
до підтримки державних та громадських 
механізмів, які могли б перебрати на себе такі 
функції та забезпечувати наявні гуманітарні 
потреби. Завдяки стратегічному та практичному 
запровадженню Nexus можна забезпечити, щоби 
гуманітарні програми не лише задовольняли 
негайні потреби, але й допомагали розбудові 

спроможностей  — самих громад, органів 
влади, організацій громадянського суспільства, 
приватного сектора — для запобігання ризикам 
у сфері захисту прав, їх мінімізації та реагування 
на них у майбутньому та для уникнення ситуацій, 
коли виключно гуманітарні заходи призводять 
до затримки сталого розвитку. Основними 
напрямами для поєднання Nexus та питань 
захисту є: a)заходи соціального захисту, включно 
з соціальною допомогою/страхуванням, 
послугами соціального забезпечення та 
програмами надання засобів до існування; b)
доступ до правосуддя та правової допомоги, 
в тому числі щодо отримання документів, які 
посвідчують особу та державну реєстрацію 
актів цивільного стану, та питань землі, 
житла та власності. c) безпека та гідність, 
зокрема фізична безпека та запобігання 
насильству та протимінна діяльність; d) участь 
і розширення прав та можливостей, зокрема 
у рамках соціальної згуртованості та мирного 
співіснування.

ЗАХИСТ

Основні виклики та можливості:
• Пріоритетними напрямами для 
запровадження Nexus у сфері Захисту є доступ 
до соціальних послуг, доступ до правосуддя 
та правової допомоги, протимінна діяльність і 
розширення прав та можливостей громад.

• Потрібно забезпечити більшу синергію 
проєктів розвитку для підтримки 

інфраструктури та державних послуг. Також 
необхідно вносити відповідні корективи 
до правових, адміністративних підходів та 
політик для забезпечення того, щоби не було 
адміністративних перешкод для отримання 
доступу до соціального захисту.

• Проєкти Nexus можуть включати заходи 
для підтримки реорганізації, розширення та 
покращення соціальних та адміністративних 
функцій місцевих органів влади та збільшення 
повноважень громад, щоби вони могли 

визначати основні ризики та потреби у сфері 
захисту та пропонувати рішення.  

• Вітається створення Урядом достовірних 
баз даних, щоби планування надання 
соціальних послуг здійснювалось на доказовій 
основі та відповідало фактичним потребам 
постраждалого населення.

Фото:  ЮНІСЕФ/Артем  Гетьман 

«Nexus  — це не лише послідовність певних заходів, 
де заходи розвитку є наступними після гуманітарного 
реагування, але і безперервність заходів, де програми 
відновлення та розвитку доповнюють гуманітарну 
роботу, а обидва напрями підсилюють один одного та 
забезпечують синергію».
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ОКРЕМА СЕСІЯ №4:  

ЗАСОБИ ІСНУВАННЯ

Конфлікт та розділення регіону «лінією 
розмежування» суттєво порушили мережі 
надання послуг та громадську інфраструктуру, 
які існували до початку конфлікту, зокрема 
торгові та транспортні зв’язки місцевих 
підприємств. Це негативно вплинуло на 
засоби існування людей, які проживають 
поблизу «лінії розмежування». Обговорення 
відновлення засобів існування є центральним 
для Nexus і є перехресним для гуманітарних  
організацій, програм раннього відновлення та 
розвитку. Отримувачі допомоги відчувають 
цей перехід від залежності від гуманітарної 
допомоги до самозабезпечення тільки тоді, коли 
забезпечені засоби існування та можливості 
отримання доходу. Вразливість ВПО та людей, 
які постраждали внаслідок конфлікту на сході 

України, посилюється через загальну складну 
економічну ситуацію та відсутність можливостей 
для забезпечення засобів існування. Гуманітарні 
організації та партнери у сфері розвитку, а 
також представники приватного сектору та 
державні органи влади повинні збільшити 
зусилля для спільного подолання проблем 
у сфері засобів існування та перетворення 
їх на можливості для місцевих мешканців і 
громад, як у міських, так і сільських районах. 
Є багато підходів для збільшення засобів 
існування для найбільш постраждалих людей, 
зокрема завдяки створенню партнерств з  
приватними підприємствами для вдосконалення 
ланцюгів створення вартості, розвитку 
професійних навичок під час реалізації проєктів, 
спрощення доступу до мікрокредитів,  а також 
довгостроковій співпраці для створення робочих 
місць та збільшення спроможності. 

ЗАСОБИ ІСНУВАННЯ 

Основні виклики та можливості:
• Для розуміння того, як будувати 
спроможності та створювати економічні 
можливості для громад уздовж «лінії 
розмежування», необхідно оцінювати 
бенефіціарів за їхніми потребами у сфері  
Nexus, тобто з урахуванням короткострокових 
потреб і також потреб у розвитку та потреб у 
сфері безпеки. 

