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УКРАЇНА
Огляд гуманітарної ситуації станом на 30 червня 2019 року

У травні кількість інцидентів порушення безпеки та жертв серед цивільного населення трохи зменшилася у порівнянні з квітнем: 14 постраждалих у квітні (1 особа 
загинула та 13 поранено) проти 13 у травні (2 особи загинуло та 11 поранено). Проте викликає занепокоєння, що кількість обстрілів навчальних закладів потроїлася у 2019 
році, як порівняти з аналогічним періодом минулого року (14 у 2019 році проти 5 у 2018 р.), що вплинуло на 700 школярів. Уряд України оголосив про свої наміри ухвалити 
Декларацію про безпеку шкіл, міжнародний документ, який має забезпечити захист та безперервність освіти у ситуаціях збройного конфлікту, проте Декларацію досі не 
підписано. Наразі План гуманітарного реагування 2019 року (ПГР) профінансовано на 28 відсотків: отримано близько 46 млн дол. США з необхідних 162 млн дол. США. 
Найбільш недофінансованими секторами є кластери Води, санітарії та гігієни, Захисту та Продовольчої безпеки та засобів до існування.  Постійне недофінансування 
призвело до виникнення прогалин у заходах реагування, зокрема щодо продовольчої допомоги, програм реабілітації, відбудови та протимінної діяльності. 

ПОСТРАЖДАЛЕ ЦИВІЛЬНЕ НАСЕЛЕННЯ
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ПГР 2019 р.: ПОТРЕБИ ТА ФІНАНСУВАННЯ**
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25 млн дол. США надаються Україні у 2019 р. у рамках проектів поза ПГР               
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** За даними Служби фінансового моніторингу станом на 30 червня 2019 р. Деякі внески ще не 
зареєстровано. Донорів та партнерів запрошують зареєструвати внески.

«ГАРЯЧІ ТОЧКИ»  

Джерело: Міжнародна неурядова організація з безпеки (INSO)

 інцидентів із 
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травні 2019 р.*

школярів зазнали впливу
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ІНЦИДЕНТИ З ІНФРАСТРУКТУРОЮ 

Джерело: Кластер води, санітарії та гігієни 
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* у Донецькій і Луганській областях
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Джерело: Управління Верховного комісара
ООН з прав людини (УВКПЛ)

Джерело: Кластер освіти
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у травні 2019 р.  
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 інцидентів з 
об'єктами 
водопостачання 
у травні 2019 р.
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***  Включно з 16,7 млн дол. США, розподіл яких за кластерами буде визначено пізніше. З них 4 млн 
дол. США призначено для Спільного фонду фінансування країни. 

ВИПАДКИ ПОШКОДЖЕННЯ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ
ВНАСЛІДОК КОНФЛІКТУ (1 січня – 14 травня 2018 р. проти 2019 р.)
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Джерело: Управління Верховного комісара
ООН з прав людини (УВКПЛ)
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