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Резюме

План підготовлено УКГС від імені Гуманітарної команди країни та партнерів. 
В документі представлено спільне розуміння кризи, у тому числі найбільш 
нагальних гуманітарних потреб, та оцінку кількості людей, які потребують 
допомоги. В плані представлено консолідовану доказову базу для спільного 
стратегічного планування заходів реагування.

Використані позначення та викладення матеріалу в огляді жодним чином 
не відображають позицію Секретаріату Організації Об’єднаних Націй щодо 
правового статусу будь-якої країни, території, міста чи району, їхніх органів 
влади чи демаркації їхніх кордонів.

СВІТЛИНА НА ОБКЛАДИНЦІ
Літня жінка з онуком. 
Фото: УКГС/В. Раноєв

Ознайомтесь з останньою інформацією

Платформа Humanitarian InSight забезпечує 
надання доступу до основних гуманітарних даних 
сторонам, відповідальним за прийняття рішень. 
Тут представлено останню перевірену інформацію 
щодо потреб та заходів гуманітарного реагування, 
а також дані про фінансові внески.

www.hum-insight.com

Служба фінансового моніторингу (FTS) є основним 
джерелом даних, які постійно оновлюються, про 
гуманітарне фінансування. Вона відіграє значну 
роль у прийнятті стратегічних рішень завдяки 
висвітленню прогалин та пріоритетів, що сприяє 
ефективному та результативному наданню 
гуманітарної допомоги на основі гуманітарних 
принципів.

https://fts.unocha.org/appeals/830/summary

Вебсайт Humanitarian Response є основною 
платформою, де представлені інструменти 
та послуги у сфері Управління інформацією, 
які забезпечують обмін даними між членами 
кластерів та Міжвідомчого постійного комітету 
(МПК), які працюють в умовах тривалої кризи або 
неочікуваного початку кризи.

https://www.humanitarianresponse.info/
en/operations/ukraine

Управління з координації гуманітарних справ 
(УКГС) координує гуманітарні заходи для 
забезпечення надання допомоги та захисту 
постраждалим унаслідок кризи людям, яким вони 
необхідні. Управління працює над подоланням 
перешкод у наданні гуманітарної допомоги 
постраждалим унаслідок криз людям та відіграє 
провідну роль у мобілізації допомоги та ресурсів 
гуманітарної системи.

www.unocha.org/ukraine
twitter.com/ocha_ukraine
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Вступне слово 
Координаторки 

з гуманітарних питань

9 грудня 2019 року Президенти Франції, Германії, Російської 
Федерації та України зустрілися у форматі «нормандської четвірки» 
для відновлення заблокованого процесу врегулювання конфлікту 
в України. Зустріч такого високого рівня відбулася вперше за три 
роки, одночасно з іншими позитивними конкретними кроками, 
такими як розведення сил на кількох ділянках, відновлення 
мосту в Станиці Луганській (який уже став символом людських 
страждань) та обмін полоненими. Усе це знаменує собою 
поворотний момент і потенційні можливості для досягнення 
повного припинення вогню, продовження політичного діалогу 
задля сталого врегулювання та полегшення страждань людей, які 
потерпають унаслідок конфлікту.

Вітаючи ці нові можливості для політичного врегулювання, 
ми маємо пам’ятати про те, що гуманітарна ситуація у 
постраждалих внаслідок конфлікту Донецькій та Луганській 
областях залишається дуже складною. Як зазначено в Огляді 
гуманітарних потреб за цей рік, очікується, що у 2020 році близько 
3,4 мільйона людей потребуватимуть гуманітарної допомоги. 
Більш ніж півмільйона людей, які проживають у районах з 
інтенсивними бойовими діями, усе ще зазнають частих обстрілів, 
та ще два мільйони людей наражаються на ризики наземних 
мін і вибухонебезпечних залишків війни. Викликає тривогу 
те, що, попри деяке відновлення в окремих районах, в інших 
районах спостерігається загострення потреб, оскільки конфлікт 
продовжує руйнівно впливати на соціально-економічну ситуацію у 
постраждалих областях. Йдеться про долю цілого покоління дітей: 
конфлікт залишає по собі глибокі рани, які нескоро загояться. 
Також значну частину людей, які потребують гуманітарної 
допомоги, становлять люди похилого віку, які часто — через свою 
вразливість та інвалідність — потребують особливої допомоги. 
Громади уздовж «лінії розмежування» стикаються з найбільшими 
труднощами, намагаючись дістатися до адміністративних послуг 
та виплат. Для людей, які проживають на територіях поза урядовим 
контролем, отримання пенсій або свідоцтв про народження та 
смерть – це надзвичайно виснажливе випробування.

Жінка похилого віку у дворі поряд з вугіллям, яке надали 
гуманітарні організації. 
Фото: МОМ/П. Перфільєва

Саме з огляду на ці потреби я представляю План гуманітарного 
реагування для України на 2020 рік, розроблений гуманітарною 
спільнотою, щоби представити заходи допомоги найбільш 
вразливим групам населення. За Планом реагування у 2020 році 
необхідно 158 мільйонів доларів США для надання допомоги 
2 мільйонам людей. Гуманітарне співтовариство працюватиме 
над досягненням чотирьох Стратегічних цілей, які вимагають 
поєднання оперативної діяльності та адвокаційних зусиль: 
задоволення найбільш невідкладних життєво необхідних потреб, 
забезпечення захисту людей, співпраця з Урядом України для 
збільшення надання ним гуманітарної допомоги на територіях 
під урядовим контролем та розширення доступу гуманітарних 
організацій до більшої кількості людей, які потребують підтримки. 
Хоча потреби за Планом гуманітарного реагування для України 
складають менше одного відсотка від глобальних гуманітарних 
потреб у 2020 році, він може суттєво покращити життя 3,4 мільйона 
постраждалих внаслідок конфлікту людей.

Якщо бойові дії продовжаться, гуманітарні потреби  
залишатимуться гострими. Отже, необхідно докласти всіх 
зусиль для пошуку шляхів досягнення миру. Підкреслюючи 
першочерговість пошуку політичних рішень для досягнення 
тривалого миру, ми закликаємо донорів та міжнародну спільноту 
підтримати задоволення нагальних гуманітарних потреб 
цивільного населення в рамках цього плану. Адже забезпечення 
гострих потреб найбільш незахищених та вразливих людей, а 
також захист їхніх прав та гідності має бути невід’ємною складовою 
зусиль по відновленню миру та досягненню примирення. Згідно з 
планом така підтримка має бути спрямована на три напрями.

По-перше, це надання допомоги Уряду України, щоби забезпечити 
провідну роль Уряду в здійсненні заходів гуманітарного 
реагування на кризу на територіях під урядовим контролем. 
Міжнародна спільнота має доповнювати зусилля місцевих, 
обласних та загальнодержавних органів по розширенню таких 
послуг. Такий підхід є не лише більш раціональним використання 
донорських коштів, але й визнанням наявності достатніх 



ПЛАН ГУМАНІТАРНОГО РЕАГУВАННЯ 2020 Р.

06

державних спроможностей для такої провідної ролі. Хоча 
гуманітарне співтовариство продовжить реалізацію програм, 
передбачених цим планом реагування доти, доки не з’являться 
інші формати надання допомоги, важливо відновити роботу 
(за підтримки організацій, які працюють у сфері розвитку) по 
передачі гуманітарних активів та знань. Я звертаюся до донорів, 
які інвестують у проєкти розвитку, підтримати ці зусилля так само, 
як вони підтримують програми реформ.

Другий напрям — це підтримка заходів, пов’язаних із посиленням 
захисту людей та зменшенням майбутніх гуманітарних потреб. 
Так, з обранням нового Уряду та Парламенту і спираючись на ті 
позитивні зміни, які ми побачили, зараз необхідно продовжувати 
змінювати нормативно-правову базу таким чином, щоби вона 
допомагала розв’язувати численні проблеми, з якими стикаються 
звичайні люди: доступ до пенсій, свідоцтв про народження та 
смерть, захист прав і компенсація за втрачене майно цивільних 
громадян, реєстрація внутрішньо переміщених осіб і багато 
іншого. Відзначаючи значну роботу, проведену по вдосконаленню 
нормативно-правової бази і політики Уряду з моменту формування 
нової адміністрації, необхідно зауважити, що багато безвинних 
цивільних громадян усе ще стикаються із наслідками спричиненої 
не ними кризи.

Третій напрям — це політична та фінансова підтримка життєво 
необхідних заходів гуманітарного реагування. Попри покращення 

ситуації в окремих районах, люди уздовж «лінії розмежування» все 
ще стикаються з реальними обмеженнями, які не дозволяють їм 
відновити їхнє життя. Тому для забезпечення гідного життя людей 
необхідно надавати життєво важливу надзвичайну допомогу. За 
браком політичного рішення гуманітарна допомога залишається 
одним із небагатьох шляхів забезпечення єдності громад, 
запобігання поляризації суспільства та поглибленню соціальних 
розбіжностей, які можуть призвести до років продовження 
насильства. Надання гуманітарної допомоги залишається однією 
з найбільш високо оцінених і успішних форм підтримки з боку 
міжнародного співтовариства, і її необхідно розширювати, щоби 
допомогти тим, до кого зараз складно дістатися.

Гуманітарна спільнота й надалі підтримуватиме народ України, 
і ми закликаємо всі зацікавлені сторони приєднатися до нас і 
допомогти побудувати краще майбутнє для мільйонів людей. 
Ваша підтримка має значення.

Оснат Лубрані

Координаторка з гуманітарних питань в Україні

Люди в черзі на перетин «лінії розмежування». 
Фото: УКГС/В. Раноєв
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Огляд плану 
реагування
ЛЮДИ, ЯКІ 
ПОТРЕБУЮТЬ  
ДОПОМОГИ

ЛЮДИ, ЯКИМ  
ПЛАНУЄТЬСЯ  
НАДАТИ ДОПОМОГУ

НЕОБХІДНЕ  
ФІНАНСУВАННЯ  
(ДОЛ. США)

ПАРТНЕРИ ПГР

3,4 МЛН 2,0 MЛН $158 MЛН 56

Шість років активних бойових дій суттєво вплинули на життя 
понад п’яти мільйонів людей у постраждалих внаслідок 
конфлікту Донецькій та Луганській областях на сході України. 3,4 
мільйона з них потребують гуманітарної допомоги і захисту.

План гуманітарного реагування України на 2020 рік спрямований 
на задоволення потреб близько двох мільйонів людей 
шляхом надання життєво необхідної надзвичайної допомоги 
і забезпечення захисту у шести секторах: водопостачання і 
санітарія, охорона здоров’я, житло, продовольча безпека і засоби 
до існування, освіта і захист. Заходи реагування спрямовані на 
надання допомоги найбільш вразливим людям у районах поряд з 
«лінією розмежування», а також в осередках гуманітарних потреб 
по всій Україні. До найбільш незахищених категорій населення 
належать люди похилого віку, які становлять близько 30% людей, 
яким планується надати допомогу у 2020 році, та діти із вразливих 
сімей, які складають 20% людей, яким планується надати 
допомогу. Крім того, заходи реагування також спрямовані на 
задоволення гострих потреб близько 180 000 осіб з інвалідністю.

Переважна більшість із двох мільйонів осіб, яким планується 
надати гуманітарну допомогу, проживають у двох найбільш 
постраждалих областях – Луганській та Донецькій. Більше 
900 000 людей, яким планується надати допомогу, проживають 
на не підконтрольних Уряду територіях (НПУТ), та, за оцінками, 
850  000 людей, яким планується надати допомогу, проживає на 
підконтрольних Уряду територіях (ПУТ). Також планується надати 
допомогу близько 220 000 внутрішньо переміщеним особам (ВПО), 
які проживають в Донецькій, Луганській та інших областях України. 
Те, що допомогу планується надати більшій кількості людей на 
ПУТ, пов’язано не лише з рівнем потреб, а й більшим доступом та 
спроможностями реагування по цей бік «лінії розмежування». За 
умови покращення гуманітарного доступу, особливо на територіях 
поза урядовим контролем, фінансові потреби, ймовірно, значно 
зростуть.

У 2020 році планується спрямувати гуманітарну роботу на 
проведення низки секторальних заходів, які відповідають 

чотирьом ключовим Стратегічним цілям:

(1) Надання термінової надзвичайної допомоги та забезпечення 
доступу до основних необхідних послуг для 2 мільйонів 
постраждалих унаслідок конфлікту людей, які мають гуманітарні 
потреби. Ця діяльність буде спрямована на розв’язання критичних 
проблем, пов’язаних з фізичним та психічним здоров'ям 
постраждалого населення, а також із загальним зниженням 
їхнього рівня життя.

(2) Реагування на потреби у сфері захисту і посилення захисту 
прав 1,4 мільйона постраждалих внаслідок конфлікту людей, 
включно з ВПО, згідно з міжнародними нормами та стандартами.

(3) Забезпечення провідної ролі Уряду у здійсненні гуманітарних 
заходів реагування у координації з організаціями, які працюють 
у сфері розвитку, та зміцнення спроможностей реагування на 
загальнодержавному/місцевому рівнях на ПУТ.

(4) Розширення та забезпечення гуманітарного доступу до 2 
мільйонів людей, які потребують допомоги, у всіх районах із 
гострими потребами.

Для досягнення вищезазначених цілей у 2020 році гуманітарні 
організації в Україні потребують 158 мільйонів дол. США. Ці 
кошти необхідні для реалізації 122 проєктів за участю 56 партнерів 
(23 національних неурядових організацій (НУО), 24 міжнародних 
НУО та 9 установ ООН). Ці проєкти будуть доповнювати заходи 
Міжнародного комітету Червоного Хреста та роботу Уряду по 
задоволенню гуманітарних потреб.

Фінансові потреби для Плану гуманітарного реагування 2020 
року залишилася на рівні потреб плану 2019. Багато гуманітарних 
організацій спрямували свої заходи реагування більше на ПУТ 
через обмеження доступу, зокрема на НПУТ. Реагування також 
включає кроки по збільшенню доступу до НПУТ завдяки спільним 
зусиллям новоствореної Робочої групи Гуманітарної команди 
країни з питань доступу.
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в Донецькій, Луганській областях та інших населених пунктах 
по всій Україні, особливо, згідно з оцінкою, 6 800 ВПО, які живуть 
у невідповідних умовах у центрах компактного проживання.

Стратегічна ціль 2: Реагування на потреби у сфері 
захисту та посилення захисту прав 1,4 мільйона 
постраждалих внаслідок конфлікту людей, 
включно з ВПО, згідно з міжнародними нормами та 
стандартами
Ціль гуманітарного реагування – посилення захисту прав  
1,4 мільйона постраждалих внаслідок конфлікту людей, у тому 
числі 220 000 ВПО. Ця ціль повністю відповідає Стратегії у 
сфері захисту Гуманітарної команди країни (ГКК)5. Близько 10% 
від загального обсягу необхідного фінансування призначені 
для сприяння досягненню цієї мети, оскільки значна кількість 
заходів, спрямованих на її досягнення, пов’язана з адвокаційною 
діяльністю. Такі заходи спрямовані на адвокацію захисту 
цивільного населення, забезпечення соціальних виплат та 
документації, свободи пересування, захисту від наземних 
мін/ВЗВ, а також на інтеграцію ВПО згідно з міжнародними 
нормами та стандартами. На НПУТ люди особливо гостро 
відчувають труднощі з отриманням пенсій, соціальних виплат та 
документів, що посвідчують особу та державну реєстрацію актів 
цивільного стану. А фізичного захисту від бойових дій, мін і ВЗВ 
потребують люди по обидва боки «лінії розмежування». ВПО по 
обидва боки «лінії розмежування» потребують довгострокових 
рішень для покращення їхнього майбутнього. Для цих заходів 
першочерговість за географічними зонами не визначена, 
оскільки, згідно з аналізом потреб, вони не змінюються залежно 
від відстані до «лінії розмежування».

Стратегічна ціль 3: Забезпечення провідної ролі 
Уряду у здійсненні гуманітарних заходів реагування 
у координації з організаціями, які працюють у сфері 
розвитку, та зміцнення спроможностей реагування 
на загальнодержавному/місцевому рівнях на ПУТ
Метою гуманітарного реагування є забезпечити можливість 
українського Уряду, особливо місцевих органів влади, для більш 
ефективного надання послуг громадянам на ПУТ для здійснення 
у майбутньому гуманітарного реагування шляхом надання 

5. Стратегія у сфері захисту ГКК спрямована на вдосконалення нормативно-правової бази 
з метою захисту цивільного населення і цивільної інфраструктури; забезпечення доступу до 
пенсій, соціальних виплат та документів, що посвідчують особу та державну реєстрацію актів 
цивільного стану; збільшення свободи пересування; захисту від наземних мін/ВЗВ; і впровадження 
довгострокових рішень для ВПО.

Розподіл заходів реагування 
за Стратегічними цілями

Стратегічна ціль 1: Надання термінової надзвичайної 
допомоги та забезпечення доступу до основних 
необхідних послуг для 2 мільйонів постраждалих 
унаслідок конфлікту людей, які мають гуманітарні 
потреби
Ціль гуманітарного реагування – надання термінової 
надзвичайної допомоги тим, хто її потребує по обидва боки 
«лінії розмежування». Майже 85% усіх фінансових потреб плану 
призначені для досягнення цієї мети. Згідно з аналізом потреб 
(див. Огляд гуманітарних потреб (ОГП) 2020 року), першочергова 
увага приділятиметься наданню життєво важливої допомоги:
• 1,1 мільйона людей, які проживають найближче до «лінії 

розмежування» на ПУТ та у всіх зонах на НПУТ1. Особлива 
увага приділятиметься задоволенню потреб літніх людей та 
людей з інвалідністю, які складають значну частку мешканців 
цих районів2, а також дітей, які становлять майже 20% людей, 
яким планується надати допомогу в цих районах.

• Близько 400 000 людей, які проживають у межах 5-20 км від 
«лінії розмежування» на ПУТ. У цих районах, які залишаються 
сильно забрудненими наземними мінами і вибухонебезпечними 
залишками війни (ВЗВ), розташована більшість основних 
служб і закладів, які обслуговують постраждалі внаслідок 
конфлікту регіони (тут розташовані 60% навчальних закладів та 
близько 40% реорганізованих адміністративних центрів3), отже, 
вони потребують особливої уваги. Також включено заходи по 
зміцненню спроможностей громад, метою яких є підвищення 
соціальної єдності.

• Близько 250 000 вразливих людей, які проживають в 
осередках гуманітарних потреб поза межами 20 км від «лінії 
розмежування» на ПУТ. Попри те, що в цих районах зараз 
не відбуваються бойові дії, вплив конфлікту залишається 
порівняно великим, особливо на соціально-економічну 
ситуацію4.