• Часто цінність альтернативних 
можливостей (запропоновані заходи 
реагування у порівнянні з фактичними 

потребами) не враховується. Проєкти мають 
розроблятися на основі синергетичних                                                                                                                        
оцінок з урахуванням конкретних бенефіціарів.  

• Багатосекторальні оцінки та координація 
заходів можуть сприяти Nexus у сфері засобів 
існування.

• Замість того, щоби приділяти головну увагу 
діяльності, яка забезпечує доходи, необхідно 
зосередити зусилля  на ширшій екосистемі, 
ринкових підходах та чинниках, які призводять 
до створення факторів уразливості.

• Під час перехідного етапу головна увага 
має приділятися ініціативам самих громад, 
зокрема щодо розбудови їхніх спроможностей.

«Розбудова та підтримка спроможності громад 
впливатиме на те, як вони зможуть перебрати на 
себе функції допомоги, а також на те, якою мірою 
вони зможуть підтримувати та включати меншини».

Фото:  УКГС/Дар’я Сагайдак
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ОКРЕМА СЕСІЯ № 5: 

ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ НА СХОДІ 
УКРАНИ

Партнери визначили кілька основних питань, 
пов’язаних із процесом децентралізації, які 
можуть спричинити складнощі: a) виділення 
коштів центральними органами влади та 
забезпечення до них доступу доти, доки не 
буде призначено очільників ЦВА, b) створення 
сервісних центрів, які наразі мають надавати 
послуги за територіальним принципом, c) доступ 
до основних послуг. Партнери обговорили, 
які механізми дистанційного/мобільного 
надання послуг можуть бути відповідними з 
урахуванням наявного досвіду та умов роботи 
на сході України. Також обговорювалось, 
яких спроможностей наразі не вистачає для 
розбудови сталих систем та поглиблення 
стратегічного розуміння загальних результатів, 
та яке навчання та заходи з розбудови 
спроможностей необхідні для місцевих органів 
влади, які поки що не забезпечені

ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ НА СХОДІ 
УКРАЇНИ

Основні виклики та можливості:
• Необхідно негайно розв’язати проблему 
з призначенням голів ЦВА. За відсутності 
очільників, громади не мають належного 
представництва та можливості задоволення 
потреб, що також ускладнює запровадження 
спільних підходів Nexus.

• Запит обласних органів влади щодо 
залучення гуманітарних радників або радників 
з питань Nexus забезпечив би переваги 
для ЦВА вздовж «лінії розмежування». 
Оскільки вони походять із самих громад, 
радники можуть забезпечити зв’язки між 
адміністрацією та партнерами Nexus та 
визначити основні прогалини, потреби та 
адміністративні питання.

• Бракує координації роботи та довгострокових 
стратегій для окремих об’єднаних громад, що 
часто призводить до дублювання проєктів, 
спрямованих на ті самі цілі. Партнери мають 

спільно проводити оцінку, планування та 
реалізацію заходів реагування для ЦВА.

• Відсутні довгострокові заходи з розбудови 
спроможності місцевих громад (ОГС) та 
місцевих адміністрацій. Такі програми 
мають бути розширені. Навіть за наявності 
короткострокових заходів, їх реалізація 
раптово припиняється, що призводить до 
втрати спроможності, яку планувалося 
розбудувати.

• Необхідно продовжувати пілотне надання 
послуг у дистанційному режимі, наближаючи 
послуги до віддалених громад, що також 
стосується виділення на них ресурсів.

• Для ЦВА ключовими є проєкти щодо 
забезпечення засобів існування. Замість 
реалізації проєктів неурядовими організаціями, 
необхідно проводити навчання відповідним 
професійним навичкам у місцевих громадах. 
Особливо з огляду на обмеження бюджетів 
та нестачу фахівців, що ускладнює програми 
розвитку. 

Фото:  УКГС/Євген Малолетка

«У центрі наших політик, з інфраструктурних, економічних або соціальних питань, є людина».
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ОБМІН ДАНИХ ОЦІНОК ТА 
ІНФОРМАЦІЇ

Основні виклики та можливості:
• Практичним підходом реалізації Nexus 
є спрямування зусиль на визначення та 
розв’язання конкретних проблем у конкретних 
географічних районах (напр., уздовж «лінії 
розмежування»). Таким чином можна оцінити 
основні потреби населення, якому планується 
надати допомогу, та забезпечити необхідні 
ресурси місцевих надавачів послуг.

• Вже існує велика кількість оцінок та даних, але 
бракує зв’язків між джерелами даних та довіри 
до інформації. Місцеві зацікавлені сторони 
повинні мати доступ до таких платформ, так 
само як і міжнародні партнери.

