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Україна:  досягнення ПГР 2015

Фінансування: План гуманітарного реагування 2015

У грудні міжвідомча оцінка КПП в Донецькій області підтвердила, що серед людей, які перетинають лінію 
розмежування до ПУТ, більшість становлять літні люди, багато з яких з обмеженою рухливістю, самостійно 
подорожуючі жінки, сім’ї з дітьми та невелика кількість чоловіків. Люди мусять годинами очікувати в довгих чергах на 
холоді без доступу до будь-яких послуг на забрудненій мінами території, що часто є небезпечним. Залишаються 
значні прогалини в інформаційному забезпеченні, а загальні умови для очікування, як і раніше, незадовільні, 
незважаючи на встановлені Державною службою з надзвичайних ситуацій мобільні пункти обігріву.
Незважаючи на труднощі, що досі існують, гуманітарні партнери, які здійснюють свою діяльність у рамках Плану 
гуманітарного реагування (ПГР), доставили допомогу багатьом людям, які її потребують, за наявним фінансуванням. 
Станом на кінець 2015 року, за рахунок донорів до ПГР було профінансовано та заявлено 183 млн дол. США, що на 
16 млн більше у порівнянні з даними грудня 2015 року. Загальна сума профінансованих та заявлених внесків 
дорівнює 58% від необхідних 316 млн. Це включає близько 174 млн (55%) профінансованих коштів та ще 9,2 млн 
(3%), які було заявлено. Дефіцит складає 133 млн дол. США (42%).

Небезпека залишається реалією повсякденного життя для багатьох українців. В більшості місць ситуація уздовж «лінії 
розмежування» залишається напруженою. З середини квітня 2014 року по 31 грудня 2015 року Моніторингова місія 
ООН з прав людини в Україні (ММПЛ) зафіксувала 30 072 жертви (9 144 загиблих) у зоні конфлікту, зокрема, серед 
цивільного населення. Доступ до НПУТ, як і раніше, є проблематичним. Тільки деякі агентства отримали офіційний 
дозвіл де-факто влади для здійснення своєї діяльності на цих територіях. Встановлені Урядом бюрократичні 
перепони, як і раніше, заважають реалізації діяльності гуманітарних організацій. Як і раніше, спостерігаються 
труднощі для цивільних осіб у перетині «лінії розмежування». У той час як Уряд впровадив деякі покращення, 
зокрема, у вересні 2015 року було запущено електронну систему отримання перепусток, збільшено кількість 
співробітників на КПП і розширені деякі пункти пропуску, ситуація, як і раніше, викликає серйозне занепокоєння. 
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Житло та непродовольча допомога
осіб отримали непродовольчу 
допомогу

282 000

осіб отримали грошову допомогу для 
підготовки до зими

сімей отримали тверде паливо 
63 000

Логістика

Захист 

осіб отримали доступ до юридичної 
допомоги та консультацій 

40 000

осіб отримали соціально-психологічну 
допомогу

159 000

дітей ВПО отримали доступ до 
сприятливого для дітей простору

37 000

Вода, санітарія та гігієна
осіб отримали доступ до безпечної води1,6 млн

осіб забезпечено гігієнічними наборами170 000

осіб отримали термінову допомогу у 
водопостачанні 

102 000

т гуманітарного вантажу перевезено у 
листопаді-грудні 

2 900

м2 складських приміщень надано 12 000

6 500

отримали допомогу щодо 
термінового/дрібного ремонту житла

21 000

Освіта
дітей отримали освітню та 
соціально-психологічну допомогу 

50 000

дітей та дорослих отримали доступ до 
освітніх заходів щодо мінної небезпеки

403 000

дітей отримали освітні комплекти і 
комплекти для дошкільної освіти

187 000

Продовольство
осіб охоплено продовольчою інтервенцією 
(продукти харчування та грошові кошти)

613 000

осіб отримали продовольчу допомогу580 000
осіб отримали термінову допомогу 
сільськогосподарськими товарами 

8 200

Охорона здоров’я і харчування
осіб отримали доступ до лікування 
ВІЛ/СНІД

28 000

осіб отримали мобільні медичні 
консультації 

165 000

дітей отримали додаткове харчування 31 000

Раннє відновлення та забезпечення 
доходів

осіб отримали допомогу щодо відновлення 
життєво важливої інфраструктури 

135 000

осіб охоплено заходами із 
працевлаштування та формування доходів

7 000

осіб, що потребують
допомоги

5.0 млн

осіб, яким планується
надати допомогу 

3.2 млн
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