• Близько 220 000 внутрішньо переміщених осіб, які проживають 

1. Гуманітарні потреби на територіях поза урядовим контролем залишаються гострими через 
високий рівень забруднення наземними мінами та відсутність основних послуг, а також через 
проблеми з доступом до адміністративних послуг та соціально-економічні наслідки економічної 
блокади.
2. 31% від загальної чисельності населення у районах, найближчих до «лінії розмежування» на ПУТ 
(0-5 км), складають літні люди у віці старше 60 років, 12% з яких – особи з інвалідністю.
3. У цих центрах люди отримують або підтверджують право на отримання соціальних виплат. 
Згідно з оцінками «Capacity and Vulnerability Assessments», проведеними REACH, 4 із 11 центрів 
розташовані у межах 5-20 км від «лінії розмежування» на ПУТ. Ці чотири центри – одні з найбільших 
– розташовані у Бахмуті, Кураховому, Сєвєродонецьку та Волновасі.
4. Наприклад, у цьому районі порівняно велика частка людей, які застосовують негативні стратегії 
виживання. Згідно з «Humanitarian Trend Analysis» REACH від 2018 року, близько 13% сімей, які 
проживають на відстані більше 20 км від «лінії розмежування», повідомляли, що їм доводилося 
позичати продукти харчування або покладатися на допомогу родини/друзів, у порівнянні з 8% у 
межах 5-20 км від «лінії розмежування».
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основних послуг6. Близько 5% від загального обсягу необхідного 
фінансування призначені для сприяння досягненню цієї мети. 
Заходи на обласному, районному та муніципальному рівнях 
сприятимуть посиленню спроможностей державних і місцевих 
організацій, які надають допомогу, і органів влади для передачі 
технічних знань. Буде проведено оцінку спроможностей надання 
гуманітарних послуг з використанням державної інфраструктури, 
що зі свого боку забезпечить сталість результатів і виконання 
суспільного договору між Урядом і народом країни.

Стратегічна ціль 4: Розширення та забезпечення 
гуманітарного доступу до 2 мільйонів людей, які 
потребують допомоги, у всіх районах із гострими 
потребами
Гуманітарна команда країни вперше визначила Стратегічну ціль, 
присвячену гуманітарному доступу, з огляду на те, що постійні 
проблеми з доступом все ще не дозволяють дістатися до всіх, 
хто потребує допомоги, особливо на не підконтрольній Урядові 
території, де необхідно збільшити гуманітарне реагування. На 

6. У майбутньому зусилля по зміцненню спроможностей на місцевому рівні зосереджуватимуться 
у п’яти сферах: протимінна діяльність, правова допомога, освіта, охорона здоров’я і послуги у сфері 
водопостачання, санітарії та гігієни (ВСГ). Ці тематичні сфери були окреслені спільно Гуманітарною 
командою країни і Командою ООН в країні у лютому 2019 року для можливої співпраці з учасниками 
процесу розвитку і негуманітарними організаціями.

ПУТ проблеми з доступом пов’язані з відсутністю національного 
законодавства щодо гуманітарної допомоги, внаслідок чого 
залишаються нерозв’язані проблеми з оподаткуванням 
гуманітарних організацій. На територіях поза урядовим 
контролем гуманітарний доступ суттєво обмежений з 2015 
року і, попри недавні позитивні зміни, залишається вкрай 
непередбачуваним. Хоча гуманітарні організації продовжували 
реалізацію гуманітарних програм протягом останніх двох років, 
рівень задоволення гострих потреб населення все ще нижче 
необхідного. Міжнародним гуманітарним правом передбачається, 
що сторони конфлікту зобов’язані сприяти доступу гуманітарних 
організацій до людей, які потребують допомоги. Адвокаційна 
підтримка гуманітарного доступу здійснюватиметься здебільшого 
за рахунок наявних ресурсів. Але значну частину цієї роботи також 
буде забезпечувати недавно створена Робоча група ГКК з питань 
захисту7, для якої, можливо, у майбутньому будуть необхідні 
додаткові ресурси.

7. Ця робоча група спільно координується УКГC і Норвезькою радою у справах біженців.

№ 
 

СТРАТЕГІЧНІ  
ЦІЛІ 

ЛЮДИ, ЯКІ 
ПОТРЕБУЮТЬ  
ДОПОМОГИ

ЛЮДИ, ЯКИМ  
ПЛАНУЄТЬСЯ  
НАДАТИ ДОПОМОГУ

ПОТРЕБИ  
(ДОЛ. США) 

СЦ1 Надання термінової надзвичайної допомоги та 
забезпечення доступу до основних необхідних послуг 
для 2 мільйонів постраждалих унаслідок конфлікту 
людей, які мають гуманітарні потреби

3,4 MЛН 2,0 MЛН $133 MЛН

СЦ2 Реагування на потреби у сфері захисту та посилення 
захисту прав 1,4 мільйона постраждалих внаслідок 
конфлікту людей, включно з ВПО, згідно з 
міжнародними нормами та стандартами

2,8 MЛН 1,4 MЛН $17 MЛН

СЦ3 Забезпечення провідної ролі Уряду у здійсненні 
гуманітарних заходів реагування у координації 
з організаціями, які працюють у сфері розвитку, 
та зміцнення спроможностей реагування на 
загальнодержавному/місцевому рівнях на ПУТ

1,2 MЛН 0,3 MЛН $8 MЛН

СЦ4 Розширення та забезпечення гуманітарного доступу 
до 2 мільйонів людей, які потребують допомоги, у 
всіх районах із гострими потребами

3,4 MЛН 2,0 MЛН —
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Потреби та планові заходи реагування

Оглядова мапа

ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ

ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСТЬ

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСТЬ

0,85 MЛН

0,2 MЛН

ВНУТРІШНЬО ПЕРЕМІЩЕНІ ОСОБИ,

ПІДКОНТРОЛЬНА УРЯДУ  
 ТЕРИТОРІЯ (ПУТ)

НЕ ПІДКОНТРОЛЬНА УРЯДУ  
 ТЕРИТОРІЯ (НПУТ)

0,91 MЛН

Чорне море

Азовське море

Київ

РУМУНІЯ

РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ

БІЛОРУСЬ

ПОЛЬЩА

МОЛДОВА

СЕРБІЯ

УГОРЩИНА

СЛОВАЧЧИНА

БОЛГАРІЯ

ДЕТАЛЬНО

які проживають у Донецькій, Луганській та інших областях ПУТ

Азовське море

РОСІЙСЬКА 
ФЕДЕРАЦІЯ

0-5 км уздовж «лінії розмежування» ПУТ

5-20 км уздовж «лінії розмежування» ПУТ

0-20 км уздовж «лінії розмежування» НПУТ

«лінія розмежування» станом на серпень 2018 р.

люди, яким планується надати допомогуXX

ЛЮДИ, ЯКІ 
ПОТРЕБУЮТЬ 
ДОПОМОГИ

ЛЮДИ, ЯКИМ  
ПЛАНУЄТЬСЯ  
НАДАТИ ДОПОМОГУ

ЖІНКИ ЛІТНІ ЛЮДИ ДІТИ ЛЮДИ З 
ІНВАЛІДНІСТЮ

3,4 MЛН 2,0 MЛН 57% 27% 19% 9%

Використані позначення та викладення матеріалу в плані жодним чином не відображають позицію Секретаріату Організації Об’єднаних Націй щодо правового статусу будь-якої 
країни, території, міста чи району, їхніх органів влади чи демаркації їхніх кордонів.
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Основні показники ПГР

Розподіл гуманітарного реагування за групами населення

ГРУПИ  
НАСЕЛЕННЯ

ЛЮДИ, ЯКІ
ПОТРЕБУЮТЬ
ДОПОМОГИ

ЛЮДИ, ЯКИМ
ПЛАНУЄТЬСЯ
НАДАТИ
ДОПОМОГУ

Місцеві мешканці 3,0 МЛН 1,7 MЛН

Внутрішньо переміщені особи 400 ТИС. 219 ТИС.

Розподіл гуманітарного реагування за статтю

СТАТЬ ЛЮДИ, ЯКІ
ПОТРЕБУЮТЬ
ДОПОМОГИ

ЛЮДИ, ЯКИМ
ПЛАНУЄТЬСЯ
НАДАТИ 
ДОПОМОГУ

% ЛЮДЕЙ, ЯКИМ
ПЛАНУЄТЬСЯ 
НАДАТИ 
ДОПОМОГУ

Жінки 1,9 МЛН 1,1 MЛН 57%

Чоловіки 1,5 МЛН 842 ТИС. 43%

Розподіл гуманітарного реагування за віком

ВІК ЛЮДИ, ЯКІ
ПОТРЕБУЮТЬ
ДОПОМОГИ

ЛЮДИ, ЯКИМ
ПЛАНУЄТЬСЯ
НАДАТИ 
ДОПОМОГУ

% ЛЮДЕЙ, ЯКИМ
ПЛАНУЄТЬСЯ
НАДАТИ
ДОПОМОГУ

Діти (0 - 17) 545 ТИС. 372 ТИС. 19%

Дорослі (18 - 59) 1,8 МЛН 1,1 МЛН 54%

Літні люди (60+) 1,1 МЛН 528 ТИС. 27%

Розподіл гуманітарного реагування людям з інвалідністю

ГРУПА ЛЮДИ, ЯКІ
ПОТРЕБУЮТЬ
ДОПОМОГИ

ЛЮДИ, ЯКИМ
ПЛАНУЄТЬСЯ
НАДАТИ 
ДОПОМОГУ

% ЛЮДЕЙ, ЯКИМ
ПЛАНУЄТЬСЯ 
НАДАТИ 
ДОПОМОГУ

Люди з 
інвалідністю

409 ТИС. 176 ТИС. 9%

№ СТРАТЕГІЧНА
ЦІЛЬ

ПОТРЕБИ
(%)

СЦ1 Надання термінової надзвичайної допомоги та 
забезпечення доступу до основних необхідних послуг 
для 2 мільйонів постраждалих унаслідок конфлікту 
людей, які мають гуманітарні потреби

84%

СЦ2 Реагування на потреби у сфері захисту та посилення 
захисту прав 1,4 мільйона постраждалих внаслідок 
конфлікту людей, включно з ВПО, згідно з 
міжнародними нормами та стандартами

11%

СЦ3 Забезпечення провідної ролі Уряду у здійсненні 
гуманітарних заходів реагування у координації 
з організаціями, які працюють у сфері розвитку, 
та зміцнення спроможностей реагування на 
загальнодержавному/місцевому рівнях на ПУТ

5%

СЦ4 Розширення та забезпечення гуманітарного доступу 
до 2 мільйонів людей, які потребують допомоги, у всіх 
районах із гострими потребами

—

Розподіл фінансових потреб за стратегічними цілями

Розподіл фінансових потреб за секторами

СЕКТОР ПОТРЕБИ
(ДОЛ. США)

ПОТРЕБИ
(%)

Захист $51 МЛН 32%

Житло та непродовольчі товари $27 МЛН 17%

Охорона здоров'я $22 МЛН 14%

Вода, санітарія та гігієна $22 МЛН 14%

Продовольча безпека та засоби до існування $18 МЛН 11%

Освіта $7 МЛН 5%

Загальні послуги та підтримка $6 МЛН 4%

Багатоцільова грошова допомога $5 МЛН 3%

Розподіл фінансових потреб за географічними зонами

ЗОНА ПОТРЕБИ
(ДОЛ. США)

ПОТРЕБИ
(%)

ПУТ 0-5 км уздовж «лінії розмежування» $57 МЛН 36%

ПУТ 5-20 км уздовж «лінії розмежування» $28 МЛН 17%

ПУТ 20 км + уздовж «лінії розмежування» $15 МЛН 9%

НПУТ 0-20 км уздовж «лінії розмежування» $49 МЛН 31%

НПУТ 20 км + уздовж «лінії розмежування» $9 МЛН 6%
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Історичні тренди

Гуманітарне реагування (2014 - 2020 рр.)
млн людей

Фінансові потреби (2014 - 2020 рр.)
млн дол. США
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Отримане фінансуванняНеобхідне фінансування

З початку конфлікту у 2014 році заходи гуманітарного реагування 
в Україні суттєво зростали до 2017 року. Із 2017 року гуманітарне 
реагування залишається приблизно на тому ж рівні.

Із 2017 року гуманітарні потреби залишаються приблизно 
на одному рівні. Хоча у деяких районах гуманітарна ситуація 
покращилася, кількість людей, які потребують допомоги, суттєво 
не зменшилася, оскільки загострюються інші потреби. Вплив 
кризи на психологічне здоров’я зростає з кожним днем8, а 
соціально-економічні наслідки через втрату засобів до існування 
та погіршення основних послуг поглиблюють вразливість людей.

Починаючи з 2016 року, гуманітарне співтовариство задовольняє 
потреби близько 2,3 мільйона людей на рік, що в середньому 
становить 60-65% від загальної кількості людей, які потребують 
допомоги. Це свідчить про обмеженість фінансових ресурсів, 
а також обмеження, з якими стикаються партнери, надаючи 
допомогу в районах, де спостерігаються труднощі з доступом9.

Протягом років кількість людей, які отримали допомогу від 
гуманітарної спільноти, залишається на одному рівні — у 
середньому 1,2 мільйона людей. Це менше 50% людей, яким 
планувалося надати допомогу у відповідний рік, що пов’язано як з 
об’ємами фінансування, так і складністю доступу, які обмежують 
можливість реалізації заходів реагування.

8. У близько 70% людей, які проживають у межах 20 кілометрів від «лінії розмежування», 
спостерігаються ознаки психологічного стресу та емоційних проблем.
9. Підтвердженням цього є скорочення кількості людей, яким планувалося надати допомогу у 
рамках Гуманітарних планів реагування 2017 і 2018 років, що збіглося із припиненням діяльності 
Світової продовольчої програми (СПП) в Україні у середині 2017 року, коли мало розпочатися 
планувалося заходів реагування на 2018 рік.

Із 2015 року в Україні використовується принцип формування 
витрат на основі проєктів, тому фінансові потреби, зазначені 
у Планах гуманітарного реагування за останні чотири роки, 
представляють загальний об’єм необхідного фінансування для 
затверджених проєктів10.

У порівнянні з 2019 роком фінансові потреби на 2020 рік 
зменшилися на 5 млн дол. США, що пов’язано із (i) скороченням 
фінансових потреб Кластера води, санітарії та гігієни (ВСГ) на 
2020 рік на 30% через постійне недофінансування сектору, що 
призвело до скорочення запитів на фінансування двох ключових 
організацій (ЮНІСЕФ та МОМ)11; і (ii) збільшенням кількості 
національних НУО, які беруть участь у гуманітарному реагуванні 
(на них припадає 14% від загального обсягу необхідного 
фінансування), що сприяє скороченню операційних витрат і 
більшій економічній ефективності заходів реагування.

10. У середньому ГПР включає 100 проєктів. Проте фінансові потреби Гуманітарного плану 
реагування на 2018 значно скоротилися, порівняно з 2017 р., а саме на 27 млн дол. США, що було 
пов’язано із припиненням діяльності СПП.
11. Згідно з даними Служби фінансового моніторингу, починаючи з 2015 року, Кластер ВГС незмінно 
залишається найбільш недофінансованим сектором, що в середньому отримує 12 % від загальних 
обсягів фінансування, необхідного на той чи інший рік.

РІК ЛЮДИ, ЯКІ
ПОТРЕБУЮТЬ 
ДОПОМОГИ

ЛЮДИ, ЯКИМ
ПЛАНУЄТЬСЯ
НАДАТИ ДОПОМОГУ

ПОТРЕБИ
(ДОЛ. США)

ОТРИМАНЕ
ФІНАНСУВАННЯ

% 
ПРОФІНАНСОВАНО

2014 — — $33 МЛН $33 МЛН 98%
2015 5,0 МЛН 3,2 МЛН $316 МЛН $173 МЛН 55%
2016 3,1 МЛН 2,5 МЛН $298 МЛН $105 МЛН 35%
2017 3,8 МЛН 2,6 МЛН $204 МЛН $75 МЛН 37%
2018 3,4 МЛН 2,3 МЛН $187 МЛН $73 МЛН 39%
2019 3,5 МЛН 2,3 МЛН $164 МЛН $82 МЛН 50%
2020 3,4 МЛН 2,0 МЛН $158 МЛН — —

5

4

2

1

0
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Люди, які потребують допомоги Люди, яким планується надати допомогу
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Контекст кризи

Хлопчик, який у затінку чекає на перетин «лінії 
розмежування» в спекотний день. 
Фото: УКГС/С. Ішинов

Продовження бойових дій
Уже шостий рік конфлікт на сході України продовжує негативно 
впливати на життя понад 5 мільйонів людей, 3,4 мільйона з яких 
потребують гуманітарної допомоги та послуг у сфері захисту.

З 2014 року більше 3 300 мирних жителів загинуло, і понад 
7 000 отримали поранення під час бойових дій, які є найбільш 
інтенсивними поблизу «лінії розмежування» довжиною  
427 км, яка розділяє постраждалі райони на підконтрольну Уряду 
територію (ПУТ) і не підконтрольну Уряду територію (НПУТ). Через 
наземні міни та ВЗВ люди продовжують гинути та отримувати 
поранення, особливо в сільській місцевості. Починаючи з 2014 
року, 1 077 мирних жителів загинуло або отримало поранення 
в результаті підривів на наземних мінах і вибухонебезпечних 
предметах, та майже одну п’яту серед постраждалих становлять 
діти. Україна займає п’яте місце у світі за кількістю жертв 
наземних мін та інших ВЗВ (2015-2018 рр.). У 2019 році близько 
35% смертей серед цивільного населення унаслідок конфлікту 

були спричинені підривами на мінах та ВЗВ12. Близько 2 мільйонів 
чоловіків, жінок і дітей продовжують жити в забруднених мінами 
районах на ПУТ. На НПУТ через відсутність гуманітарного доступу 
неможливо оцінити рівень забрудненості території мінами, але, 
ймовірно, він є високим.

Вплив на рівень життя
Крім спричинення загибелі та поранень людей, бойові дії, які 
й досі тривають у постраждалих районах, також негативно 
позначаються на психічному здоров’ї людей. Майже вісім із 
десяти мешканців у громадах поблизу «лінії розмежування» 
відчувають загрозу життю через збройні зіткнення.