• Аналіз часто проводиться лише з 
використанням ресурсів конкретної організації, 
без урахування інформації, наявної в інших 
секторальних партнерів. Необхідно створити та 
узгодити рамкові принципи для секторальних 
робочих груп для використання наявних даних 
і аналізів. 

• Загальнодержавні портали даних існують, 

але наразі не використовуються активно 
партнерами та надавачами даних. Необхідно 
оптимізувати наявні платформи для 
використання місцевими організаціями та 
в різних секторах, ураховуючи підвищення 
безпеки даних та узгодженості даних на різних 
платформах.  

• Якщо інформація щодо надання послуг на 
місцях була б загальнодоступною, урядові 
організації, гуманітарні організації та партнери 
у сфері розвитку, а також ОГС могли б спільно 
оцінювати потреби громад та планувати 
реагування.

ОКРЕМА СЕСІЯ № 6: 

ОБМІН ДАНИМИ ОЦІНОК ТА 
ІНФОРМАЦІЄЮ

Партнери, які проводять збір даних, визначили 
кілька спільних проблем і можливостей, які 
можуть зміцнити співпрацю між партнерами 
Nexus для покращення сталості збору, 
аналізу даних і планування заходів. Зокрема 
це стосується координації, розроблення та 
реалізації стратегій, заходів адвокації та політик. 

На місцевому рівні існують помітні прогалини у 
координації роботи партнерів Nexus, усунення 
яких забезпечило би використання порівняльних 
переваг партнерів. Аналізи часто проводяться 
лише для отримання даних для окремих 
секторів, унаслідок чого втрачається можливість 
отримання або обміну даних партнерів, які б 
доповнювали одне одного.

Перевагою роботи в Україні є наявність 
національних платформ обміну інформацією, 
які, проте, не використовуються в повному 
обсязі партнерами, які зазвичай є лише 
постачальниками даних, а не користувачами 
інформації таких платформ. 

Значна частка партнерів заявила про готовність 
співпраці в цьому напряму, якщо це не 
потребуватиме додаткових ресурсів або не 
призведе до додаткових операційних витрат. 
Водночас було зазначено, що гуманітарні 
партнери створили мережу для координації 
інформації та мають певну культуру обміну 

даними, у партнерів у сфері розвитку  подібні 
платформи практично відсутні. 

 

«Стільки організацій проводять оцінку різних потреб 
у різних районах — замість цього, у місцевих органів 
влади має бути спроможність для проведення оцінок 
власними силами».

Фото:  УКГС/Валіджон Раноєв
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ОКРЕМА СЕСІЯ 7:

ПОЄДНАННЯ ІНІЦІАТИВ 
РОЗБУДОВИ МИРУ З ЗАХОДАМИ 
NEXUS
Мир — це не лише відсутність насильства, але 
й забезпечення сталості мирних суспільств, що 
створює сталий розвиток. Партнери у сфері 
розбудови миру обговорили основні проблеми, 
відправні точки та можливості для поглиблення 
співпраці між гуманітарними організаціями 
та партнерами у сфері розбудови миру. Для 
збільшення зв’язків між гуманітарною роботою, 
програмами розвитку та розбудови миру є 
кілька варіантів, які пропонується розглянути: 
1) проведення або приєднання до проведення 
аналізів конфлікту та контексту у рамках 
Nexus для забезпечення заходів адвокації на 
доказовій основі; 2) планування для запобігання 
негативним наслідкам; 3) поглиблення 
розуміння ролей та відповідальності, заходів, 
спроможностей і експертизи гуманітарних 
організацій, організацій, які працюють у сфері 
розвитку та розбудови миру; 4) збільшення 

спроможностей для проведення аналізу умов та 
конфлікту та врахування особливостей конфлікту 
під час розроблення програм; 5) адвокаційні 
заходи для залучення коштів для гуманітарних 
проєктів, програм у сфері розвитку та розбудови 
миру, водночас забезпечуючи кошти для 
невідкладного задоволення гуманітарних потреб, 
у разі їх виникнення; 6) дотримання принципу 
«не нашкодь», а також забезпечення підзвітності 
перед постраждалим населенням та центральної 
ролі питань захисту.

Заходи, які можуть сприяти Nexus, включають 
зміцнення соціальної згуртованості, 
розбудову спроможності на місцевому рівні 
для запобігання конфліктам та напруженню 
та врахування динаміки ізольованості. 
Збільшення участі в прийнятті рішень 
(особливо що загальнодержавного рівня та 
постраждалого населення) може сприяти 
соціальній згуртованості. Економічне відновленні, 
забезпечення доступу до основних послуг та 
засобів існування, — це завдання подальшої 
співпраці щодо розбудови миру.

