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ВИСНОВОК 
Найнагальнішою потребою виявилося пальне, особливо перед настанням 
зимового періоду. Місцеве населення, через конфлікт, що триває, все ще не 
відновило доступу до джерел доходу, а також через обмеження у пересуваннях 
не в змозі забезпечити себе пальним самостійно. Мешканці деяких сіл можуть 
дозволити собі придбати харчі, медикаменти, інші товари, але не можуть 
зробити цього фізично без наявності відповідного транспорту. 
 

Значна кількість опитаних зазначила абсолютну необхідність у наборах для 
надання первинної допомоги, через те, що їм щодня доводиться мати справу з 
дрібними пораненнями, через конфлікт, що триває та відсутність доступу до 
повноцінної аптеки.  

Не дивлячись на наявність мобільних бригад лікарів (присутні в основному раз 
або двічі на тиждень від MSF або MDM), більшість опитаних зазначили важкість 
доступу до медичних послуг. Більшість з зазначених складностей полягає в 
обмеженому доступі до належного лікування (відсутність транспорту, 
медикаментів, людських ресурсів та ін.) Лише 5% опитаних зазначили 
отримання гуманітарної медичної допомоги, а 44% зазначили потребу у ній.  
 

Недостатній рівень доходу та безробіття відзначався майже кожним опитаним, 
через важкий стан та ураженість населення у важкодоступних селищах.  
 

100% опитаних відзначили нерівність у розподілі гуманітарної допомоги: вони 
наголошували на тому, що більшість міжнародних НДО вважають за краще 
працювати через місцевих представників, що приводить к упередженості й 
вибору одного й того ж критерію вразливості, залишаючи осторонь людей віком 
від 35 до 60 років, а також літніх людей із пенсією трішки вищою за 1300 грн 
(наприклад, 1340 грн, на які так само не можливо покрити усіх потреб, але ця 
сума вже не підпадає під критерій вразливості).  
 

В усіх місцевостях основною потребою було зазначено притулок, втім, більшість 
міжнародних та місцевих організацій вже діють у цьому напрямку. Опитані також 
зазначали низьку якість і недостатній об’єм робіт та будівних матеріалів, а також 
доцільність будівельних робіт без професійних будівельних бригад.  
 

В загалі, опитані скаржилися на відсутність механізмів зворотнього зв’язку, 
запроваджених міжнародними НДО, які могли б покращити ефективність усіх 
програм, що реалізуються в регіоні. Також стверджувалося про відсутність 
чітких роз’яснень для осіб, що реєструвалися на отримання гуманітарної 
допомоги, щодо критеріїв відбору, а також що, відповідно, призвело до 
звинувачень в бік міжнародних НДО у нерівному ставленні до мешканців. 
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РЕКОМЕНДАЦІЇ: 
• Слід розглянути варіант допомоги у вигляді надання безкоштовних 

медикаментів особам з особливими потребами та хронічними 
захворюваннями у селищах, в яких є аптека. 
 

• Слід також розглянути варіант надання ваучерів на транспортування для 
випадків виникнення необхідності направлення пацієнтів у лікарські 
заклади вторинної ланки.  

 

• Слід дослідити варіант допомоги «готівка за роботу» та гранти на бізнес. 

 

• На додаток до допомоги «готівка за пальне» або допомоги на утеплення 
осель у натуральному вигляді, більшість з оцінених селищ потребує 
підтримки із консолідації закупівель й постачанням усього необхідного 
загальним обсягом для цілого села, що зробить замовлення більш 
привабливим для потенційних постачальників, а також спростить 
перемовини з військовими на предмет доставки вантажу в ізольований 
населений пункт. 

 

• Факт проживання в ізольованому селі має вже розглядатися як показник 
значного обмеження та вразливості. 

 

• Зміцнення первинної ланки охорони здоров’я (підвищення кваліфікації 
молодшого медперсоналу амбулаторій та фельдшерсько-акушерських 
пунктів, надання медикаментів першої необхідності, обладнання та 
витратних матеріалів), співпрацюючи з мобільними бригадами лікарів 
(MSF і MDM) безсумнівно покращить доступ населенню ізольованих міст 
до основного пакета медичних послуг.  

 

• Настійно рекомендується розвинення координації між усіма учасниками, а 
також укріплення процедур прозорості спілкування з громадами щодо 
отримання допомоги. 

 

• Настійно рекомендується впровадити відповідний механізм зворотнього 
зв’язку від громади щодо отримання гуманітарної допомоги.   
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