Особливо вразливі люди похилого віку, діти, люди з інвалідністю 
та жінки. 56% людей, які потребують допомоги, – це жінки, 
12% – люди з інвалідністю, а понад 30% – люди похилого віку, що є 
найвищим рівнем у світі. З 2014 року близько 700 000 пенсіонерів 

12. З 2014 року понад 165 дітей загинуло або отримало поранення через наземні міни, боєприпаси 
та інші вибухонебезпечні залишки війни.
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на НПУТ втратили доступ до пенсій, що становить більше 
половини всіх пенсіонерів, зареєстрованих на НПУТ у 2014 році; 
для понад 40% із них пенсія є основним джерелом доходу. Майже 
60% людей, які регулярно перетинають «лінію розмежування», 
– люди похилого віку, і більшості з них доводиться долати шлях 
із НПУТ на ПУТ для отримання доступу до соціальних виплат, 
включно з пенсіями, а також до державних адміністративних 
послуг, лікарень, ринків або для зняття готівки. Майже 240 000 
дітей, які проживають поблизу «лінії розмежування», регулярно 
потрапляють під обстріли та наражаються на ризики наземних 
мін і вибухонебезпечних предметів. За умов, коли більш ніж 
півмільйона дітей у постраждалих внаслідок конфлікту районах 
потребують гуманітарної допомоги, ціле покоління зростає в 
умовах бойових дій і в страху, що ставить під загрозу їхнє майбутнє.

Громадська інфраструктура та цивільні 
об’єкти
Бойові дії також завдали шкоди важливим об’єктам 
комунальної інфраструктури та громадським об’єктам. Об’єкти 
водопостачання та водовідведення, медичні та навчальні заклади 
регулярно потрапляють під обстріли, унаслідок чого постраждале 
населення опиняється відрізаним від основних послуг. У 2019 
році об’єкти водопостачання та водовідведення потрапляли 
під обстріли 88 разів, а за останні три роки було зареєстровано 
понад 300 таких інцидентів, що порушує водопостачання для 
мільйонів людей. Більш ніж 35% із майже 600 медичних установ у 
постраждалих Донецькій і Луганській областях були пошкоджені. 
З 2017 року школи зазнали обстрілів понад 95 разів, що обмежило 
можливість навчатися для тисяч дітей по обидва боки «лінії 
розмежування». Стан інфраструктури, яка не постраждала 
безпосередньо внаслідок бойових дій, погіршився через знос і 
неможливість її обслуговування та ремонту через бойові дії, які 
не припиняються.

Доступ до адміністративної підтримки та 
послуг
Крім бойових дій, на громади негативно вплинула наявність 
«лінії розмежування», яка ускладнює доступ людей до ринків, 
лікарень, шкіл і державних послуг, на які вони покладалися до 
кризи. Тепер вони опинилися по інший бік «лінії розмежування», 
перетин якої можливий через один із п’яти офіційних контрольних 
пунктів в’їзду-виїзду (КПВВ). Коли йдеться про отримання 
адміністративної підтримки, банківських послуг та соціальних 
виплат, страждають переважно жителі НПУТ, оскільки доступ до 

таких послуг можна отримати лише на ПУТ. За оцінками, 90% із 
1,2 мільйона індивідуальних перетинів офіційних контрольних 
пунктів в’їзду-виїзду щомісяця здійснюються з НПУТ на ПУТ. Хоча 
у 2019 році було досягнуто певного прогресу щодо вдосконалення 
Урядом України нормативно-правових вимог, які регулюють 
доступ людей до соціальних виплат і умови перетину «лінії 
розмежування», переваги такого вдосконалення ще мають бути 
підтверджені (див. розділ «Контекст кризової ситуації» в Огляді 
гуманітарних потреб).

Економічний вплив
У постраждалих громадах відчувається негативний вплив 
конфлікту на економіку країни, що пов’язано не лише з бар’єрами, 
які обмежують доступ до працевлаштування, а й із закриттям 
багатьох підприємств і вугільних шахт. У людей вичерпуються 
ресурси для виживання, і багатьом доводиться вдаватися до 
негативних практик пристосування в повсякденному житті. Через 
конфлікт було закрито більше 70 із 213 вугільних шахт. Промислове 
виробництво в регіоні скоротилося майже на 60%. У Луганській 
області обсяг виробництва продовжує падати, і сьогодні він 
складає близько 14% від обсягів 2013 року. Рівень безробіття в 
постраждалих унаслідок конфлікту районах Донбасу, який раніше 
був промисловим центром України, є найвищим у країні; сьогодні 
він становить 15% порівняно з середнім показником по країні — 
7,8%. Громади, які проживають уздовж «лінії розмежування», також 
повідомляють про негативні стратегії пристосування, включно з 
економією витрат, позичанням коштів, споживанням неочищеної 
води, придбанням продуктів харчування в кредит, скороченням 
витрат на медичне обслуговування, зміною місця проживання 
в пошуках працевлаштування та виконанням принизливої та 
небезпечної роботи. У секторі важкої промисловості регіону 
також збільшилися ризики промислової і хімічної небезпеки, що 
потенційно може призвести до екологічної катастрофи.

Як було зазначено, конфлікт справив значний вплив на 
постраждале населення. Навіть якщо ситуація покращиться, 
а інтенсивність бойових дій зменшиться, постраждалі громади 
все ще потребуватимуть значної підтримки для повернення до 
нормального життя, забезпечення самодостатності та відновлення 
в довгостроковій перспективі. Отже, очікується, що гуманітарні 
потреби не змінюватимуться, поки не буде забезпечено мир та 
поки не розпочнеться відновлення.
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Частина 1

Пріоритетні напрями 
стратегічного реагування

Команда гуманітарних працівників проводить оцінку потреб. 
Фото: УКГС/В. Раноєв

 



ПЛАН ГУМАНІТАРНОГО РЕАГУВАННЯ 2020 Р.

16

Очікується, що у 2020 році рівень гуманітарних потреб на сході 
України залишатиметься високим, допомоги потребуватимуть 
близько 3,4 мільйона людей. Гуманітарні партнери планують 
допомогти 2 мільйонам людей, приділяючи першочергову увагу 
наданню життєво важливої та термінової допомоги, посиленню 
захисту, розширенню спроможностей українського Уряду 
для поступової передачі Уряду функцій надання гуманітарної 
допомоги на підконтрольній йому території, а також розширенню 
гуманітарного доступу для надання допомоги відповідно до 
потреб.

Гуманітарні наслідки – це результат впливу кризи на життя, засоби 
до існування та життєстійкість людей. У якості пріоритетних були 
обрані гуманітарні наслідки в чотирьох сферах: фізичне і психічне 
здоров’я, рівень життя, захист, а також життєстійкість і здатність 
до відновлення.

Критичні проблеми, пов’язані з фізичним та 
психічним здоров’ям

Конфлікт вплинув на фізичне і психічне здоров’я близько  
2 мільйонів людей. Найбільше страждають люди, які проживають 
найближче до «лінії розмежування», через безпосередній вплив 
бойових дій і забруднення території мінами та ВЗВ. Особливо 
вразливі жителі ізольованих населених пунктів уздовж «лінії 
розмежування», оскільки вони також відрізані від основних послуг 
і доступу до ринків, хоча осередки вразливості також існують і 
далі від «лінії розмежування».

Конфлікт по-різному вплинув на різні групи населення: деякі з 
них наражаються на більші ризики, ніж інші. Так, дані свідчать 
про чіткі відмінності в потребах міських і сільських громад13. 
Уразливі групи, такі як люди похилого віку, люди з інвалідністю, 
жінки та діти, найбільше страждають від цих проблем.

13. Наприклад, потреби у сфері санітарних послуг вищі в сільських районах, порівняно з міськими 
районами: 78% проти 15% відповідно, за даними дослідження Кластера ВСГ (WASH Cluster 
Study 2019). Для отримання додаткової інформації щодо інших потреб звертайтесь до розділу 
«Гуманітарні наслідки» ОГП.

1.1

Гуманітарні наслідки, 
пріоритетні для реагування

Критичні проблеми, пов’язані з фізичним та психічним 
здоров’ям, включають як загибель і поранення внаслідок 
обстрілів, значного забруднення мінами і ВЗВ, так і труднощі 
з доступом до якісної медичної допомоги, а також відсутність 
належної травматологічної та інших форм невідкладної медичної 
допомоги. Через пошкодження будинків і майна та перебої з 
опаленням і електропостачанням люди також страждають від 
суворих погодних умов, що призводить до потреби в предметах 
домашнього вжитку, особливо взимку. Відсутність водопостачання 
та неналежні санітарні умови, зокрема проблеми з вивозом 
твердих відходів, збільшують ризики для здоров’я. Крім того, 
через складності із доступом до місцевих ринків люди не можуть 
придбати основні товари та послуги. Люди, які проживають в 
ізольованих населених пунктах, відрізані від основних послуг 
через небезпеку і зруйновану дорожню інфраструктуру. Також 
можуть спостерігатися проблеми з психічним здоров’ям, пов’язані 
або з насильством і стресом, або з ростом гендерно зумовленого 
насильства.

Критичні проблеми, пов’язані з рівнем життя

Конфлікт вплинув на рівень життя близько 2,2 мільйона людей. 
Ці проблеми не обмежуються конкретним географічним районом, 
оскільки вплив конфлікту на рівень життя мало залежить від 
відстані до «лінії розмежування». Хоча громади, розташовані 
далі від «лінії розмежування», менше страждають від бойових 
дій, на їхній рівень життя все ще негативно впливає відсутність 
доступу до основних послуг, таких як водо- та електропостачання, 
громадський транспорт і медичні послуги. Умови життя на всій 
НПУТ особливо складні через погіршення соціально-економічної 
ситуації, відсутність допомоги, бідність, яка існувала до конфлікту, 
і брак заходів для усунення наслідків інтенсивних бойових дій у 
цих районах у 2014 і 2015 роках.

Люди, які проживають у міських і сільських районах, стикаються 
з різними проблемами, пов’язаними з умовами життя. «Лінія 
розмежування» розділила мережу основних послуг, ринків і 

ЛЮДИ, ЯКІ 
ПОТРЕБУЮТЬ ДОПОМОГИ

ЖІНКИ ЛІТНІ ЛЮДИ

2,8 MЛН 1,5 MЛН 882 ТИС.

ДІТИ ЛЮДИ З ІНВАЛІДНІСТЮ

441 ТИС. 331 ТИС.

ЛЮДИ, ЯКІ 
ПОТРЕБУЮТЬ ДОПОМОГИ

ЖІНКИ ЛІТНІ ЛЮДИ

2,2 MЛН 1,2 MЛН 709 ТИС.

ДІТИ ЛЮДИ З ІНВАЛІДНІСТЮ

354 ТИС. 266 ТИС.
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можливостей працевлаштування на НПУТ і ПУТ. Це призвело до 
реорганізації мереж і пошуку людьми, особливо в селах, нових 
мереж, а також послуг та роботи в інших місцях. Це створило 
додаткове навантаження на служби та заклади в містах, які 
безпосередньо не постраждали внаслідок конфлікту і сьогодні 
надають послуги більшій кількості людей.

Критичні проблеми щодо рівня життя пов’язані зі складнощами 
надання соціальних послуг, зокрема обмеженою доступністю 
та високою вартістю медичного обслуговування, припиненнями 
послуг водопостачання, санітарії та гігієни, ускладненим доступом 
до освіти через пошкодження інфраструктури та вартість 
шкільного приладдя. Значний рівень безробіття та пов’язана з 
цим бідність також впливають на рівень життя, оскільки з цим 
пов’язані доступ до послуг та продуктів харчування. У регіоні 
спостерігаються негативні стратегії виживання, такі як позичання 
продуктів харчування, залежність від допомоги з боку родини і 
друзів або скорочення дорослими споживання їжі для того, аби 
прогодувати своїх дітей14.

Критичні проблеми у сфері захисту

За оцінками, 2,8 мільйона людей потребують підтримки та 
допомоги у сфері захисту по обидва боки «лінії розмежування». 
Люди, які проживають на НПУТ, певною мірою більше стикаються 
з проблемами у сфері захисту через цілу низку пов’язаних 
факторів, таких як соціально-економічна ізольованість, відсутність 
допомоги, бідність, яка існувала ще до конфлікту, і брак заходів 
для усунення наслідків інтенсивних бойових дій у цих районах у 
2014 і 2015 роках15.

Ці проблеми майже однаково впливають і на сільських, і на 
міських мешканців, і не існує кореляції між поширеністю цих 
проблем і відстанню до «лінії розмежування». Проблеми, пов’язані 
з захистом прав, що є результатом внутрішнього переміщення, 
існують у різних частинах країни, в залежності від місця 
проживання ВПО.

Критичними проблемами у сфері захисту є обмежена 
свобода пересування та той факт, що «лінія розмежування», 
яку складно перетинати, відрізала мільйони людей від мереж 
надання основних необхідних послуг, соціальних виплат, ринків 
і можливостей працевлаштування. Ще однією проблемою є 
труднощі з реалізацією Закону «Про протимінну діяльність», 

14. Використання негативних стратегій виживання більш поширене в районах у межах 5 км від «лінії 
розмежування» на ПУТ, особливо в сільській місцевості. Дані свідчать про те, що більшість людей у 
цих районах не можуть забезпечувати мінімальний рівень життя.
15. Див. мапу динамічного зміщення «лінії розмежування» від початку конфлікту у 2014 році до 
сьогодні в Додатку ОГП.

прийнятого в грудні 2018 року. Обмежений доступ до соціальних 
виплат і пенсій, а також ускладнений доступ до документів, що 
посвідчують особу та державну реєстрацію актів цивільного 
стану (свідоцтва про народження і смерть) найбільше впливають 
на тих, хто проживає на НПУТ. Невибіркові обстріли цивільних осіб 
та цивільної інфраструктури порушують Міжнародне гуманітарне 
право (МГП), від них особливо страждають люди, які проживають 
найближче до «лінії розмежування» як на НПУТ, так і на ПУТ. ВПО 
стикаються з труднощами під час пошуку довгострокових рішень 
і потребують більшої підтримки щодо засобів до існування і 
забезпечення житлом.

Критичні проблеми, пов’язані з життєстійкістю 
та здатністю до відновлення

За оцінками, 1,2 мільйона осіб усе ще потребують допомоги 
для зменшення гостроти проблем, пов’язаних із життєстійкістю 
та здатністю до відновлення. Рівень цих потреб найбільший 
у районах, віддалених від «лінії розмежування» на ПУТ, де 
шанси повернутися до «нормального життя» найвищі. На НПУТ 
міжнародні економічні санкції не дозволяють реалізовувати 
будь-які проєкти, пов’язані з відновленням або розвитком, і, 
можливо, для такої допомоги ще немає належних умов.

Проблеми, пов’язані з життєстійкістю та здатністю до 
відновлення, існують одночасно з гуманітарними проблемами. 
Такі проблеми не розглядаються в рамках цього ПГР, у якому 
основна увага приділяється життєво необхідним потребам. 
Тому реагування на наслідки в цій сфері пов’язане здебільшого 
з веденням діалогу з українським Урядом, якому рекомендується 
приділяти першочергову увагу економічному відновленню 
відповідних постраждалих районів і посилювати власні заходи з 
надання гуманітарної допомоги шляхом забезпечення основних 
послуг. Отже, гуманітарні організації забезпечують підтримку 
щодо збільшення спроможностей національних учасників із 
надання основних послуг постраждалому населенню.

Критичні проблеми, пов’язані з життєстійкістю та здатністю до 
відновлення, зазначені в цьому Плані гуманітарного реагування, 
включають складнощі, з якими стикаються державні органи 
під час реагування на гуманітарні потреби; реформу системи 
соціального забезпечення та захисту, яка може негативно 
вплинути на постраждалі внаслідок конфлікту громади; реформу у 
сфері реєстрації за місцем проживання, яка особливо стосується 
ВПО, а також необхідність збільшення державних інвестицій в 
інфраструктуру.

ЛЮДИ, ЯКІ 
ПОТРЕБУЮТЬ ДОПОМОГИ

ЖІНКИ ЛІТНІ ЛЮДИ

2,8 MЛН 1,6 MЛН 897 ТИС.

ДІТИ ЛЮДИ З ІНВАЛІДНІСТЮ

448 ТИС. 336 ТИС.

ЛЮДИ, ЯКІ 
ПОТРЕБУЮТЬ ДОПОМОГИ

ЖІНКИ ЛІТНІ ЛЮДИ

1,2 MЛН 697 ТИС. 398 ТИС.

ДІТИ ЛЮДИ З ІНВАЛІДНІСТЮ

199 ТИС. 149 ТИС.
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ЛЮДИ, ЯКІ
ПОТРЕБУЮТЬ  
ДОПОМОГИ

ЛЮДИ, ЯКИМ
ПЛАНУЄТЬСЯ НАДАТИ 
ДОПОМОГУ

2,8 MЛН 1,4 МЛН

1.2

Стратегічні цілі 
та підхід до реагування

Стратегічна ціль 1

Надання термінової надзвичайної допомоги та 
забезпечення доступу до основних необхідних 
послуг для 2 мільйонів постраждалих унаслідок 
конфлікту людей, які мають гуманітарні потреби

Стратегічна ціль 3

Забезпечення провідної ролі Уряду у здійсненні 
гуманітарних заходів реагування у координації 
з організаціями, які працюють у сфері розвитку, 
та зміцнення спроможностей реагування на 
загальнодержавному/місцевому рівнях на ПУТ

Стратегічна ціль 2

Реагування на потреби у сфері захисту 
та посилення захисту прав 1,4 мільйона 
постраждалих унаслідок конфлікту людей, 
включно з ВПО, згідно з міжнародними нормами 
та стандартами

Стратегічна ціль 4

Розширення та забезпечення гуманітарного 
доступу до 2 мільйонів людей, які потребують 
допомоги, у всіх районах із гострими потребами

ЛЮДИ, ЯКІ
ПОТРЕБУЮТЬ  
ДОПОМОГИ

ЛЮДИ, ЯКИМ
ПЛАНУЄТЬСЯ НАДАТИ 
ДОПОМОГУ

3,4 MЛН 2,0 MЛН

ЛЮДИ, ЯКІ
ПОТРЕБУЮТЬ  
ДОПОМОГИ

ЛЮДИ, ЯКИМ
ПЛАНУЄТЬСЯ НАДАТИ 
ДОПОМОГУ

1,2 MЛН 300 ТИС.

Базуючись на аналізі, представленому в Огляді гуманітарних 
потреб, гуманітарне співтовариство визначило чотири 
Стратегічні цілі гуманітарного реагування у 2020 році. При їх 
розробці спиралися на цілі, визначені у 2015 році, для забезпечення 
послідовності та консолідації досягнутих результатів. Для кожної 
Стратегічної цілі також встановлено низку Конкретних цілей з 
описом проміжних бажаних результатів, які мають бути досягнуті 
завдяки поєднанню безпосереднього надання послуг, підтримки 

в натуральній формі, надання грошової допомоги і ваучерів, 
підтримки на рівні громади та розвитку спроможностей із надання 
допомоги. Стратегічні цілі враховують Колективні результати і, зі 
свого боку, забезпечують внесок у досягнення гуманітарними 
учасниками та організаціями в галузі розвитку Колективних 
результатів, що посилює зв’язок між наданням гуманітарної 
допомоги, відновленням і розвитком.