ПОЄДНАННЯ ІНІЦІАТИВ ІЗ 
РОЗБУДОВИ МИРУ З NEXUS

Основні виклики та можливості:
• Особливо в постраждалих унаслідок конфлікту 
районах сходу Україні соціальна єдність часто 
підважується через брак таких факторів, як надання 
послуг, свобода пересування та доступ до медичних 
послуг та правосуддя. Покращення цих аспектів 
сприятиме не лише життєстійкості окремих людей, 
але й соціальній згуртованості на рівні громади.
• Конкретні проблеми потребують спільного 
реагування: замість програм реагування на потреби 
партнерам необхідно спільно працювати над 
заходами реагування на основі можливостей, які 
виникають.
• Довіра та соціальна єдність особливо низькі там, 
де адміністративні процеси повільні або непрозорі. 
Хоча децентралізація має наблизити соціальну 
підтримку до громад і таким чином підвищити 
соціальну згуртованість, у деяких ЦВА відбувається 
протилежне. 
• Тривалий характер конфлікту ускладнює 
реінтеграцію як одну із складових розбудови 
миру. Ситуація загострилась через припинення 
роботи КПВВ, у зв’язку з COVID-19, та, як наслідок, 
зменшення зв’язків між людьми.
• Медичні проєкти - це вектор у напряму миру. 
Важливо забезпечити сталість різних заходів у сфері 
охорони здоров’я, а також забезпечити їх зв’язок із 
підтримкою реформи системи охорони здоров’я.

Фото:  NRC/О.Шелуденков

«У багатьох контекстах бракує необхідних складових 
для співпраці... Але, на щастя, в Україні є всі ці 
складові для успішної співпраці в рамках Nexus».
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ГРУПОВЕ ОБГОВОРЕННЯ: ГНУЧКІ 
МЕХАНІЗМИ ФІНАНСУВАННЯ
У рамках групи обговорювалася низка питань, 
пов’язаних із фінансуванням Nexus. Учасники 
відверто обговорили переваги та недоліки 
різних інструментів і підходів до фінансування 
в Україні. У рамках обговорення багаторічне 
гнучке фінансування було визнане ключовою 
складовою Nexus, особливо в умовах тривалої 
кризи, як в Україні. Ця модальність уможливлює 
більш різноманітні інструменти фінансування для 
кращої адаптації до місцевих умов реагування, 
досягнення більш узгоджених результатів і 
припинення потреб.

В Україні національні плани розвитку, 
децентралізація та інститут цивільно-військових 
радників створюють додаткові виклики для 
фінансування в рамках Nexus, отже необхідні 
гнучкі підходи для адаптації до конкретних 
умов, особливо на рівні громад. Найбільшим 
інвестором в Україні є сама Україна, проте 
питання Nexus активно обговорюються 
донорами Організації економічного 

співробітництва та розвитку (ОЕСР) та 
традиційними фінансовими інституціями. Це 
свідчить  про потребу в кращій координації 
донорів у різних напрямах фінансування уряду 
та установ ОЕСР. Аналогічно відзначалося, 
що поки що політики МФУ не встигають за 
напрацюваннями у сфері Nexus, та необхідна 
більша гнучкість для зміни програм у рамках 
політик відповідно до пріоритетів.

В якості можливих шляхів для подолання цієї 
проблеми обговорювалися спільні фонди. 
Учасники підтримали ідею розширення такого 
підходу. В учасників сформувалося загальне 
розуміння того, що Nexus та зрештою Україна 
виграють від кращої координації та співпраці.

ПАНЕЛЬНЕ ОБГОВОРЕННЯ 
ГНУЧКИХ МЕХАНІЗМІВ 
ФІНАНСУВАННЯ 

Основні виклики та можливості:
• Адаптивні фінансові інструменти 
потребуватимуть визнання та перегляду 
механізмів реагування в короткостроковій 
перспективі в порівнянні з середньо- та 
довгостроковими підходами.

• Цільові призначення коштів, встановлені 
донорами, обмеження програм та виділення 
коштів на певний проміжок часу ускладнюють 
розвиток партнерств.

• Наявність систем моніторингу фінансування 
на місцевому рівні, адаптивність до потрясінь 
(напр., COVID-19) та місцевих умов сприяли би 
фінансуванню заходів Nexus.

• Гнучке фінансування є доцільним для 
багаторічних планів Уряду (як в Україні).

• Покращення координації донорів буде сприяти 
реалізації заходів.

• Спільні фонди (такі як Гуманітарний фонд 
для України) можуть забезпечити більшу 
узгодженість та гнучкість.

• Децентралізація — це можливість для 
розбудови спроможності на рівні громад.

• Донори можуть стимулювати співпрацю 
гуманітарних організацій/організацій у сфері 
розвитку, що забезпечить передачу функцій 
допомоги.

• У рамках двостороннього фінансування 
програм розвитку мало можливостей для 
сприяння Nexus.Фото:  УКГС/Євген Малолетка

«Фінансування Nexus сприятиме узгодженому 
плануванню гуманітарних заходів і проєктів 
розвитку, забезпечує застосування принципу 
«знизу вгору» щодо використання можливостей 
в окремих районах та більше залучає у процес 
місцеві організації».
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ГОЛОВНІ НАСТУПНІ КРОКИ ДЛЯ 
ПОГЛИБЛЕННЯ ПРАКТИЧНОГО 
ЗАПРОВАДЖЕННЯ NEXUS:

• Визначити основні потреби в конкретних 
географічних зонах та реагувати на них. 
Забезпечити загальну доступність даних 
про надання послуг на місцях для більшого 
узгодження роботи та планування. Місцеві 
зацікавлені сторони повинні мати доступ до 
таких платформ, так само як і міжнародні 
партнери.

• Опублікувати карти та бази даних «Хто? Що? 
Де? робить у рамках Nexus», підготовлені на 
основі даних Гуманітарної команди країни. 
Продовжувати картування заходів за межами 
діяльності Гуманітарної команди країни. (Див. 
Додатки до звіту).

•Розроблення Рамкових принципів співпраці 
ООН задля сталого розвитку 2023-2027 років 
створює унікальну можливість для узгодження 
зусиль залучених сторін. На етапі планування 
та проведення консультацій, які розпочнуться 
невдовзі, сформувати кілька основних спільних 
пріоритетів Nexus  для досягнення більш 
цілісного підходу для сходу України. 

• Використати можливості процесу 
децентралізації на сході України, зокрема 
заходи з розбудови спроможності місцевих 

громад, ОГС та місцевих адміністрацій. 

• За підтримки відповідних Міністерств і 
місцевих органів влади запровадити пілотні 
підходи щодо надання підтримки.

• В якості першого кроку формування 
додаткових спільних програм, спрямованих на 
Nexus, провести конференцію для вивчення 
досвіду партнерів-виконавців в рамках 
пілотного виділення коштів для цілей Nexus 
із Гуманітарного фонду для України: головна 
увага повинна приділятися конкретним 
ініціативам Nexus та моніторингу проєктів, а 
також аналізу після завершення проєктів та 
аналізу визначених ризиків. 

• Сприяти продовженню обговорень у рамках 
конкретних секторів після конференції. Зокрема 
під час тематичних обговорень у рамках 
поточних платформ координації.

• Продовжувати виступати за виділення 
додаткового гнучкого багаторічного 
фінансування для цілей практичного 
впровадження зв’язку між гуманітарною 
допомогою і проєктами розвитку та розбудови 
миру. Забезпечити координацію інструментів 
фінансування для досягнення спільних 
пріоритетів Nexus. 

«Середовище для функціонування Nexus не має бути створено негайно, але визначення першочергових 
питань і напрямів, які потребують спільної уваги, — це хороший перший крок».

Фото:  УКГС/Евген Малолетка 
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КОНФЕРЕНЦІЯ, ДЕНЬ 1, 09 ЧЕРВНЯ 2021 Р.  

Вступне слово, презентація та групові обговорення Nexus в Україні

https://undp.zoom.us/rec/share/okoBT7ZVtirqVP3WtVHOgMLbmt_FCO6c_ECqAHYw3i_q0CKoi27b_4B5783EsQEz.gWRFEtxl722opFHx

Пленарні сесії 

Група 1: Водопостачання. Модератор: Марк Баттл (Mark Buttle), координатор Кластера Водопостачання, санітарії та гігієни (ВСГ). 
 https://undp.zoom.us/rec/share/okoBT7ZVtirqVP3WtVHOgMLbmt_FCO6c_ECqAHYw3i_q0CKoi27b_4B5783EsQEz.gWRFEtxl722opFHx 

Група 2: Охорона здоров’я. Модератор: Емануеле Бруні (Emanuele Bruni), координатор Кластера охорони здоров’я 
https://undp.zoom.us/rec/share/O7GIqSnSVDaSA1VmyydfMAxZkZXITOy21iMDyX5h32pjfNNzhqHa6B0EJymq4s-z.OWpbKcWepHWNy1xs 

Група 3: Захист. Модератор: Ракель Трабазо (Raquel Trabazo), координаторка Кластера з питань захисту
https://undp.zoom.us/rec/share/m1ro8IL0OzW3tAg-M2X5tytUHcHtQLkbgiKQB-02GA33JkAGbI8sFhIqslyVicYm.eX1c4Vvgjehjh8aQ 

Група 4: Засоби до існування. Модератор: Брайн Мілаковські (Brian Milakovsky), менеджер з питань економічного розвитку, DAI
https://undp.zoom.us/rec/share/ODOZAA2PW9jWm6ERoVtfACNvAlMhx8p6ptxd18YbHVK8R8vv50R8wZc8e0cu3DE.-Q3U25L91iYMJ9xS 