ЛЮДИ, ЯКІ
ПОТРЕБУЮТЬ  
ДОПОМОГИ

ЛЮДИ, ЯКИМ
ПЛАНУЄТЬСЯ НАДАТИ 
ДОПОМОГУ

3,4 MЛН 2,0 МЛН



СТРАТЕГІЧНІ ЦІЛІ ТА ПІДХІД ДО РЕАГУВАННЯ

19

Стратегічна ціль 1:

Надання термінової надзвичайної допомоги та забезпечення доступу до 
основних необхідних послуг для 2 мільйонів постраждалих унаслідок конфлікту 
людей, які мають гуманітарні потреби

Літня жінка біля воріт після отримання вугілля для 
опалення будинку взимку.
Фото: People in Need/А. Лорес

Обґрунтування та очікуваний результат
Конфлікт вплинув на фізичне і психічне здоров’я та рівень 
життя 2 мільйонів осіб (близько 65% із 3,4 мільйона людей, 
які потребують гуманітарної допомоги). Як зазначено в ОГП 
2020 року, активні бойові дії та сильне забруднення наземними 
мінами та ВЗВ усе ще становлять смертельну загрозу для життя 
багатьох постраждалих унаслідок конфлікту людей. Мільйони 
людей надзвичайно вразливі та потребують доступу до основних 
послуг, включно з освітою, охороною здоров’я, ВГС і житлом. 
Крім того, небезпека ускладнює доступ населення до ринків і 
засобів до існування, особливо для людей в ізольованих громадах 
уздовж «лінії розмежування». На НПУТ обмеження доступу до 
пенсій, адміністративних послуг і виплат на ПУТ, у поєднанні з 

наслідками економічної блокади, загострили гуманітарні потреби. 
Через брак інших спроможностей реагування задоволення цих 
потреб залишається обов’язком гуманітарних організацій. Було 
визначено, що близько 35% із 3,4 мільйона людей, які потребують 
допомоги, мають потреби у сфері життєстійкості та відновлення.

Ця Стратегічна ціль спрямована на порятунок життів і підвищення 
життєвого рівня людей і включає як критичні проблеми, пов’язані 
з фізичним та психічним здоров'ям, так і проблеми, пов’язані з 
рівнем життя. Допомога у сфері захисту є важливою складовою 
цієї цілі, яка забезпечує, щоби допомога надавалася найбільш 
незахищеним людям адресно, безпечно для них та з повагою до 
їхньої гідності.

ЛЮДИ, ЯКІ 
ПОТРЕБУЮТЬ 
ДОПОМОГИ

ЛЮДИ, ЯКИМ  
ПЛАНУЄТЬСЯ  
НАДАТИ ДОПОМОГУ

ЖІНКИ ДІТИ ЛЮДИ  
З ІНВАЛІДНІСТЮ

3,4 MЛН 2,0 MЛН 1,1 MЛН 380 ТИС. 180 ТИС.
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Конкретні цілі та підхід до реагування
Для досягнення цієї Стратегічної цілі визначено три Конкретні 
цілі, кожна з яких стосується певної географічної зони.

Конкретна ціль 1.1: Надання життєво необхідної допомоги 
людям, які проживають найближче до «лінії розмежування» 
на ПУТ і НПУТ (у межах 5 км на ПУТ та на НПУТ). У цій цілі 
враховується, що надзвичайні потреби найгостріші в районах, 
розташованих найближче до «лінії розмежування», а також на 
всій НПУТ, що пов’язано з економічною блокадою, меншими 
об’ємами допомоги в минулому і тим, що тут раніше проходила 
«лінія розмежування». Заходи реагування спрямовані на надання 
допомоги постраждалому населенню там, де це можливо. Вони 
також враховують різні перешкоди, з якими можуть стикатися 
люди, намагаючись отримати основні послуги, через обмеження 
свободи пересування та ізоляцію населення від важливих міських 
центрів через наявність «лінії розмежування». Значна частка 
допомоги у рамках цієї цілі включає критично важливі послуги 
у сфері захисту, інформування про мінну небезпеку, ремонт 
будинків, надання послуг водопостачання та водовідведення, 
ремонт пошкоджених шкіл, розподіл основних шкільних матеріалів 
та продовольчої допомоги.

Конкретна ціль 1.2: Підвищення рівня життя людей у районах, 
розташованих далі від «лінії розмежування» на ПУТ (5-20 
км ПУТ). У цій цілі враховується необхідність підвищення 
рівня життя та захисту прав людей, які проживають у районах, 
розташованих далі від «лінії розмежування» на ПУТ (5-20 км). Ці 
райони, можливо, не постраждали безпосередньо від бойових 
дій, але опосередковані наслідки бойових дій тут найвищі. Для 
поліпшення умов життя гуманітарні організації сприятимуть 
реалізації проєктів, які забезпечують джерела доходів та надання 
юридичної допомоги для отримання людьми соціальних виплат. 
Гуманітарні організації також підтримуватимуть населення 
в підготовці до зими, сприятимуть наданню послуг освіти, 
забезпечуватимуть доставку критично необхідних матеріалів для 
медичних закладів, об’єктів водопостачання та водовідведення 
та лабораторій. Цією Конкретною ціллю передбачено проведення 
некапітальних ремонтів, таких як ремонт трубопроводів або 
інженерних комунікацій. Оскільки це є більш ефективним, 
довгостроковим і сталим способом надання життєво необхідної 
допомоги (наприклад, у порівнянні з доставкою води водовозами) 
та дозволяє використовувати наявні спроможності, що важливо 
для контексту східної України.

Конкретна ціль 1.3: Надання допомоги в осередках гуманітарних 
потреб людей, які проживають за межами «лінії розмежування» 
на ПУТ (більше 20 км від «лінії розмежування» на ПУТ), 
особливо ВПО. У цій цілі враховується наявність осередків гострих 
потреб в інших постраждалих унаслідок конфлікту районах і в 
місцях проживання ВПО. Хоча деякі райони безпосередньо не 

постраждали від бойових дій, на рівень життя їхніх мешканців, 
особливо у віддалених селах, і досі впливає порушення надання 
основних послуг. Хоча види допомоги в рамках цієї Конкретної цілі 
можуть несильно відрізнятися від видів допомоги для досягнення 
Конкретної цілі 2, причини виникнення потреб — різні.

СЕКТОР ОСНОВНІ ВИДИ ДІЯЛЬНОСТІ
(НЕВИЧЕРПНИЙ ПЕРЕЛІК)

Освіта Ремонт та відновлення пошкоджених 
шкіл та надання основних освітніх 
матеріалів

Продовольча 
безпека та засоби 
до існування

Надання продуктових наборів і 
сільськогосподарських активів/засобів 
виробництва

Охорона здоров'я Покращення доступу до медичних послуг 
за допомогою мобільних бригад та 
завдяки наданню грошової допомоги

Захист Надання правових консультацій, 
психосоціальної підтримки у 
спеціалізованих центрах для літніх людей 
і людей з інвалідністю

Захист дітей Організація центрів підтримки сім'ї 
та надання правової допомоги щодо 
отримання свідоцтв про народження

Гендерно 
зумовлене 
насильство 

Створення притулків для постраждалих 
внаслідок гендерно зумовленого 
насильства

Протимінна 
діяльність

Гуманітарне розмінування, інформування 
про мінну небезпеку та допомога 
постраждалим від мін 

Житло та 
непродовольчі 
товари

Надання наборів для проведення 
екстрених ремонтів, ремонт житла та 
підтримка з підготовки до зими

Вода, санітарія та 
гігієна

Підвезення води водовозами, аварійні 
ремонти пошкоджених водогонів та 
розподіл гігієнічних наборів
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Стратегічна ціль 2:

Реагування на потреби у сфері захисту та посилення захисту прав  
1,4 мільйона постраждалих унаслідок конфлікту людей, включно з ВПО, згідно 
з міжнародними нормами та стандартами

Сергій працює в своїй майстерні по виготовленню меблів, 
яку він відкрив за підтримки гуманітарної організації. 
Фото: Норвезька рада у справах біженців/О. Шелуденков

Обґрунтування та очікуваний результат
Конфлікт вплинув на захист близько 1,4 мільйона осіб, що 
становить більше 40% із 3,4 мільйона людей, які потребують 
гуманітарної допомоги. Як показав Аналіз гуманітарних потреб 
2020 року, в основі кризи в Україні лежать порушення міжнародного 
гуманітарного права (МГП) та міжнародного права прав людини 
(МППЛ). Ця Стратегічна ціль спрямована на посилення захисту 
прав 1,4 мільйона постраждалих унаслідок конфлікту людей 
шляхом адвокації дотримання норм МГП і МППЛ, притягнення до 
відповідальності та мінімізації наслідків порушень.

Ця Стратегічна ціль повністю відповідає Стратегії у сфері 
захисту Гуманітарної команди країни та доповнює цю Стратегію, 

яка є стратегічною (а не оперативною) за своїм характером. 
Стратегією визначено шість першочергових проблем у сфері 
захисту (зазначені без урахування пріоритетності): захист 
цивільного населення та цивільної інфраструктури; доступ до 
пенсій і соціальних виплат; доступ до документів, що посвідчують 
особу та державну реєстрацію актів цивільного стану; свобода 
пересування; захист від наземних мін і ВЗВ, а також довгострокові 
рішення та інтеграція ВПО.

Цією Стратегічною ціллю передбачається надання допомоги 
всьому населенню, яке потребує допомоги, у двох постраждалих 
областях, а також в осередках потреб на решті території країни, 
де люди все ще стикаються із серйозними ризиками, пов’язаними 
з їхньою безпекою, добробутом і основними правами. Заходи в 

ЛЮДИ, ЯКІ 
ПОТРЕБУЮТЬ 
ДОПОМОГИ

ЛЮДИ, ЯКИМ  
ПЛАНУЄТЬСЯ  
НАДАТИ ДОПОМОГУ

ЖІНКИ ДІТИ ЛЮДИ  
З ІНВАЛІДНІСТЮ

2,8 MЛН 1,4 MЛН 808 ТИС. 350 ТИС. 59 ТИС.
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пов’язаних із наземними мінами і ВЗВ. Хоча було досягнуто 
певного прогресу у вдосконаленні законодавства16, гуманітарні 
організації виступатимуть за створення національного органу з 
питань протимінної діяльності та центру протимінних операцій, 
як передбачено чинним законодавством. Вони також продовжать 
підтримувати заходи протимінної діяльності та інформування 
про ризики, а також виступати за забезпечення повного та 
безперешкодного доступу організацій, які здійснюють протимінну 
діяльність, до всіх забруднених районів, а також розширення 
послуг для дітей, які постраждали від мін і ВЗВ.

Конкретна ціль 2.5: Просування довгострокових рішень для 
ВПО, які проживають на ПУТ. У цій цілі зазначена необхідність 
пошуку довгострокових рішень для ВПО шляхом більш ефективної 
реалізації української Стратегії інтеграції ВПО. У зв’язку з цим 
гуманітарні організації будуть підтримувати продовження дії 
Плану заходів з реалізації Стратегії інтеграції ВПО на період після 
2020 року, а також допомагатимуть залучити фінансові ресурси 
для реалізації Плану заходів у повному обсязі.

16. У грудні 2018 року Парламент України ухвалив Закон «Про протимінну діяльність». Одним із 
проблемних питань, які виникли після його прийняття, була вимога направляти всі фінансові 
кошти для такої діяльності до спеціального державного фонду, що розглядалося як перешкода 
для безпосереднього фінансування донорами організацій, які здійснюю протимінну діяльність, 
та могло би призвести до припинення гуманітарної протимінної діяльності в Україні. Після заходів 
адвокації, спрямованих на усунення цього недоліку, 25 квітня 2019 року Парламент ухвалив 
законопроєкт № 10180 «Про внесення змін до закону про протимінну діяльності в Україні» для 
усунення цієї перешкоди. Більше інформації про протимінну діяльність в Інформаційному бюлетені 
про протимінну діяльність Кластера з питань захисту і Субкластера з питань розмінування за 
березень 2019 р., який доступний за посиланням https://www.humanitarianresponse.info/sites/www.
humanitarianresponse.info/files/documents/files/2019_03_advocacy_note_on_mine_action_ukr.pdf

ОСНОВНІ ВИДИ ДІЯЛЬНОСТІ

Вдосконалення збору даних для адвокаційної роботи

Моніторинг та фіксація порушень МГП і МППЛ і пов’язаного 
з конфліктом насильства, зокрема з метою запобігання 
порушенням у майбутньому

Надання експертної підтримки для вдосконалення нормативно-
правової бази з урахуванням конкретних обставини 
постраждалих людей: наприклад, процедури перетину «лінії 
розмежування», визнання свідоцтв про середню освіту 
випускників із НПУТ, інтеграція ВПО, захист цивільного 
населення, запобігання безгромадянству на НПУТ тощо

Створення ефективної платформи для залучення відповідних 
учасників

Адвокаційна робота по захисту прав людини з відповідальними 
сторонами

рамках цієї цілі спрямовані на зміцнення захисту прав людей в тісній 
співпраці з усіма учасниками, включно зі сторонами конфлікту. 
Вони орієнтовані на адвокаційну діяльність для забезпечення 
дотримання сторонами, які мають таку відповідальність згідно 
з вимогами МГП і МППЛ, міжнародних зобов’язань, стандартів 
і норм, а також забезпечення ними поваги до прав людей, які 
постраждали внаслідок конфлікту. Важливо зазначити, що 
оперативні послуги у сфері захисту, такі як юридична допомога, 
інформування про мінну небезпеку, розмінування, реагування на 
випадки гендерно зумовленого насильства тощо, які спрямовані 
на задоволення потреб у захисті постраждалих унаслідок 
конфлікту людей, включені у Стратегічну ціль 1.

Конкретні цілі та підхід до реагування
Для досягнення цієї Стратегічної цілі визначено п’ять наступних 
тематичних Конкретних цілей.

Конкретна ціль 2.1: Збільшення зусиль щодо захисту цивільного 
населення та цивільної інфраструктури відповідно до норм 
МГП та інших правових інструментів. У цій цілі зазначено 
необхідність вжиття заходів із захисту цивільних осіб та цивільної 
інфраструктури від наслідків збройного конфлікту. Ці зусилля 
відповідатимуть Національній стратегії захисту цивільних осіб в 
умовах збройного конфлікту, яка була розроблена Міністерством 
оборони і діє до 2030 року.

Конкретна ціль 2.2: Покращення доступу до соціальних 
виплат і документів, що посвідчують особу та державну 
реєстрацію актів цивільного стану, для цивільних громадян, 
які проживають на НПУТ. У цій цілі враховується необхідність 
спрощення для цивільних громадян процедур доступу до 
державних адміністративних послуг, таких як реєстрація 
народження або смерті. Хоча у 2019 році було досягнуто певного 
прогресу, проблему все ще не було розв’язано в повному 
обсязі. Кабінет Міністрів прийняв постанову, яка передбачає 
запровадження адміністративної процедури реєстрації фактів 
народження і смерті, проте цей законопроєкт усе ще не було 
затверджено. Гуманітарні організації й надалі виступатимуть за 
ефективну систему реєстрації актів цивільного стану, доступну 
для всіх цивільних громадян на всій території України.

Конкретна ціль 2.3: Покращення умов і зменшення обмежень 
свободи пересування цивільних осіб і переміщення товарів 
через «лінію розмежування». У цій цілі зазначено необхідність 
спрощення процедур для полегшення перетину «лінії 
розмежування» цивільними особами і переміщення товарів, а 
також забезпечення належних умов на всіх контрольних пунктах. 
Затвердження Кабінетом Міністрів постанови № 815, яка набула 
чинності 28 листопада 2019 року, є позитивним кроком. Проте 
гуманітарна спільнота продовжуватиме працювати зі своїми 
урядовими партнерами з метою врегулювання невирішених 
питань, які стосуються свободи пересування. Крім того, необхідно 
вжити додаткових зусиль у районах поза урядовим контролем.

Конкретна ціль 2.4: Запобігання та мінімізація фізичної 
шкоди і ризиків, пов’язаних із наземними мінами і ВЗВ. Цією 
ціллю визначено необхідність дій щодо зниження ризиків, 
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Літня жінка у своїй кухні після отримання продовольчої та грошової підтримки, 
яка допоможе їй пережити зиму. 
Фото: МГО «Емануїл»/К. Петрина 

Стратегічна ціль 3:

Забезпечення провідної ролі Уряду у здійсненні гуманітарних заходів реагування 
у координації з організаціями, які працюють у сфері розвитку, та зміцнення 
спроможностей реагування на загальнодержавному/місцевому рівнях на ПУТ

Обґрунтування та очікуваний результат
Хоча Уряд України вжив цілу низку заходів для розв’язання 
правових питань (див. розділ 1.6), після п’яти років конфлікту 
необхідно зміцнення можливостей українського Уряду для 
надання гуманітарної допомоги постраждалим на ПУТ. Це не 
лише зміцнить зв’язок між Урядом і громадянами, але також 
сприятиме розвитку місцевої інфраструктури та мережі основних 
послуг. Для гуманітарної спільноти важливо перейти від ситуації, 
коли міжнародні організації замінюють національні заходи 
допомоги, до підтримки гуманітарного реагування, яке більше 
забезпечується місцевими організаціями. Ця Стратегічна ціль 

відповідає прийнятому підходу забезпечення в Україні зв’язку 
між гуманітарною роботою та розвитком, який здебільшого 
спрямований на посилення спроможностей національних учасників 
для надання основних послуг постраждалому внаслідок кризи 
населенню17. Оскільки в рамках двосторонніх і багатосторонніх 
заходів учасники продовжують підтримувати українську програму 
реформ у різних стратегічних і секторальних напрямах, ключовим 
залишається накопичення знань, даних та створення зв’язків між 

17. Майбутні зусилля із посилення спроможностей місцевих організацій будуть зосереджені на 
п’яти тематичних сферах: протимінна діяльність, правова допомога, освіта, охорона здоров’я і 
ВСГ. Ці тематичні сфери були спільно визначені Гуманітарною командою країни та Командою 
ООН в Україні в лютому 2019 року для можливої співпраці з учасниками процесу розвитку та 
негуманітарними організаціями.

ЛЮДИ, ЯКІ 
ПОТРЕБУЮТЬ 
ДОПОМОГИ

ЛЮДИ, ЯКИМ  
ПЛАНУЄТЬСЯ  
НАДАТИ ДОПОМОГУ

ЖІНКИ ДІТИ ЛЮДИ  
З ІНВАЛІДНІСТЮ

1,2 MЛН 300 ТИС. 171 ТИС. 57 ТИС. 27 ТИС.
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гуманітарними організаціями та організаціями в галузі розвитку. 
У світлі цих можливостей необхідно поглиблювати співпрацю 
гуманітарних організацій та організацій у сфері розвитку в Україні.

Конкретна ціль та підхід до реагування
Для досягнення цієї Стратегічної цілі було визначено одну 
Конкретну ціль, як зазначено нижче.