КОНФЕРЕНЦІЯ, ДЕНЬ 2, 10 ЧЕРВНЯ 2021 Р.  
Пленарні сесії

Група 1: Децентралізація на сході Україні. Модератор: Віктор Мунтяну (Victor Munteanu), Керівник Програми з відновлення та 
розбудови миру, ПРООН        
https://undp.zoom.us/rec/share/8a3jt-Q9TL12QW4pqNLd2j-eiz_VDeLf4hYVyti6tKeZGrmxcdrY_3Y618s8mvTw.kdF3-oHxHISAFPf- 

Група 2: Оцінки та інформація: обмін даними.  Модератор: Олів’є Узель (Olivier Uzel), фахівець з управління інформацією, УГКС 
https://undp.zoom.us/rec/share/xORFvLxMRa-kvrqnbkpR4zwYz5z-pm-G1dn3F6i0CS3CcS-qcdDqcZeX1qCeXX6O.muZqitIUDaz9U6Tc 

Група 3:  Зв’язок між програмами розбудови миру та гуманітарною допомогою і програмами розвитку. Модератор: Айлін Хофштеттер 
(Eileen Hofstetter), Посольство Швейцарії у Києві 
https://undp.zoom.us/rec/share/YjP86I603ygMsXhn6ze3F08dYyvxF9knBk8I-xXWbL0P3MSGyzMIfNdG80YEEl-o.k1_eeZy96rQK65Ju

Групове обговорення механізмів гнучкого фінансування та заключне слово
https://undp.zoom.us/rec/share/YjP86I603ygMsXhn6ze3F08dYyvxF9knBk8I-xXWbL0P3MSGyzMIfNdG80YEEl-o.k1_eeZy96rQK65Ju
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ДОДАТОК 1. ПЕРЕЛІК ЗАПИСІВ СЕСІЙ КОНФЕРЕНЦІЇ 

https://undp.zoom.us/rec/share/okoBT7ZVtirqVP3WtVHOgMLbmt_FCO6c_ECqAHYw3i_q0CKoi27b_4B5783EsQEz.gWRF
https://undp.zoom.us/rec/share/okoBT7ZVtirqVP3WtVHOgMLbmt_FCO6c_ECqAHYw3i_q0CKoi27b_4B5783EsQEz.gWRFEtxl722opFHx 
https://undp.zoom.us/rec/share/YjP86I603ygMsXhn6ze3F08dYyvxF9knBk8I-xXWbL0P3MSGyzMIfNdG80YEEl-o.k1_e


ДОДАТОК 2. ОПЕРАЦІЙНА ПРИСУТНІСТЬ ПАРТНЕРІВ 

9-10 ЧЕРВНЯ 2021 Р., УКРАЇНА

Кількість партнерів за секторами Кількість проєктів за секторами

7
13

7
5

4
4
4

3
2
2
2
2

1
1
1
1
1
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7
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3
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Number of Partners by Type

Заплановані, поточні та/або завершені заходи 20 партнерів Nexus у 17 секторах
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У таблиці та на мапах далі представлені попередні та поточні заходи Nexus, про які повідомляли Гуманітарну команду країни. З метою 
стандартизації платформ даних гуманітарних/урядових організацій/організацій у сфері розвитку сектори наведені відповідно до 
розділів порталу даних Мінреінтеграції. Хоча на графіках не представлено всі заходи Nexus в Україні, вони дають загальний огляд 
цієї роботи в гуманітарному напряму. Як було зазначено під час групового обговорення, подальший обмін даними Nexus та їхня 
стандартизація забезпечить кращий обмін інформацією та аналіз всіма партнерами.



9-10 ЧЕРВНЯ 2021 Р., УКРАЇНА

ДОДАТОК 2. ОПЕРАЦІЙНА ПРИСУТНІСТЬ ПАРТНЕРІВ 

9-10 ЧЕРВНЯ 2021 Р., УКРАЇНА

Розподіл проєктів за партнерами в Донецькій і Луганській 
областях

СЕКТОР ACTED ADRA

CARITAS 

UKRAINE DRC IMPACT IOM

MDM/

NRC/

WHO NEW WAY NRC PAH PIN

PROLIS-

KA PUI R2P UNDP UNHCR UNICEF URCS WHO/IOM WHO

Сільське господарство 1

Розбудова спроможностей 1 1 1

Відновлення громад 1

Протимінна діяльність 1
Запобігання та готовність 
до катастроф 2 1

Економічне відновлення 2 1 1 1

Освіта 1 2
Управління та громадське 
суспільство 1 2 2 2 1 4 3

Охорона здоров’я 4 1 1 1 1 2 1

Інше 1

Розбудова миру 1 3

Захист 1 1 3 14
Реконструкція та 
відновлення 1

Верховенство права/доступ 
до правосуддя 2 1

Соціальна єдність 1 1 1 1 3
Соціальна інфраструктура 
та послуги 1 1 4 1

ВСГ 2 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1

1 проєкт

2 - 3 проєкти

4 -10 проєктів

10 - 14 проєктів
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Харківська Луганська

Донецька

АЗОВСЬКЕ
МОРЕ

Бахмутська

Торецька

Мирноградська

Добропільська

Дружківська

Маріупольська
Сартанська

Костянтинівська

Краматорська

Покровська

Лиманська

Слов'янська
Миколаївська

Вугледарська

Сіверська

Світлодарська

Званівська

Великоновосілківська

Старомлинівська

Волноваська

Мирненська

Ольгинська

Хлібодарівська

Нікольська

Кальчицька

Іллінівська

Селидівська

Мар'їнська
Курахівська

Мангушська

Очеретинська

Бердянська

Комиш-Зорянська

Лисичанська

Рубіжанська

Кадіївська

Біловодська

Білокуракинська

Кремінська

Красноріченська

Марківська

Міловська

Щастинська

Новоайдарська

Новопсковська

Попаснянська

Сватівська

Станично-Луганська

Нижньотеплівська
Широківська

Старобільська

Чмирівська

Троїцька

Гірська

Авдіївська

Сєвєродонецька

Луганська

Донецька

Умовні позначення
Контактна лінія станом на серпень 2018

Кількість секторів у 
громадах 

1

2 - 3

4 - 5

6 - 8

9 - 11

Розподіл проєктів за громадами Розподіл секторів за громадами

Харківська Луганська

Донецька

АЗОВСЬКЕ
МОРЕ

Бахмутська

Торецька

Мирноградська

Добропільська

Дружківська

Маріупольська
Сартанська

Костянтинівська

Краматорська

Покровська

Лиманська

Слов'янська
Миколаївська

Вугледарська

Сіверська

Світлодарська

Званівська

Великоновосілківська

Старомлинівська

Волноваська

Мирненська

Ольгинська

Хлібодарівська

Нікольська

Кальчицька

Іллінівська

Селидівська

Мар'їнська

Курахівська

Мангушська

Очеретинська

Бердянська

Комиш-Зорянська

Лисичанська

Рубіжанська

Кадіївська

Біловодська

Білокуракинська

Кремінська

Красноріченська

Марківська

Міловська

Щастинська

Новоайдарська

Новопсковська

Попаснянська

Сватівська

Станично-Луганська

Нижньотеплівська
Широківська

Старобільська

Чмирівська

Троїцька

Гірська

Авдіївська

Сєвєродонецька

Луганська

Донецька

Умовні позначення
Контактна лінія станом на серпень 2018

Кількість проєктів у 
громадах 

1 - 4

5 - 9

10 - 14

15 -19

20 - 49
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1 партнер 2 партнери 3-4 партнери 5-9 партнерів 10-20 партнерів

Харківська

Луганська

Донецька

АЗОВСЬКЕ
МОРЕ

Попаснянська

Луганська

Донецька

Харківська

Луганська

Донецька

АЗОВСЬКЕ
МОРЕ

Торецька

Сартанська

Вугледарська

Світлодарська

Мар'їнська

Щастинська

Попаснянська
Станично-ЛуганськаГірська

Авдіївська

Луганська

Донецька

Розподіл партнерів у сільськогосподарському секторі Розподіл партнерів щодо розбудови спроможності
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Харківська

Луганська

Донецька

АЗОВСЬКЕ
МОРЕ

Торецька

Сартанська

Вугледарська

Світлодарська

Мар'їнська

Щастинська

Попаснянська
Станично-ЛуганськаГірська

Авдіївська

Луганська

Донецька

Харківська

Луганська

Донецька

АЗОВСЬКЕ
МОРЕ

Попаснянська

Луганська

Донецька

Розподіл партнерів у сфері відновлення громад Розподіл партнерів у сфері протимінної діяльності

1 партнер 2 партнери 3-4 партнери 5-9 партнерів 10-20 партнерів
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Харківська

Луганська

Донецька

АЗОВСЬКЕ
МОРЕ

Бахмутська

Торецька

Сартанська

Ясинуватська

Світлодарська

Волноваська

Мирненська

Ольгинська

Мар'їнська

Курахівська

Очеретинська

Лисичанська Щастинська

Новоайдарська

Попаснянська Станично-Луганська

Нижньотеплівська

Гірська

Авдіївська

Луганська

Донецька

Харківська

Луганська

Донецька

АЗОВСЬКЕ
МОРЕ

Бахмутська

Торецька

Ясинуватська

Світлодарська

Мар'їнська

Очеретинська

Щастинська

Попаснянська

Луганська

Донецька

Розподіл партнерів щодо запобігання та готовності до катастроф Розподіл партнерів у сфері економічного відновлення