Конкретна ціль 3.1: Зміцнення спроможностей місцевих 
надавачів допомоги і сприяння передачі функцій надання 
послуг місцевій владі там, де це доцільно. Для забезпечення 
того, що з часом український Уряд перебере на себе здійснення 
гуманітарного реагування на ПУТ, гуманітарне співтовариство 
прагне передати надання гуманітарних послуг місцевим 
установам і відійти від заміщення їхніх функцій. Це є завданням 
на рівні обласних, районних і місцевих адміністрацій, а також на 
загальнодержавному рівні. Гуманітарне співтовариство також 
продовжуватиме розширювати можливості для вдосконалення 
координації та адвокаційної роботи з учасниками процесу 
розвитку в рамках проєктів, які можуть сприяти усуненню деяких 
першопричин уразливості. До інтервенцій у рамках цієї Стратегічної 
цілі входять навчальні програми для зміцнення реагування в 
надзвичайних ситуаціях місцевими постачальниками послуг 
і персоналом, зокрема медичними працівниками, вчителями, 
працівниками системи водопостачання та державними 
органами. Такі інтервенції також включають підтримку заходів із 
забезпечення готовності до надзвичайних ситуацій та планування 
заходів на випадок таких ситуацій, зміцнення мереж громад і 
розробку планів безпечного водопостачання.

ОСНОВНІ ВИДИ ДІЯЛЬНОСТІ

Розбудова спроможностей основних постачальників 
послуг (напр., освітян, медичних працівників та персоналу 
комунальних служб)

Розбудова спроможностей юрисконсультів, помічників 
юристів, юристів, суддів, співробітників правових академій та 
державних службовців 

Розробка планів забезпечення безпеки водопостачання або 
подібних документів

Заходи адвокації щодо створення національних інститутів з 
протимінної діяльності та єдиної бази даних постраждалих від 
мін

Розбудова національних спроможностей та навичок у сфері 
протимінної діяльності

Сприяння передачі знань та експертизи місцевим органам 
влади

Заходи адвокації щодо забезпечення провідної ролі урядових 
організацій



СТРАТЕГІЧНІ ЦІЛІ ТА ПІДХІД ДО РЕАГУВАННЯ

25

Стратегічна ціль 4:

Розширення та забезпечення гуманітарного доступу до 2 мільйонів людей, які 
потребують допомоги, у всіх районах із гострими потребами

Жінка показує свій пошкоджений внаслідок конфлікту 
будинок у важкодоступному населеному пункті. 
Фото: УКГС/В. Раноєв

Обґрунтування та очікуваний результат
Повний і безперешкодний гуманітарний доступ – основна 
передумова ефективної гуманітарної діяльності. Проте, 
починаючи з липня 2015 року, доступ до людей, які потребують 
допомоги, є однією з ключових проблем гуманітарних організацій 
у постраждалих внаслідок конфлікту районах. Визнаючи це, 
Гуманітарна команда країни вперше визначила Стратегічну ціль, 
яка полягає в розширенні гуманітарного доступу. Ця Стратегічна 
ціль спрямована на території по обидва боки «лінії розмежування» 
через наявність різних проблем на кожному боці.

Хоча гуманітарні організації продовжують реалізацію 
гуманітарних програм, рівень задоволення найгостріших потреб 
населення на НПУТ залишається набагато нижче необхідного. 
Це пов’язано з істотним обмеженням доступу, бюрократичними 

та юридичними перепонами18, небезпекою та обмеженнями на 
поставку товарів, пов’язаними з економічною блокадою. На 
ПУТ також спостерігаються проблеми з доступом, пов’язані з 
питаннями безпеки та недоліками нормативно-правової бази 
України. Наприклад, відсутність національного законодавства у 
сфері гуманітарної допомоги19 спричинила появу нерозв’язаних 
питань оподаткування гуманітарних організацій, які стикаються з 

18. Обмеження, запроваджені українським Урядом, щодо поставки товарів в установи на НПУТ, які 
знаходяться під контролем де-факто установ на НПУТ обох областей.
19. Проєкт Закону України «Про гуманітарну допомогу в кризових ситуаціях» був підготовлений у 
2015 році, і відтоді його декілька разів подавали на розгляд Парламенту. Проте, до середини 2019 
року його так і не було розглянуто. З огляду на зміну Уряду його необхідно подавати на розгляд 
повторно, цього разу – новообраному Парламенту.

ЛЮДИ, ЯКІ 
ПОТРЕБУЮТЬ 
ДОПОМОГИ

ЛЮДИ, ЯКИМ  
ПЛАНУЄТЬСЯ  
НАДАТИ ДОПОМОГУ

ЖІНКИ ДІТИ ЛЮДИ  
З ІНВАЛІДНІСТЮ

3,4 MЛН 2,0 MЛН 1,1 MЛН 380 ТИС. 180 ТИС.
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проблемами щодо відшкодування ПДВ20 і виплатою заборгованості 
за попередні роки, яка станом на 2019 рік склала 11,5 млн дол. США 
для установ ООН. Здійсненню заходів реагування по обидва боки 
«лінії розмежування» також перешкоджають фізичні обмеження 
доступу, включно з небезпекою і складними зимовими умовами, 
які ще більше ускладнюють доступ до ізольованих районів.

Незважаючи на відсутність програмних заходів у рамках цієї цілі, 
здійснення значної частини роботи буде покладено на недавно 
створену Гуманітарною командою країни Робочу групу з питань 
доступу21, яка займається стратегічними питаннями, пов’язаними 
з гуманітарним доступом. У 2020 році гуманітарні організації 
намагатимуться реалізовувати заходи згідно з потребами і 
виконувати вимоги по обидва боки «лінії розмежування». Попри 
те, що наразі більше допомоги надається на ПУТ, гуманітарні 
організації роблять усе можливе для збільшення своєї оперативної 
присутності на НПУТ і рівномірного задоволення потреб, що вкрай 
важливо для розширення заходів реагування. Докладаються 
зусилля з розширення оперативних можливостей національних 
і міжнародних НУО та установ ООН, а також із забезпечення 
усестороннього дотримання норм МГП і гуманітарних принципів.

20. Хоча українське законодавство звільняє НУО від оподаткування (ПДВ, податок на прибуток 
і податок на прибуток підприємств – див. Податковий кодекс України: https://zakon.rada.gov.
ua/laws/show/2755-17 (ст. 14.1.121; 133.4, 133.4.1.), поточне законодавство про звільнення від 
оподаткування не було адаптоване до короткострокового та надзвичайного характеру гуманітарних 
втручань. Короткий період реалізації гуманітарних проєктів, тривала процедура реєстрації та 
довгі списки необхідних документів означають, що велика частка закупівель міжнародними 
організаціями все ще обкладається ПДВ. Крім того, у законодавстві відсутній механізм для 
відшкодування заборгованості за попередні роки.
21. Цю робочу групу спільно координують УКГC і Норвезька рада у справах біженців.

Конкретні цілі та стратегія реагування
Для досягнення цієї Стратегічної цілі визначено три Конкретні 
цілі, як зазначено нижче:

Конкретна ціль 4.1: Посилення заходів адвокації по обидва боки 
«лінії розмежування» для розширення гуманітарного доступу. 
Ця ціль передбачає необхідність залучення основних учасників, 
здатних вплинути на рішення у сфері гуманітарного доступу, а 
також формування кращого розуміння важливості та необхідності 
гуманітарного доступу.

Конкретна ціль 4.2: Поглиблення оцінки проблем доступу 
для більш чіткого визначення труднощів, пов’язаних із 
доступом, і кількісного вираження їхнього впливу. Цією ціллю 
передбачається необхідність кількісного аналізу наслідків 
проблеми у сфері гуманітарного доступу для того, щоби 
сформувати доказову базу для обговорення питання доступу.

Конкретна ціль 4.3: Вивчення нових операційних підходів для 
розширення доступу та використання тих підходів, які вже 
продемонстрували свою дієвість. Цією ціллю передбачено 
проведення роботи по розгляду нових і альтернативних 
операційних підходів для розширення гуманітарної присутності.
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1.3

Загальний пріоритет: підзвітність 
перед постраждалим населенням

Планом гуманітарного реагування приділяється особлива 
увага підзвітності перед постраждалим населенням (ПППН) 
– найважливішому елементу у створенні якісних програм. Усі 
проєкти розробляються на основі консультацій із постраждалими 
громадами та передбачають моніторинг їхнього впливу. Для 
включення у План гуманітарного реагування у всіх проєктах має 
використовуватися гендерно-віковий маркер (GAM) Міжвідомчого 
постійного комітету і, де доцільно, мають впроваджуватися 
відповідні механізми ПППН. У 2017 році Гуманітарна команда 
країни (ГКК) розробила систему ПППН, у рамках якої визначаються 
можливі колективні заходи ПППН. ГКК визначила ПППН як один із 
своїх ключових пріоритетів на 2019 рік.

Рівень задоволення допомогою (лише на ПУТ)
Як показують останні дані, 77% отримувачів допомоги задоволені 
нею, як її обсягами, так і її якістю22. Рівень задоволення вищий 
серед сільських громад (близько 80%), де потреби найгостріші. 
Це свідчить про те, що гуманітарна допомога є однією з найбільш 
успішних та високо оцінюваних форм підтримки, яку надає 
гуманітарна спільнота.

Залучення громад
Процес проведення оцінки та аналізу потреб, планування 
реагування, а також розстановки пріоритетів в Україні є 
консультативним за своїм характером і передбачає залучення 
постраждалих людей для визначення потреб та пріоритетних 
програм. У рамках проведення оцінок і аналізу потреб механізми 
ПППН включено у міжсекторальну оцінку потреб, яка щорічно 
проводиться ініціативою REACH у співпраці з Міжкластерною 
координаційною групою. В оцінках розглядаються пріоритети 
постраждалих людей, їхня думка про заходи гуманітарної 
допомоги, задоволеність одержаною допомогою, види 
отримуваної допомоги, наявність механізмів зворотного зв’язку і 
консультацій, а також види допомоги, яким надається перевага. 
Хоча все ще є необхідність вдосконалювати механізм ПППН, 77% 
постраждалих людей у 2019 році були задоволені допомогою, 
яку вони отримали. У 2019 році 65% людей, які проживають 
найближче до «лінії розмежування», отримали допомогу. Загалом 
спостерігається суттєве покращення методів надання допомоги. 
Частка домогосподарств, які повідомляли про наявність 
механізму подачі скарг постачальникам допомоги, збільшилася із 
40% до 50% з 2017 р. по 2019 р.

У 2019 році Міжкластерна координаційна група регулярно 

22. REACH, Humanitarian Trend Analysis in GCA, 2019.

відвідувала громади, у тому числі громади, розташовані у 
найбільш ізольованих районах уздовж «лінії розмежування», 
щоби на місці дізнатися про гуманітарні потреби. Такі поїздки 
дозволяють Міжкластерній координаційній групі проводити 
відкритий і чесний діалог із членами громади і запитувати їхню 
думку і відгуки про гуманітарні потреби і отриману допомогу.

Результати щорічних міжсекторальних оцінок потреб і регулярних 
виїздів Міжкластерної координаційної групи на місця допомагають 
забезпечувати підзвітність учасників гуманітарної діяльності 
за якість наданої ними допомоги та інформувати про спільні 
кроки, які необхідно зробити гуманітарному співтовариству для 
забезпечення відповідності допомоги потребам. Організаціям 
також рекомендується взаємодіяти і проводити консультації з 
громадою для розробки та адаптації заходів реагування, у тому 
числі щодо визначення найбільш відповідного способу надання 
допомоги. Кластери/сектори відіграють ключову роль у сприянні 
впровадженню узгоджених підходів, щоби усунути будь-які 
недоліки якості або масштабів реагування23.

Механізми зворотного зв’язку та розгляду скарг
В Україні діє понад 20 гарячих ліній, роботу яких забезпечують 
організації громадянського суспільства або гуманітарні 
організації, створені як до, так і після початку конфлікту. Ці 
гарячі лінії безпосередньо надають консультативну допомогу 
(наприклад, психосоціальну підтримку, юридичну допомогу тощо) 
людям, які її потребують, та забезпечують спосіб, завдяки якому 
постраждале населення може повідомляти про проблеми, з якими 
воно стикається. Хоча ці «гарячі лінії» – корисна ініціатива, все ще 
є прогалини у забезпеченні системних і дієвих зв’язків між ними і/
або альтернативними механізмами.

Запобігання сексуальній експлуатації та знущанням
Запобігання випадкам сексуальної експлуатації та знущань по 
відношенню до членів постраждалих громад з боку надавачів 
допомоги є ключовим напрямом для Гуманітарної команди 
в Україні. У 2019 році було проведено дослідження наявних 
практик у сфері сексуальної експлуатації та знущань в Україні. 
Як показали його результати, у 97% організацій, які взяли участь 
в опитуванні, є кодекс поведінки персоналу у сфері запобігання 
сексуальній експлуатації та знущанням, 56% мають механізми для 
реалізації такої політики в операційній діяльності, але лише 22% 

23. Наприклад, Кластером житла та непродовольчих товарів було розроблено детальні 
рекомендації з підготовки до зими, які визначають способи узгодженого та систематизованого 
реагування у рамках підготовки до зими. Рекомендації щорічно оновлюються з урахуванням 
досвіду, накопиченого за попередні п’ять циклів підготовки до зими.



ПЛАН ГУМАНІТАРНОГО РЕАГУВАННЯ 2020 Р.

28

співробітників пройшли навчання у цій сфері24.

Робоча група ГКК з питань запобігання сексуальній експлуатації 
та знущанням в Україні, підтримку роботи якої забезпечує УКГC, 
– є основним органом із координації зусиль у сфері запобігання 
сексуальній експлуатації та знущанням. Від імені Гуманітарної 
команди країни, ця Робоча група забезпечує підтримку заходів 
щодо захисту бенефіціарів від сексуальної експлуатації та 
знущань, а також розширює колективні спроможності установ по 
запобіганню випадкам сексуальної експлуатації та знущань з боку 
гуманітарних працівників в Україні і реагуванню на такі випадки. 
Робочою групою було визначено три пріоритетні напрями для 

24. За даними опитування щодо запобігання сексуальній експлуатації та знущанням, проведеного 
Кластером з питань захисту.

зміцнення спроможностей системи по запобіганню сексуальній 
експлуатації та знущанням: (i) зміцнення спроможностей 
організацій у цій сфері, (ii) підвищення обізнаності та навчання 
гуманітарних працівників та (iii) підвищення обізнаності та 
зміцнення механізмів зворотного зв’язку для бенефіціарів, і 
контроль реалізації цих заходів. З огляду на результати оцінки 
ризиків для громад, проводиться робота по включенню питань 
запобігання сексуальній експлуатації та знущанням у тренінги, 
які проводяться гуманітарною спільнотою, в яких беруть участь 
військові. 
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1.4

Застосування багатоцільової 
грошової допомоги

Багатоцільова грошова допомога (БЦГД) забезпечує 
постраждалим унаслідок кризи людям максимальний ступінь 
гнучкості та гідності при виборі способів задоволення своїх 
потреб25. Дані26 свідчать про те, що 67% постраждалого внаслідок 
конфлікту населення на ПУТ надають перевагу допомозі у 
грошовій формі, хоча, як показують поїздки у віддалені громади, які 
розташовані найближче до «лінії розмежування», є певні складнощі 
з грошовою допомогою там, де ринки не працюють належним 
чином. БЦГД була і залишається важливим міжсекторальним 
методом реагування, особливо на ПУТ. Її основна мета полягає у 
підвищенні здатності постраждалих людей задовольняти нагальні 
основні потреби та якомога більше використовувати ресурси так, 
щоби це найбільше відповідало їхнім потребам.

Дані, отримані у 2019 році, також свідчать про те, що отримувачі 
БЦГД, як правило, мають рівень доходу близько 45% від 
прожиткового мінімуму і здебільшого не здатні самостійно 
задовольняти основні нагальні потреби. Результати моніторингу, 
який проводиться ключовими партнерами після розподілу 
допомоги, показують, що 73% бенефіціарів одночасно мають 
потреби більш ніж в двох секторах27, які загострюються в 
зимовий період. Без підтримки у вигляді БЦГД вони не зможуть 
задовольняти свої нагальні щоденні основні потреби, а тому 
з’являється ризик застосування ними негативних стратегій 
виживання.

Починаючи з 2016 року, Робоча група з питань грошової 
допомоги в Україні28 є основним координаційним органом з 
питань БЦГД, який відстежує реалізацію таких переказів, а також 
сприяє застосуванню більш послідовного підходу і стандартів. 
Готівкові перекази у цілях, які відповідають конкретному сектору 
(наприклад, кошти на їжу, оренду або гігієнічні засоби тощо), як і 
раніше, координуються відповідним кластером і повідомляються 
йому.

25. Організація Cash Learning Partnership (CaLP), http://www.cashlearning.org/thematic-area/
multipurpose-cash-assistance
26. 2019 Humanitarian Trend Analysis, ініціатива REACH.
27. ACCESS Consortium, постдистрибуційний моніторинг отримувачів БЦГД.
28. Для отримання додаткової інформації про послуги, які надаються Робочою групою з питань 
грошової допомоги в Україні, див. https://www.humanitarianresponse.info/en/operations/ukraine/cash-
working-group

Реагування
Робоча група з питань грошової допомоги в Україні допомагає 
визначити розмір Кошика мінімальних витрат, який визначає 
вимоги домогосподарств для задоволення основних потреб, а 
також їхню середню вартість29. Починаючи з 2017 року, Кошик 
мінімальних витрат узгоджується з прожитковим мінімумом, 
який використовується Урядом України і для визначення 
якого застосовуються дані Міністерства соціальної політики, 
що регулярно оновлюються для урахування динаміки ринку в 
якості базового рівня для проведення розрахунків30. На 2020 рік 
партнери Робочої групи з питань грошової допомоги в Україні 
домовилися не змінювати суму БЦГД, яка сьогодні складає  
970 грн на людину в місяць (що еквівалентно приблизно 40 дол. 
США)31. Поточна сума БЦГД призначена для покриття приблизно 
60% розриву між мінімальними витратами і доходами. Подібно 
до попередніх років, перекази БЦГД покриватимуть у середньому 
чотири місячні платежі або більше, якщо численні потреби 
залишатимуться. У окремих випадках переказ буде разовим32, 
проте загальна сума переказу відповідатиме його щомісячній сумі, 
рекомендованій Робочою групою з питань грошової допомоги в 
Україні.

Адресність: БЦГД призначена для найбільш вразливих людей 
із великою кількістю незадоволених потреб, чий щомісячний 
дохід нижче прожиткового мінімуму. Ця група переважно 
включає: людей похилого віку, єдиним джерелом доходу яких 
є пенсія; очолювані жінками домогосподарства з декількома 
дітьми; неповні родини з дітьми; родини, у складі яких є особа 
з інвалідністю або особи з обмеженою мобільністю; родини, у 
складі яких є люди з хронічними хворобами; родини, у складі 
яких є ВПО, які можливо втратили доступ до соціальних виплат; 
родини, у складі яких є безробітні у віці 50-59 років (які не досягли 

29. Кошик мінімальних витрат необхідний для визначення суми переказів БЦГД, оскільки він 
пов’язаний з метою програм і відображає вразливість групи, якій планується надати допомогу, 
та аналіз прогалин. Мета Кошику мінімальних витрат – покриття частини основних потреб, які 
населення не може задовольнити, а сума розрахована для покриття розриву між доходами 
і мінімальними витратами. Керівництво з питань багатоцільових грантів у грошовій формі 
організації Cash Learning Partnership (Operational Guidance and Toolkit for Multipurpose Cash Grants), 
грудень 2015 р.
30. Такий підхід покликаний забезпечити взаємодоповнюваність заходів і звести до мінімуму будь-
які збої у довгостроковій перспективі, оскільки Уряд є основним виконавцем покладених на нього 
зобов’язань перед громадянами, включно з ВПО. З іншого боку, дані з різних першоджерел про 
середній дохід постраждалих внаслідок конфлікту людей порівнюються із затвердженим Урядом 
прожитковим мінімумом для виявлення прогалин і визначення таким чином рекомендованої суми 
БЦГД, спрямованої на зменшення розриву між мінімальними витратами та доходами.
31. З огляду на те, що розрив між мінімальними витратами та доходами у 2019 році залишається 
майже на тому самому рівні, що у 2018 році [Методологія розрахунку мінімального кошику витрат в 
Україні (жовтень 2018 року); доступно за посиланням 
https://www.humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse.info/files/documents/files/
cash_working_group_mpc_guidance_on_transfer_value_october_2018.pdf
32. Існують різні причини для здійснення разових багатоцільових грошових переказів, наприклад, 
проблеми з логістикою, бажання бенефіціарів, наприклад, тих, у кого є борги або чиї нагальні 
потреби перевищують місячну суму БЦГД.
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пенсійного віку)33.

Географічна спрямованість: готівкові перекази, включно з 
БЦГД, як правило, можливо реалізувати лише на ПУТ, де ринки 
продовжують функціонувати, а банківські та поштові послуги 
пропонують безпечні та ефективні способи доставки. На НПУТ 
дані про стан ринків залишаються обмеженими і недостатніми для 
визначення можливості здійснення переказів грошових коштів. 
Відсутність надійних постачальників фінансових послуг на НПУТ, 
пов’язана з міжнародними санкціями, є ще однією серйозною 
перешкодою для здійснення на цій території готівкових переказів.

Координація з іншими секторами: партнери у сфері БЦГД 
координують свої дії з іншими кластерами через (i) Міжкластерну 
координаційну групу, де голова Робочої групи з питань 
грошової допомоги є постійним членом для забезпечення 
належної координації діяльності з іншими кластерами, (ii) 
систему направлення негрошової секторальної допомоги у 

33. Пенсійний вік в Україні наразі складає 55 років для жінок і 60 років для чоловіків. Проте нова 
нормативно-правова база передбачає збільшення пенсійного віку до 60 років для жінок і до 62 
років для чоловіків до 2021 року.

разі надзвичайно високих або хронічних факторів вразливості, 
виявлених серед отримувачів БЦГД, і (iii) регулярний моніторинг 
ринку партнерами у сфері БЦГД на постраждалих унаслідок 
конфлікту територіях протягом останніх двох років34.

Вартість реалізації
Починаючи з 2015 року, для переказів БЦГД у Планах 
гуманітарного реагування передбачаються конкретні бюджетні 
статті для точного кількісного визначення потреб. Діяльність 
із БЦГД у рамках ГПР на 2020 рік, на яку виділено 5,2 млн дол. 
США, призначених для надання допомоги близько 22 800 людям, 
буде здійснюватися 8 партнерами35. Як і в попередньому році, 
БЦГД виключно надаватиметься найбільш вразливим людям, 
які проживають у межах 20 км від «лінії розмежування» на ПУТ, 
причому близько 65% від загального обсягу будуть надаватися у 
зоні 0-5 км від «лінії розмежування».

34. Методологія була розроблена у 2017 році в тісній співпраці з відповідними кластерами і сьогодні 
охоплює п’ять секторів (продукти харчування, гігієна, підготовка до зими, в тому числі матеріали 
для утеплення, основні будівельні і основні сільськогосподарські матеріали). Міжкластерна 
координаційна група і Робоча група з питань грошової допомоги включили огляд і гармонізацію 
механізмів моніторингу ринку в річний робочий план Міжкластерної координаційної групи. Для 
отримання додаткової інформації про моніторинг ринку див. https://www.humanitarianresponse.info/
en/operations/ukraine/cash-working-group
35. Організації ACTED, ADRA, Карітас Україна, Dorcas, МОМ, «Людина в біді», Save the Children та 
Polish Humanitarian Action.
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Операційні спроможності та доступ

ОПЕРАЦІЙНІ 
ПАРТНЕРИ

ДИНАМІКА: 
ОПЕРАЦІЙНІ ПАРТНЕРИ
(2015 - 2019 РР.)

% ЛЮДЕЙ У ВАЖКОДОСТУПНИХ 
РАЙОНАХ, ЯКИМ ПЛАНУЄТЬСЯ 
НАДАТИ ДОПОМОГУ

БЕЗПЕКОВІ ІНЦИДЕНТИ
(СІЧ. - ЛИСТ.)

ДИНАМІКА:
БЕЗПЕКОВІ ІНЦИДЕНТИ
(2017 Р. - ЛИСТ. 2019 Р.)

131 46% 8 347

ОДЕСЬКА

КИЇВСЬКА

СУМСЬКА

ПОЛТАВСЬКА

ЛЬВІВСЬКА

ХАРКІВСЬКА
ЛУГАНСЬКА

ПУТ

ЧЕРНІГІВСЬКА

ДОНЕЦЬКА
ПУТ

ВІННИЦЬКА

ЗАПОРІЗЬКА

ЖИТОМИРСЬКА

ВОЛИНСЬКА РІВНЕНСЬКА

ХЕРСОНСЬКА

ЧЕРКАСЬКА

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

МИКОЛАЇВСЬКА

КІРОВОГРАДСЬКА

ХМЕЛЬНИЦЬКА
ТЕРНОПІЛЬСЬКА

ЗАКАРПАТСЬКА

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА

АВТОНОМНА
 РЕСПУБЛІКА 

КРИМ*

ЧЕРНІВЕЦЬКА

КИЇВ

ЛУГАНСЬКА
НПУТ

ДОНЕЦЬКА
НПУТ

Чорне море

Азовське море

РУМУНІЯ

РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ

БІЛОРУСЬ

ПОЛЬЩА

МОЛДОВА

«лінія розмежування» станом на серпень 2018 р.
кордони областей

80 
60 
10 

кількість партнерів

* Автономна Республіка Крим та місто Севастополь, Україна, 
тимчасово окуповані Російською Федерецією, як визначено 
відповідно до резолюції Генеральної Асамблеї ООН 73/263

Використані позначення та викладення матеріалу в плані жодним чином не відображають позицію Секретаріату Організації Об’єднаних Націй щодо правового статусу будь-якої 
країни, території, міста чи району, їхніх органів влади чи демаркації їхніх кордонів.
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Люди, яким надано допомогу в рамках ПГР 2019 р.

СЕКТОР ПОТРЕБИ
(ДОЛ. США)

ЛЮДИ, ЯКІ 
ПОТРЕБУЮТЬ 
ДОПОМОГИ

ЛЮДИ, ЯКИМ 
ПЛАНУЄТЬСЯ 
НАДАТИ 
ДОПОМОГУ

ЛЮДИ, ЯКИМ 
НАДАНО 
ДОПОМОГУ,
станом на вересень 2019 р.

Захист $48 МЛН 3,1 МЛН 1,3 МЛН 894 ТИС.

Вода, санітарія та гігієна $33 МЛН 3,2 МЛН 2,0 МЛН 265 ТИС.

Житло та непродовольчі товари $27 МЛН 264 ТИС. 131 ТИС. 56 ТИС.

Продовольча безпека та засоби до існування $19 МЛН 1,1 МЛН 78 ТИС. 29 ТИС.

Охорона здоров'я $18 МЛН 1,3 МЛН 1,3 МЛН 60 ТИС.

Освіта $6 МЛН 737 ТИС. 170 ТИС. 18 ТИС.

Багатоцільова грошова допомога $7 МЛН  — 31 ТИС. 7 ТИС.

Загальні послуги та підтримка $6 МЛН  — — — 

Гуманітарні партнери ведуть операційну роботу у різних 
постраждалих внаслідок конфлікту районах. У 2019 році 131 
організація36 надавала гуманітарну допомогу і забезпечувала 
захист постраждалим внаслідок конфлікту людей.

На ПУТ працює більше організацій, ніж на НПУТ, що здебільшого 
пов’язано з проблемами доступу та бюрократичними 
перешкодами. На НПУТ працює лише 12 організацій (установ 
ООН та НУО), що призводить до дисбалансу операційних 
спроможностей у різних секторах та порівняно з ПУТ.

Операційні спроможності варіюються в залежності від 
секторального напряму: так, у Кластері з питань захисту 
працює найбільша кількість партнерів, а у Кластера житла та 
непродовольчих товарів – найменша (хоча загалом кількість 
партнерів не обов’язково точно відображає повну операційну 
спроможність).

Неурядові організації, особливо національні, продовжують 
відігравати важливу роль у якості безпосередніх надавачів 
гуманітарної допомоги і послуг найбільш вразливому населенню 
у сфері захисту. Ефективність роботи НУО також визнається 
у Гуманітарному плані реагування на 2020 рік, в якому бере 
участь більше НУО, порівняно з попередніми роками37. Кількість 
національних НУО, які беруть участь у ПГР, майже подвоїлася з 
12 у 2019 році до 23 у 2020 році. Аналогічно більш ніж подвоїлася 
кількість проєктів, поданих національними НУО: із 19 у 2019 році 
до 41 у 202038 році, внаслідок чого обсяг фінансових потреб за 
проєктами національних НУО збільшився на 7 млн дол. США.

Роботу організацій, які беруть участь у Плані гуманітарного 
реагування, доповнюють декілька ключових партнерів, у тому 
числі такі впливові як Міжнародний комітет Червоного Хреста 
(МКЧХ), Міжнародна Федерація Товариств Червоного Хреста і 

36. Це узагальнена цифра за даними звітності у форматі 3W (хто, що, де) за період з січня по 
вересень 2019 року. У число 131 організацій входять 85 національних НУО, 32 міжнародні НУО, 
9 установ ООН, 3 міжнародні і дві інші організації. У порівнянні з ПГР на 2019 рік, їхня кількість 
зменшилася на 7 організацій. Однак, оскільки ця цифра заснована на 3W бази даних, у рамках якої 
звітування є добровільним, це не обов’язково означає, що ці сім організацій неактивні або більше 
не здійснюють свою діяльність в Україні.
37. Кількість національних НУО (ННУО), які беруть участь у ПГР, майже подвоїлася з 12 у 2019 
році до 23 у 2020 році. Аналогічно, кількість проєктів, представлених ННУО, більш ніж подвоїлася: 
із 19 у 2019 році до 41 у 2020 році. Майже третина всіх проєктів реалізовується національними 
неурядовими організаціями, що становить 14% від загального обсягу фінансових потреб.
38. Це становить майже третину зі 122 проєктів ПГР та складає 14% від загального обсягу 
фінансових потреб.

Червоного Півмісяця (МФЧХЧП) та «Лікарі без кордонів» (MSF).
Заходи реагування, які здійснюють ці організації, мають такі 
самі цілі, що й План гуманітарного реагування, і доповнюють 
проєкти Плану. Завдяки своєму особливому мандату МКЧХ має 
можливість доповнювати роботу інших гуманітарних партнерів 
у країні і допомагати найбільш вразливим групам населенням, 
зокрема утримуваним під вартою особам.

Партнери за типом організації

ТИП ПАРТНЕРИ

Національні НУО 85

Міжнародні НУО 31

Агенції ООН 10

Міжнародні організації 3

Інші 2

Партнери за секторами

СЕКТОР ПАРТНЕРИ

Захист 75

Продовольча безпека та засоби до існування 18

Вода, санітарія та гігієна 15

Охорона здоров'я 12

Освіта 10

Житло та непродовольчі товари 10
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Роль Уряду України 
в гуманітарній роботі
Відповідно до зобов'язань Уряду України по наданню допомоги 
громадянам України, незалежно від їхнього місця проживання, 
центральні, обласні та місцеві органи все більше беруть на себе 
відповідальність за здійснення гуманітарного реагування на 
територіях під урядовим контролем. Так, нещодавно Міністерством 
у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій і внутрішньо 
переміщених осіб (МВТОТ) було підготовлено п›ятирічний план 
роботи, спрямований на забезпечення першочергових потреб у 
соціальному захисті мешканців районів, розташованих поблизу 
«лінії розмежування», та НПУТ.

Право на житло, землю та власність
Політичні зміни у 2019 році відкрили можливості для 
запровадження іншого підходу до задоволення потреб людей 
у постраждалих регіонах України. Після того, як Президент 
України заявив про наміри відновити роботу по врегулюванню 
конфлікту, за короткий проміжок часу Уряд України зробив 
декілька важливих кроків для покращення життя постраждалих 
людей. У липні 2019 року Уряд розпочав роботу по задоволенню 
потреб людей, пов’язаних із правом на житло, землю та 
майно, які часто називають серед найбільш гострих потреб 
людей, які проживають на підконтрольній Уряду території. Уряд 
запровадив програму доступного житла для ВПО та збільшив 
бюджетні видатки на фінансування цієї програми на 485 млн грн, 
додатково до початкової суми 100 млн грн. Ці кошти надаються 
місцевим органам в якості субвенцій для забезпечення житлових 
потреб ВПО. Крім того, Кабінет Міністрів України запровадив 
адміністративну процедуру відшкодування збитків за пошкоджене 
та зруйноване житло та затвердив виділення 40 мільйонів гривень 
(еквівалентно близько 1,6 млн дол. США) для виплати компенсації 
за зруйноване/пошкоджене житло для постраждалих внаслідок 
конфлікту родин. Хоча створений механізм все ще потребує 
вдосконалення, зокрема щодо розширення його застосування та 
збільшення сум відшкодування, його запровадження на практиці 
дасть свої результати.

Порядок перетину
Наприкінці 2019 року Уряд України також затвердив постанову, 
покликану спростити порядок переміщення людей та товарів 
через «лінію розмежування». Ця постанова спростила 
переміщення товарів через «лінію розмежування», оскільки 
головна увага приділяється не дозволеним, а забороненим або 
обмеженим для переміщення товарам (здебільшого це стосується 
небезпечних товарів та предметів військового призначення). 
Попри ці позитивні зміни, постанова також включає декілька 

проблемних положень39, що було визнано Урядом України, який 
заявив про наміри розв’язати ці проблеми для полегшення 
перетину «лінії розмежування» цивільними особами40.

Пенсії
Відбулися деякі позитивні зміни щодо виплат пенсій 
постраждалим унаслідок конфлікту громадянам, включно з 
ВПО. 26 листопада 2019 р. в Парламенті було зареєстровано 
законопроєкт № 2083-д, яким передбачається механізм виплат 
пенсій постраждалому внаслідок конфлікту населенню. У 
законопроєкті пропонується скасувати зв'язок між доступом до 
пенсій та реєстрацією в якості ВПО. Законопроєкт був схвалений 
відповідними парламентськими комітетами та готовий для 
розгляду у першому читанні. Якщо його буде затверджено, 
мешканці НПУТ зможуть звертатися для отримання пенсії у будь-
якому відділенні на ПУТ.

Протимінна діяльність
18 грудня в Парламенті України було зареєстровано 
законопроєкт № 2618, яким передбачається внесення змін до 
Закону України «Про протимінну діяльність». У цих поправках 
частково враховано пропозиції партнерів, які працюють у сфері 
гуманітарного розмінування; крім того, деякі пропозиції та 
коментарі було розглянуто робочою групою з внесення змін 
до закону про протимінну діяльність. Критично важливим є 
створення національних органів з питань протимінної діяльності, 
оскільки їх створення матиме позитивний вплив на реалізацію 
протимінної діяльності в Україні, захист цивільного населення 
тощо.

Виборчі права ВПО
Уряд також вжив певних заходів щодо забезпечення виборчих 
прав ВПО. 19 грудня Верховна Рада України прийняла «Виборчий 
кодекс», яким забезпечується право ВПО на участь у місцевих 
виборах41. Наступні місцеві вибори в України відбудуться у 2020 
році, отже ВПО у різних регіонах України будуть включені до 
місцевих реєстрів виборців та матимуть можливість брати участь 
у місцевих виборах. Це є підтвердженням зобов’язань, які взяв на 
себе Уряд України, щодо покращення умов життя ВПО та сприяння 
їх інтеграції у приймаючі громади.

39. Так, наприклад, дітям у віці від 14 до 16 років для виїзду з підконтрольної Уряду території на 
непідконтрольну територію необхідно пред›являти додаткові документи. Також існують обмеження 
щодо суми готівкових коштів, які дозволено переміщувати через «лінію розмежування». Так, як 
повідомляється, на початок грудня близько 11 родин стикнулися зі складнощами через ці вимоги.
40. Міністерка у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб 
України заявила про це під час брифінгу з питань гуманітарної ситуації в України для держав-членів 
ООН, який відбувся 12 грудня 2019 року у Нью-Йорку.
41. Раніше, ВПО, постійне місце проживання яких знаходиться на не підконтрольних Уряду 
територіях, або люди без постійного місця проживання не могли брати участь у місцевих 
виборах або виборах депутатів Верховної Ради України у мажоритарному окрузі за новим місцем 
проживання.
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Економічний розвиток
Розуміючи, що на економічну ситуацію мешканців регіону 
суттєво впливає безробіття та фінансові втрати, Уряд України 
активно працює над залученням інвестицій в економіку 
регіону. Наприкінці жовтня 2019 року Уряд провів міжнародний 
інвестиційний форум, де представники більш ніж 45 країн 
мали можливість обговорити економічні перспективи Донбасу, 
підвищуючи рівень довіри інвесторів. Хоча необхідний час, щоби 
такі ініціативи дали свої плоди, є підстави вважати, що позитивна 
динаміка, яка з'явилася завдяки цій важливій конференції, 
сприятиме економічному відновленню регіону.