1 партнер 2 партнери 3-4 партнери 5-9 партнерів 10-20 партнерів
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Харківська

Луганська

Донецька

АЗОВСЬКЕ
МОРЕ

Ясинуватська

Волноваська

Мар'їнська

Станично-Луганська

Сєвєродонецька

Луганська

Донецька

Харківська Луганська

Донецька

АЗОВСЬКЕ
МОРЕ

Бахмутська

Торецька

Маріупольська
Сартанська

Краматорська

Лиманська

Слов'янська

Вугледарська

Сіверська

Світлодарська

Соледарська

Званівська

Великоновосілківська

Старомлинівська

Волноваська

Мирненська

Ольгинська

Мар'їнська

Курахівська

Мангушська

Очеретинська

Лисичанська

Рубіжанська Біловодська

Кремінська

Марківська

Міловська

Щастинська

Новоайдарська

Новопсковська

Попаснянська

Станично-Луганська

Нижньотеплівська
Широківська

Старобільська

Троїцька

Гірська

Авдіївська

Сєвєродонецька

Луганська

Донецька

Розподіл партнерів у сфері освіти Розподіл партнерів у сфері управління та громадського суспільства

1 партнер 2 партнери 3-4 партнери 5-9 партнерів 10-20 партнерів
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Харківська Луганська

Донецька

АЗОВСЬКЕ
МОРЕ

Краматорська

Ясинуватська

Волноваська

Ольгинська

Рубіжанська

Щастинська

Попаснянська
Станично-Луганська

Старобільська

Луганська

Донецька

Харківська

Луганська

Донецька

Sea of
Azov

Бахмутська

Торецька

Сартанська

Світлодарська

Ольгинська

Мар'їнська

Мангушська

Лисичанська

Кадіївська

Білокуракинська

Кремінська

Міловська

Щастинська

Попаснянська

Сватівська

Станично-Луганська

Нижньотеплівська

Троїцька

Гірська

Авдіївська

Сєвєродонецька

Луганська

Донецька

Розподіл партнерів у сфері охорони здоров’я Розподіл партнерів у сфері захисту

1 партнер 2 партнери 3-4 партнери 5-9 партнерів 10-20 партнерів
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Харківська

Луганська

Донецька

АЗОВСЬКЕ
МОРЕ

Торецька

Ясинуватська

Щастинська

Попаснянська
Станично-Луганська

Авдіївська

Луганська

Донецька

Харківська Луганська

Донецька

АЗОВСЬКЕ
МОРЕ

Бахмутська
Дружківська

Маріупольська
Сартанська

Миколаївська

Вугледарська

Сіверська

Соледарська

Великоновосілківська

Волноваська

Мирненська

Ольгинська

Біловодська

Білокуракинська

Щастинська

Новоайдарська

Новопсковська

Попаснянська

Чмирівська

Троїцька

Гірська

Авдіївська

Луганська

Донецька

Розподіл партнерів у сфєрі соціальної єдности Розподіл партнерів у сфері соціальної інфраструктури та послуг

1 партнер 2 партнери 3-4 партнери 5-9 партнерів 10-20 партнерів
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Харківська

Луганська

Донецька

Sea of
Azov

Краматорська

Сєвєродонецька

Луганська

Донецька

Харківська

Луганська

Донецька

АЗОВСЬКЕ
МОРЕ

Сартанська

Костянтинівська

Вугледарська

Світлодарська

Мирненська

Ольгинська

Мар'їнська

Очеретинська

Комиш-Зорянська

Авдіївська

Луганська

Донецька

Розподіл партнерів у сфері реконструкції та відновлення Розподіл партнерів у сфері верховенства права/доступу до правосуддя

1 партнер 2 партнери 3-4 партнери 5-9 партнерів 10-20 партнерів
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Харківська Луганська

Донецька

АЗОВСЬКЕ
МОРЕ

Бахмутська

Торецька
Мирноградська

Добропільська

Дружківська

Маріупольська
Сартанська

Костянтинівська

Краматорська

Покровська

Слов'янська
Миколаївська

Вугледарська

Ясинуватська

Сіверська

Світлодарська

Званівська

Волноваська

Мирненська

Ольгинська

Хлібодарівська

Нікольська

Кальчицька

Іллінівська
Селидівська

Мар'їнська

Очеретинська

Бердянська

Лисичанська

РубіжанськаКрасноріченська

Щастинська

Попаснянська Станично-Луганська

Нижньотеплівська
Широківська

Гірська

Сєвєродонецька

Луганська

Донецька

Розподіл партнерів у сфері водопостачання, санітарії та гігієни

1 партнер 2 партнери 3-4 партнери 5-9 партнерів 10-20 партнерів