Уряд України підтверджує свої зобов'язання по врегулюванню 
питань тривалого внутрішнього переміщення, спираючись 
у цій роботи на Стратегію інтеграції внутрішньо переміщених 
осіб та План заходів з її реалізації. Стратегією передбачається 
необхідність роботи всього уряду для формування довгострокових 
рішень для ВПО та приймаючих громад, з урахуванням потреб 
щодо забезпечення засобами до існування, житлом, компенсацією 
за житло, потреб щодо освіти та медичної підтримки, зміцнення 
соціальної єдності та забезпечення виборчих прав. Попри те, що 
за останній рік, з різних причин, в тому числі через брак ресурсів 
та політичної волі деяких урядових органів, не було досягнуто 
значного прогресу в реалізації Плану заходів, Міністерство у 
справах ветеранів, тимчасово окупованих територій та ВПО 

заявило про свої наміри реалізовувати програми, спрямовані 
на задоволення потреб ВПО, акцентуючи увагу на тому, що 
розглядає ВПО як важливий людський ресурс. Міністерство також 
повідомляло про розробку, спільно з міжнародними партнерами, 
програми забезпечення ВПО тимчасовим житлом, вартістю 
44 мільйона євро. Для того, щоби втілити ці наміри у життя та 
допомогти 1,4 мільйона ВПО в Україні, необхідна підтримка як 
гуманітарних організацій, так і партнерів, які працюють у сфері 
розвитку.

Зв’язок гуманітарної допомоги та заходів розвитку
Уряд України визначив співпрацю з гуманітарними партнерами і 
партнерами у сфері розвитку по забезпеченню зв'язку між цими 
двома напрямами роботи, зокрема на території під урядовим 
контролем, в якості пріоритету на 2020 рік. Це пов'язано не лише 
зі збільшенням підтримки проєктів довгострокового розвитку 
в тих районах, де інтенсивність бойових дій зменшилася, але 
й з посиленням ролі Уряду України у реагуванні на гуманітарні 
потреби шляхом розширення надання основних соціальних послуг 
за підтримки гуманітарної спільноти. Для того, щоби ці плани 
стали реальністю, необхідна також допомога партнерів у сфері 
розвитку, як двостороння, так і багатостороння.
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Частина 2

Моніторинг

Мама та бабуся обіймають дитину. 
Фото: УКГС/Є.Малолетка
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2.1

Структура моніторингу

ЦИКЛ ПІДГОТОВКИ ГУМАНІТАРНИХ ПРОГРАМ 

СІЧ. ЛЮТ. БЕРЕЗ. КВІТ. ТРАВ. ЧЕРВ. ЛИП. СЕРП, ВЕРЕС. ЖОВТ. ЛИСТ. ГРУД.

Огляд гуманітарних потреб

План гуманітарного реагування

Оперативне зведення

Онлайн Інформаційна панель з 
гуманітарних питань

Гуманітарне співтовариство в Україні продовжуватиме 
посилення відповідальності за допомогу, яку воно надає шляхом 
контролю і звітування про вплив та обсяги заходів реагування. 
Різні сектори продовжуватимуть удосконалювати свою діяльність 
з моніторингу та управління інформацією для забезпечення 
своєчасної допомоги тим, хто її найбільше потребує, а також 
виявлення найістотніших прогалин.

Моніторинг за наданням гуманітарної допомоги
Гуманітарні операції у 2020 році будуть контролюватись і 
оцінюватися відповідно до цілей і заходів кластерів з урахуванням 
показників на базі узгоджених, завчасно визначених індикаторів, 
цільових рівнів та термінів виконання. Буде підтримуватися зв’язок 
з організаціями, які здійснюють операційну роботу на місцевому, 
регіональному і глобальному рівнях, з метою виявлення ресурсів 
і можливостей для моніторингу та оцінки впливу. Для цілей 
моніторингу, де це можливо, використовуватимуться наявні або 
глобальні інструменти або платформи, розроблені або розгорнуті 
УКГС та іншими партнерами, включно з Модулем планування 
заходів реагування (RPM), Службою фінансового моніторингу 
(FTS), Оперативним зведенням у електронному форматі, 
довідковою системою UNInfo і порталом даних Міністерства з 
питань тимчасово окупованих територій та ВПО.

Моніторинг діяльності кластерів
Цілі, результати, завдання та показники кластерів базуються 
на Стратегічних цілях Плану гуманітарного реагування і 
пов’язаних з ними міжсекторальних результатах. Показники 
результативності об’єднують результати реалізації проєктів 
членів кластера для узагальнення основних видів діяльності та 
висвітлення основних досягнень кластера. Це дає уявлення про 
те, чи знаходиться кластер на шляху до досягнення своїх цілей 
і охоплення різних географічних районів. Планові показники 
кластера використовуватимуться для оцінки кількості людей, 
яким надається допомога, на щоквартальній основі (формат 5W).

Звітність
Дані моніторингу публікуватимуться на вебсайті Гуманітарного 
реагування щоквартально і доповнюватимуть матеріали 
кластерів (карти, інтерактивні інформаційні панелі тощо). Ці звіти 
про моніторинг включатимуть переглянуті дані та результати 
аналізу, призначені для внесення корективів до планування 
заходів реагування і прийняття стратегічних рішень.
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2.2

Внески секторів 
у досягнення Стратегічних цілей

Конкретні цілі: Цільові показники та заходи реагування

КЛАСТЕР ЦІЛІ КЛАСТЕРА ЗАХОДИ КЛАСТЕРА ГРУПИ, ЯКИМ 
ПЛАНУЄТЬСЯ 
НАДАТИ 
ДОПОМОГУ

Конкретна ціль 1.1 Надання життєво необхідної допомоги людям, які проживають найближче до «лінії розмежування» на ПУТ і НПУТ  
(у межах 5 км на ПУТ та на НПУТ)

Освіта Забезпечити доступ постраждалих унаслідок конфлікту 
хлопчиків і дівчинок до безпечного інклюзивного середовища, 
яке сприяє навчанню, у якості основної послуги

Ремонт та відновлення навчальних закладів, які 
постраждали внаслідок конфлікту; будівництво та 
створення додаткових навчальних приміщень для 
вразливих дівчинок та хлопчиків, які потребують допомоги

ВПО, місцеві 
мешканці

Закупівля та розподіл обладнання в навчальні заклади, які 
постраждали внаслідок конфлікту

ВПО, місцеві 
мешканці

Надання навчального приладдя, комплектів для дошкільної 
освіти та розвитку (ДОР) або навчально-розважальних 
матеріалів чи відповідних грошових інтервенцій

ВПО, місцеві 
мешканці

Підвищити якість навчання постраждалих унаслідок конфлікту 
хлопчиків і дівчинок, де це можливо

Організація навчання життєвим навичкам та соціальне та 
емоційне навчання (СЕН) під час додаткових занять, літніх 
таборів та інших можливостей для навчання*

ВПО, місцеві 
мешканці

Підтримка програм/модальностей дистанційного 
навчання*

ВПО, місцеві 
мешканці

Продо-
вольча 
безпека та 
засоби до 
існування

Забезпечити безпосередній доступ найбільш вразливих людей, 
які постраждали внаслідок конфлікту, до продовольчих товарів

Надання грошових переказів/ваучерів для продуктів 
харчування

ВПО, місцеві 
мешканці

Надання продовольчої допомоги у натуральному вигляді ВПО, місцеві 
мешканці

Охорона 
здоров’я

Забезпечити доступ до якісних життєво необхідних і 
невідкладних медичних послуг, включно з психосоціальною 
підтримкою і послугами у сфері психічного здоров’я на всіх 
рівнях надання медичної допомоги

Закупівля, завчасне створення запасів та розподіл товарів 
медичного призначення, основних медичних препаратів та 
обладнання через поточну та мобільну систему медичних 
послуг

ВПО, місцеві 
мешканці

Надання життєво необхідних та первинних медичних 
послуг (у стаціонарних і мобільних клініках), в тому числі у 
сфері сексуального та репродуктивного здоров’я та у сфері 
психічного здоров’я і психосоціальної підтримки

ВПО, місцеві 
мешканці

Надання фінансової підтримки вразливим групам 
постраждалого населення у формі грошової допомоги та 
ваучерів на медичні витрати

ВПО, місцеві 
мешканці

Стратегічна ціль 1

Надання термінової надзвичайної допомоги та забезпечення доступу до 
основних необхідних послуг для 2 мільйонів постраждалих унаслідок конфлікту 
людей, які мають гуманітарні потреби
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Відновлення та/або реконструкція порушеної (внаслідок 
конфлікту) системи медичних послуг та інфраструктури

ВПО, місцеві 
мешканці

Забезпечити доступ потерпілого внаслідок конфлікту населення 
до долікарської медичної допомоги у невідкладних станах на 
рівні громад

Забезпечення права постраждалого внаслідок конфлікту 
населення на своєчасні медичні послуги, від пунктів 
первинної допомоги у громадах до повного комплексу 
медичної допомоги на всіх рівнях медичних установ

ВПО, місцеві 
мешканці

Багато-
цільова 
грошова 
допомога 

Забезпечити задоволення численних невідкладних основних 
потреб постраждалих внаслідок конфлікту людей

Забезпечення своєчасних переказів БЦГД ВПО, місцеві 
мешканці

Захист Забезпечити повний і недискримінаційний доступ постраждалих 
унаслідок конфлікту людей, у тому числі ВПО, до якісних 
основних послуг і можливість користуватися своїми правами, 
приділяючи першочергову увагу людям з особливими 
потребами

Адресна допомога у сфері захисту ВПО, місцеві 
мешканці

Допомога постраждалим від мін ВПО, місцеві 
мешканці

Надання безпечних місць проживання/притулку 
постраждалим від гендерного насильства

ВПО, місцеві 
мешканці

Психосоціальна підтримка ВПО, місцеві 
мешканці

Надання допомоги із транспортом ВПО, місцеві 
мешканці

Посилити захист, включно із запобіганням і мінімізацією 
порушень прав постраждалих унаслідок конфлікту людей, у 
тому числі ВПО

Розмінування ВПО, місцеві 
мешканці

Поширення інформації ВПО, місцеві 
мешканці

Маркування небезпечних зон ВПО, місцеві 
мешканці

Надання правової допомоги, інформації щодо захисту прав 
і консультацій

ВПО, місцеві 
мешканці

Житло Усунути прогалини в забезпеченні основних потреб у житлі 
та НПТ найбільш вразливих ВПО та постраждалих унаслідок 
конфлікту людей шляхом надання допомоги в грошовій та 
натуральній формах або створення необхідних запасів

Задоволення гострих потреб у житлі ВПО, місцеві 
мешканці

Забезпечення бомбосховищами ВПО, місцеві 
мешканці

Підготовка до зими для центрів компактного проживання ВПО

Забезпечення непродовольчими товарами ВПО, місцеві 
мешканці

Забезпечення твердим паливом та обігрівачами ВПО, місцеві 
мешканці

Надання готівкової допомоги для підготовки до зими ВПО, місцеві 
мешканці

Утеплення будинків у рамках підготовки до зими ВПО, місцеві 
мешканці

Забезпечити/вдосконалити рішення щодо забезпечення 
постійним житлом найбільш вразливих груп людей, які 
постраждали внаслідок конфлікту

Ремонт основних комунальних мереж та підключення до 
мереж 

ВПО, місцеві 
мешканці

Проведення дрібного та середнього ремонту Місцеві 
мешканці

Постійне житло (включно з відбудовою) ВПО, місцеві 
мешканці

Структурний ремонт (капітальний ремонт) Місцеві 
мешканці

Вода, 
санітарія 
та гігієна

Забезпечити негайний та стабільний доступ до достатньої 
кількості безпечної води та мінімального рівня забезпечення 
санітарних умов людям, які постраждали внаслідок конфлікту

Розподіл додаткових ємностей для зберігання води (рівень 
домогосподарств)

ВПО, місцеві 
мешканці

Розподіл бутильованої води ВПО, місцеві 
мешканці
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Вдосконалення санітарних вузлів  в соціальних закладах ВПО, місцеві 
мешканці

Вдосконалення каналізації на рівні домогосподарств, 
включаючи очищення вигрібних ям або надання туалетів

ВПО, місцеві 
мешканці

Заходи із вдосконалення водопостачання та забезпечення 
достатніх обсягів води відповідної якості в соціальних 
закладах

ВПО, місцеві 
мешканці

Створення нових джерел водопостачання ВПО, місцеві 
мешканці

Встановлення та обслуговування місць для миття рук на 
контрольно-пропускних пунктах

ВПО, місцеві 
мешканці

Встановлення та обслуговування санітарних вузлів на 
контрольно-пропускних пунктах

ВПО, місцеві 
мешканці

Встановлення та обслуговування місць для розподілу води 
на контрольно-пропускних пунктах

ВПО, місцеві 
мешканці

Постачання хімічних реагентів для очищення води на 
фільтрувальних станціях

ВПО, місцеві 
мешканці

Розподіл індивідуальних систем очищення води (або 
матеріалів для них) на рівні домогосподарства та систем 
малого масштабу  

ВПО, місцеві 
мешканці

Надання необхідних матеріалів для лабораторій (витратні 
матеріали, матеріали, обладнання)

ВПО, місцеві 
мешканці

Постачання  хімічних реагентів станціям очищення стоків ВПО, місцеві 
мешканці

Ремонт/обслуговування/заміна труб, насосів та 
іншого обладнання локальних систем або систем 
децентралізованого водопостачання 

ВПО, місцеві 
мешканці

Ремонт/обслуговування/заміна труб, насосів та 
іншого обладнання центральних систем або систем 
централізованого водопостачання 

ВПО, місцеві 
мешканці

Ремонт/вдосконалення систем водовідведення, наприклад, 
насосів, обладнання для очищення або каналізаційних труб

ВПО, місцеві 
мешканці

Ремонт систем гарячого водопостачання (на рівні будинків 
та громад)

ВПО, місцеві 
мешканці

Збір чи переробка твердих побутових відходів ВПО, місцеві 
мешканці

Тестування якості води ВПО, місцеві 
мешканці

Підвезення води водовозами ВПО, місцеві 
мешканці

Надання критично необхідних матеріалів та інформації, 
пов'язаних з ВСГ, для запобігання захворюванням, пов’язаним з 
водним чинником та санітарними умовами

Надання грошової допомоги або ваучерів для гігієнічних 
засобів 

ВПО, місцеві 
мешканці

Надання грошової допомоги чи субсидії для інших видів 
діяльності пов'язаних  з водопостачанням, санітарією та 
гігієною (наприклад, готівкові гроші за роботу, допомога 
щодо оплати водопостачання)

ВПО, місцеві 
мешканці

Розповсюдження інформації з просування норм гігієни ВПО, місцеві 
мешканці

Надання гігієнічних засобів ВПО, місцеві 
мешканці

Конкретна ціль 1.2 Підвищення рівня життя людей у районах, розташованих далі від «лінії розмежування» на ПУТ (5-20 км ПУТ)

Освіта Забезпечити доступ постраждалих унаслідок конфлікту 
хлопчиків і дівчинок до безпечного інклюзивного середовища, 
яке сприяє навчанню, у якості основної послуги

Ремонт та відновлення навчальних закладів, які 
постраждали внаслідок конфлікту; будівництво та 
створення додаткових навчальних приміщень для 
вразливих дівчинок та хлопчиків, які потребують допомоги

ВПО, місцеві 
мешканці

Закупівля та розподіл обладнання в навчальні заклади, які 
постраждали внаслідок конфлікту

ВПО, місцеві 
мешканці

Надання навчального приладдя, комплектів для дошкільної 
освіти та розвитку (ДОР) або навчально-розважальних 
матеріалів чи відповідних грошових інтервенцій

ВПО, місцеві 
мешканці
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Підвищити якість навчання постраждалих унаслідок конфлікту 
хлопчиків і дівчинок, де це можливо

Організація навчання життєвим навичкам та соціальне та 
емоційне навчання (СЕН) під час додаткових занять, літніх 
таборів та інших можливостей для навчання*

ВПО, місцеві 
мешканці

Підтримка програм/модальностей дистанційного 
навчання*

ВПО, місцеві 
мешканці

Продо-
вольча 
безпека та 
засоби до 
існування

Покращити доступ до можливостей працевлаштування та 
отримання доходу шляхом відновлення/створення сталих 
джерел засобів до існування

Надання грантів для створення робочих місць (на рівні 
підприємств)

ВПО, місцеві 
мешканці

Надання активів для забезпечення засобів до існування в 
натуральній формі (на рівні домогосподарств)

ВПО, місцеві 
мешканці

Надання грантів для забезпечення засобів до існування (на 
рівні домогосподарств)

ВПО, місцеві 
мешканці

Навчання та заходи з розбудови спроможностей на місцях ВПО, місцеві 
мешканці

Підвищити продовольчу безпеку шляхом надання надзвичайної і 
термінової допомоги у сфері сільського господарства

Проведення навчальних та інших заходів у 
сільськогосподарській сфері (школи фермерів, конференції, 
ярмарки тощо)

ВПО, місцеві 
мешканці

Розподіл сільськогосподарського устаткування ВПО, місцеві 
мешканці

Розподіл кормів для тварин ВПО, місцеві 
мешканці

Розподіл інших ресурсів (зокрема бджіл) ВПО, місцеві 
мешканці

Розподіл свійської птиці (курей, качок, індиків, гусей тощо) ВПО, місцеві 
мешканці

Розподіл насіння та саджанців ВПО, місцеві 
мешканці

Розподіл ваучерів або грошової допомоги для 
забезпечення засобами сільськогосподарського 
виробництва

ВПО, місцеві 
мешканці

Надання грантів та активів для забезпечення засобами до 
існування у сільськогосподарській сфері (самозайнятість 
та мікропідприємства)

ВПО, місцеві 
мешканці

Охорона 
здоров’я

Забезпечити доступ до якісних життєво необхідних і 
невідкладних медичних послуг, включно з психосоціальною 
підтримкою і послугами у сфері психічного здоров’я на всіх 
рівнях надання медичної допомоги

Закупівля, завчасне створення запасів та розподіл товарів 
медичного призначення, основних медичних препаратів та 
обладнання через поточну та мобільну систему медичних 
послуг

ВПО, місцеві 
мешканці

Надання життєво необхідних та первинних медичних 
послуг (у стаціонарних і мобільних клініках), в тому числі у 
сфері сексуального та репродуктивного здоров’я та у сфері 
психічного здоров’я і психосоціальної підтримки

ВПО, місцеві 
мешканці

Надання фінансової підтримки вразливим групам 
постраждалого населення у формі грошової допомоги та 
ваучерів на медичні витрати

ВПО, місцеві 
мешканці

Відновлення та/або реконструкція порушеної (внаслідок 
конфлікту) системи медичних послуг та інфраструктури

ВПО, місцеві 
мешканці

Багато-
цільова 
грошова 
допомога 

Забезпечити задоволення численних невідкладних основних 
потреб постраждалих внаслідок конфлікту людей

Забезпечення своєчасних переказів БЦГД ВПО, місцеві 
мешканці

Захист Забезпечити повний і недискримінаційний доступ постраждалих 
унаслідок конфлікту людей, у тому числі ВПО, до якісних 
основних послуг і можливість користуватися своїми правами, 
приділяючи першочергову увагу людям з особливими 
потребами

Адресна допомога у сфері захисту ВПО, місцеві 
мешканці

Допомога постраждалим від мін ВПО, місцеві 
мешканці

Надання послуг у центрах для літніх людей і людей з 
інвалідністю

ВПО, місцеві 
мешканці

Надання безпечних місць проживання/притулку 
постраждалим від гендерного насильства

ВПО, місцеві 
мешканці
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Психосоціальна підтримка ВПО, місцеві 
мешканці

Надання допомоги із транспортом ВПО, місцеві 
мешканці

Посилити захист, включно із запобіганням і мінімізацією 
порушень прав постраждалих унаслідок конфлікту людей, у 
тому числі ВПО

Розмінування ВПО, місцеві 
мешканці

Поширення інформації ВПО, місцеві 
мешканці

Маркування небезпечних зон ВПО, місцеві 
мешканці

Надання правової допомоги, інформації щодо захисту прав 
і консультацій

ВПО, місцеві 
мешканці

Житло Усунути прогалини в забезпеченні основних потреб у житлі 
та НПТ найбільш вразливих ВПО та постраждалих унаслідок 
конфлікту людей шляхом надання допомоги в грошовій та 
натуральній формах або створення необхідних запасів

Задоволення гострих потреб у житлі ВПО, місцеві 
мешканці

Підготовка до зими для центрів компактного проживання ВПО

Забезпечення непродовольчими товарами ВПО, місцеві 
мешканці

Забезпечення твердим паливом та обігрівачами ВПО, місцеві 
мешканці

Надання готівкової допомоги для підготовки до зими ВПО, місцеві 
мешканці

Забезпечити/вдосконалити рішення щодо забезпечення 
постійним житлом найбільш вразливих груп людей, які 
постраждали внаслідок конфлікту

Ремонт основних комунальних мереж та підключення до 
мереж 

ВПО, місцеві 
мешканці

Проведення дрібного та середнього ремонту Місцеві 
мешканці

Постійне житло (включно з відбудовою) ВПО, місцеві 
мешканці

Структурний ремонт (капітальний ремонт) Місцеві 
мешканці

Вода, 
санітарія 
та гігієна

Забезпечити негайний та стабільний доступ до достатньої 
кількості безпечної води та мінімального рівня забезпечення 
санітарних умов людям, які постраждали внаслідок конфлікту

Розподіл додаткових ємностей для зберігання води (рівень 
домогосподарств)

ВПО, місцеві 
мешканці

Розподіл бутильованої води ВПО, місцеві 
мешканці

Вдосконалення санітарних вузлів  в соціальних закладах ВПО, місцеві 
мешканці

Вдосконалення каналізації на рівні домогосподарств, 
включаючи очищення вигрібних ям або надання туалетів

ВПО, місцеві 
мешканці

Заходи із вдосконалення водопостачання та забезпечення 
достатніх обсягів води відповідної якості в соціальних 
закладах

ВПО, місцеві 
мешканці

Створення нових джерел водопостачання ВПО, місцеві 
мешканці

Встановлення та обслуговування місць для миття рук на 
контрольно-пропускних пунктах

ВПО, місцеві 
мешканці

Встановлення та обслуговування санітарних вузлів на 
контрольно-пропускних пунктах

ВПО, місцеві 
мешканці

Встановлення та обслуговування місць для розподілу води 
на контрольно-пропускних пунктах

ВПО, місцеві 
мешканці

Постачання хімічних реагентів для очищення води на 
фільтрувальних станціях

ВПО, місцеві 
мешканці

Розподіл індивідуальних систем очищення води (або 
матеріалів для них) на рівні домогосподарства та систем 
малого масштабу  

ВПО, місцеві 
мешканці

Надання необхідних матеріалів для лабораторій (витратні 
матеріали, матеріали, обладнання)

ВПО, місцеві 
мешканці

Постачання  хімічних реагентів станціям очищення стоків ВПО, місцеві 
мешканці
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Ремонт/обслуговування/заміна труб, насосів та 
іншого обладнання локальних систем або систем 
децентралізованого водопостачання 

ВПО, місцеві 
мешканці

Ремонт/обслуговування/заміна труб, насосів та 
іншого обладнання центральних систем або систем 
централізованого водопостачання 

ВПО, місцеві 
мешканці

Ремонт/вдосконалення систем водовідведення, наприклад, 
насосів, обладнання для очищення або каналізаційних труб

ВПО, місцеві 
мешканці

Ремонт систем гарячого водопостачання (на рівні будинків 
та громад)

ВПО, місцеві 
мешканці

Збір чи переробка твердих побутових відходів ВПО, місцеві 
мешканці

Тестування якості води ВПО, місцеві 
мешканці

Підвезення води водовозами ВПО, місцеві 
мешканці

Надання критично необхідних матеріалів та інформації, 
пов'язаних з ВСГ, для запобігання захворюванням, пов’язаним з 
водним чинником та санітарними умовами

Надання грошової допомоги або ваучерів для гігієнічних 
засобів 

ВПО, місцеві 
мешканці

Надання грошової допомоги чи субсидії для інших видів 
діяльності пов'язаних  з водопостачанням, санітарією та 
гігієною (наприклад, готівкові гроші за роботу, допомога 
щодо оплати водопостачання)

ВПО, місцеві 
мешканці

Розповсюдження інформації з просування норм гігієни ВПО, місцеві 
мешканці

Надання гігієнічних засобів ВПО, місцеві 
мешканці

Конкретна ціль 1.3 Надання допомоги в осередках гуманітарних потреб людей, які проживають за межами «лінії розмежування» на ПУТ  
(більше 20 км від «лінії розмежування» на ПУТ), особливо ВПО

Освіта Забезпечити доступ постраждалих унаслідок конфлікту 
хлопчиків і дівчинок до безпечного інклюзивного середовища, 
яке сприяє навчанню, у якості основної послуги

Закупівля та розподіл обладнання в навчальні заклади, які 
постраждали внаслідок конфлікту

ВПО, місцеві 
мешканці

Надання навчального приладдя, комплектів для дошкільної 
освіти та розвитку (ДОР) або навчально-розважальних 
матеріалів чи відповідних грошових інтервенцій

ВПО, місцеві 
мешканці

Підвищити якість навчання постраждалих унаслідок конфлікту 
хлопчиків і дівчинок, де це можливо

Організація навчання життєвим навичкам та соціальне та 
емоційне навчання (СЕН) під час додаткових занять, літніх 
таборів та інших можливостей для навчання*

ВПО, місцеві 
мешканці

Підтримка програм/модальностей дистанційного 
навчання*

ВПО, місцеві 
мешканці

Продо-
вольча 
безпека та 
засоби до 
існування

Покращити доступ до можливостей працевлаштування та 
отримання доходу шляхом відновлення/створення сталих 
джерел засобів до існування

Надання грантів для створення робочих місць (на рівні 
підприємств)

ВПО, місцеві 
мешканці

Надання активів для забезпечення засобів до існування в 
натуральній формі (на рівні домогосподарств)

ВПО, місцеві 
мешканці

Надання грантів для забезпечення засобів до існування (на 
рівні домогосподарств)

ВПО, місцеві 
мешканці

Навчання та заходи з розбудови спроможностей на місцях ВПО, місцеві 
мешканці

Підвищити продовольчу безпеку шляхом надання надзвичайної і 
термінової допомоги у сфері сільського господарства

Проведення навчальних та інших заходів у 
сільськогосподарській сфері (школи фермерів, конференції, 
ярмарки тощо)

ВПО, місцеві 
мешканці

Розподіл сільськогосподарського устаткування ВПО, місцеві 
мешканці

Розподіл кормів для тварин ВПО, місцеві 
мешканці

Розподіл інших ресурсів (зокрема бджіл) ВПО, місцеві 
мешканці

Розподіл свійської птиці (курей, качок, індиків, гусей тощо) ВПО, місцеві 
мешканці
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Розподіл насіння та саджанців ВПО, місцеві 
мешканці

Розподіл ваучерів або грошової допомоги для 
забезпечення засобами сільськогосподарського 
виробництва

ВПО, місцеві 
мешканці

Надання грантів та активів для забезпечення засобами до 
існування у сільськогосподарській сфері (самозайнятість 
та мікропідприємства)

ВПО, місцеві 
мешканці

Охорона 
здоров’я

Забезпечити доступ до якісних життєво необхідних і 
невідкладних медичних послуг, включно з психосоціальною 
підтримкою і послугами у сфері психічного здоров’я на всіх 
рівнях надання медичної допомоги

Закупівля, завчасне створення запасів та розподіл товарів 
медичного призначення, основних медичних препаратів та 
обладнання через поточну та мобільну систему медичних 
послуг

ВПО, місцеві 
мешканці

Надання життєво необхідних та первинних медичних 
послуг (у стаціонарних і мобільних клініках), в тому числі у 
сфері сексуального та репродуктивного здоров’я та у сфері 
психічного здоров’я і психосоціальної підтримки

ВПО, місцеві 
мешканці

Надання фінансової підтримки вразливим групам 
постраждалого населення у формі грошової допомоги та 
ваучерів на медичні витрати

ВПО, місцеві 
мешканці

Відновлення та/або реконструкція порушеної (внаслідок 
конфлікту) системи медичних послуг та інфраструктури

ВПО, місцеві 
мешканці

Багато-
цільова 
грошова 
допомога 

Забезпечити задоволення численних невідкладних основних 
потреб постраждалих внаслідок конфлікту людей

Забезпечення своєчасних переказів БЦГД ВПО, місцеві 
мешканці

Захист Забезпечити повний і недискримінаційний доступ постраждалих 
унаслідок конфлікту людей, у тому числі ВПО, до якісних 
основних послуг і можливість користуватися своїми правами, 
приділяючи першочергову увагу людям з особливими 
потребами

Адресна допомога у сфері захисту ВПО, місцеві 
мешканці

Допомога постраждалим від мін ВПО, місцеві 
мешканці

Надання послуг у центрах для літніх людей і людей з 
інвалідністю

ВПО, місцеві 
мешканці

Надання безпечних місць проживання/притулку 
постраждалим від гендерного насильства

ВПО, місцеві 
мешканці

Психосоціальна підтримка ВПО, місцеві 
мешканці

Надання допомоги із транспортом ВПО, місцеві 
мешканці

Посилити захист, включно із запобіганням і мінімізацією 
порушень прав постраждалих унаслідок конфлікту людей, у 
тому числі ВПО

Розмінування ВПО, місцеві 
мешканці

Поширення інформації ВПО, місцеві 
мешканці

Маркування небезпечних зон ВПО, місцеві 
мешканці

Надання правової допомоги, інформації щодо захисту прав 
і консультацій

ВПО, місцеві 
мешканці

Житло Усунути прогалини в забезпеченні основних потреб у житлі 
та НПТ найбільш вразливих ВПО та постраждалих унаслідок 
конфлікту людей шляхом надання допомоги в грошовій та 
натуральній формах або створення необхідних запасів

Підготовка до зими для центрів компактного проживання ВПО

Забезпечення непродовольчими товарами ВПО, місцеві 
мешканці

Грошова допомога для оренди житла або інші грошові 
рішення, пов’язані з житлом

ВПО, місцеві 
мешканці

Проведення дрібного та середнього ремонту Місцеві 
мешканці
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Вода, 
санітарія 
та гігієна

Забезпечити негайний та стабільний доступ до достатньої 
кількості безпечної води та мінімального рівня забезпечення 
санітарних умов людям, які постраждали внаслідок конфлікту

Розподіл додаткових ємностей для зберігання води (рівень 
домогосподарств)

ВПО, місцеві 
мешканці

Розподіл бутильованої води ВПО, місцеві 
мешканці

Вдосконалення санітарних вузлів  в соціальних закладах ВПО, місцеві 
мешканці

Вдосконалення каналізації на рівні домогосподарств, 
включаючи очищення вигрібних ям або надання туалетів

ВПО, місцеві 
мешканці

Заходи із вдосконалення водопостачання та забезпечення 
достатніх обсягів води відповідної якості в соціальних 
закладах

ВПО, місцеві 
мешканці

Створення нових джерел водопостачання ВПО, місцеві 
мешканці

Встановлення та обслуговування місць для миття рук на 
контрольно-пропускних пунктах

ВПО, місцеві 
мешканці

Встановлення та обслуговування санітарних вузлів на 
контрольно-пропускних пунктах

ВПО, місцеві 
мешканці

Встановлення та обслуговування місць для розподілу води 
на контрольно-пропускних пунктах

ВПО, місцеві 
мешканці

Постачання хімічних реагентів для очищення води на 
фільтрувальних станціях

ВПО, місцеві 
мешканці

Розподіл індивідуальних систем очищення води (або 
матеріалів для них) на рівні домогосподарства та систем 
малого масштабу  

ВПО, місцеві 
мешканці

Надання необхідних матеріалів для лабораторій (витратні 
матеріали, матеріали, обладнання)

ВПО, місцеві 
мешканці

Постачання  хімічних реагентів станціям очищення стоків ВПО, місцеві 
мешканці

Ремонт/обслуговування/заміна труб, насосів та 
іншого обладнання локальних систем або систем 
децентралізованого водопостачання 

ВПО, місцеві 
мешканці

Ремонт/обслуговування/заміна труб, насосів та 
іншого обладнання центральних систем або систем 
централізованого водопостачання 

ВПО, місцеві 
мешканці

Ремонт/вдосконалення систем водовідведення, наприклад, 
насосів, обладнання для очищення або каналізаційних труб

ВПО, місцеві 
мешканці

Ремонт систем гарячого водопостачання (на рівні будинків 
та громад)

ВПО, місцеві 
мешканці

Збір чи переробка твердих побутових відходів ВПО, місцеві 
мешканці

Тестування якості води ВПО, місцеві 
мешканці

Підвезення води водовозами ВПО, місцеві 
мешканці

Надання критично необхідних матеріалів та інформації, 
пов'язаних з ВСГ, для запобігання захворюванням, пов’язаним з 
водним чинником та санітарними умовами

Надання грошової допомоги або ваучерів для гігієнічних 
засобів 

ВПО, місцеві 
мешканці

Надання грошової допомоги чи субсидії для інших видів 
діяльності пов'язаних  з водопостачанням, санітарією та 
гігієною (наприклад, готівкові гроші за роботу, допомога 
щодо оплати водопостачання)

ВПО, місцеві 
мешканці

Розповсюдження інформації з просування норм гігієни ВПО, місцеві 
мешканці

Надання гігієнічних засобів ВПО, місцеві 
мешканці
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Стратегічна ціль 2

Реагування на потреби у сфері захисту та посилення захисту прав  
1,4 мільйона постраждалих унаслідок конфлікту людей, включно з ВПО, згідно 
з міжнародними нормами та стандартами
Конкретні цілі: Цільові показники та заходи реагування

КЛАСТЕР ЦІЛІ КЛАСТЕРА ЗАХОДИ КЛАСТЕРА ГРУПИ, ЯКИМ 
ПЛАНУЄТЬСЯ 
НАДАТИ 
ДОПОМОГУ

Конкретна ціль 2.1 Збільшення зусиль щодо захисту цивільного населення та цивільної інфраструктури відповідно до норм МГП та інших 
правових інструментів

Освіта Сприяти рівному доступу до безпечної освіти як захисного 
середовища для постраждалих внаслідок конфлікту хлопчиків 
і дівчинок

Заходи адвокації щодо підписання та імплементації 
Декларації про безпеку шкіл

ВПО, місцеві 
мешканці

Охорона 
здоров’я

Забезпечити захист медичних установ та медичних працівників Заходи адвокації щодо безпеки та захисту медичних 
установ та медичних працівників

ВПО, місцеві 
мешканці

Захист Посилити захист, включно із запобіганням і мінімізацією 
порушень прав постраждалих унаслідок конфлікту людей, у 
тому числі ВПО

Заходи адвокації (щодо захисту цивільного населення та 
цивільної інфраструктури відповідно до норм МГП та інших 
правових інструментів)

ВПО, місцеві 
мешканці

Вода, 
санітарія 
та гігієна

Підвищити захист водної інфраструктури та забезпечити 
безпеку працівників комунальних служб

Заходи адвокації у сфері ВСГ ВПО, місцеві 
мешканці

Конкретна ціль 2.2 Покращення доступу до соціальних виплат і документів, що посвідчують особу та державну реєстрацію актів цивільного 
стану, для цивільних громадян, які проживають на НПУТ

Освіта Забезпечувати недискримінаційні можливості для продовження 
освіти для  постраждалих внаслідок конфлікту хлопчиків і 
дівчинок

Заходи адвокації щодо недискримінаційних можливостей 
для продовження навчання для хлопчиків і дівчинок, які 
постраждали внаслідок конфлікту на сході України

ВПО, місцеві 
мешканці

Надання консультацій для хлопчиків, дівчинок та молоді 
з НПУТ у перехідний період від школи до ринку праці, 
професійної чи вищої освіти (включно з наданням 
допомоги на ПУТ)

ВПО, місцеві 
мешканці

Захист Посилити захист, включно із запобіганням і мінімізацією 
порушень прав постраждалих унаслідок конфлікту людей, у 
тому числі ВПО

Заходи з адвокації (для покращення доступу до соціальних 
виплат та документів, що посвідчують особу та державну 
реєстрацію актів цивільного стану, для цивільних осіб, які 
проживають на НПУТ)

ВПО, місцеві 
мешканці

Конкретна ціль 2.3 Покращення умов і зменшення обмежень свободи пересування цивільних осіб і переміщення товарів через «лінію 
розмежування»

Захист Посилити захист, включно із запобіганням і мінімізацією 
порушень прав постраждалих унаслідок конфлікту людей, у 
тому числі ВПО

Заходи з адвокації (для покращення умов та зменшення 
обмежень щодо переміщення цивільних громадян та 
перевезення товарів через «лінію розмежування»)

ВПО, місцеві 
мешканці

Конкретна ціль 2.4 Запобігання та мінімізація фізичної шкоди і ризиків, пов’язаних із наземними мінами і ВЗВ

Захист Посилити захист, включно із запобіганням і мінімізацією 
порушень прав постраждалих унаслідок конфлікту людей, у 
тому числі ВПО

Освіта щодо ризиків вибухонебезпечних предметів 
(кількість осіб, які пройшли навчання)

ВПО, місцеві 
мешканці

Конкретна ціль 2.5 Просування довгострокових рішень для ВПО, які проживають на ПУТ

Захист Посилити соціальну єдність і життєстійкість постраждалих 
унаслідок конфлікту людей, у тому числі ВПО, шляхом 
забезпечення захисту на рівні громад і пошуку довгострокових 
рішень

Захист на рівні громади, підтримка мирного співіснування 
та довгострокових рішень

ВПО, місцеві 
мешканці
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Конкретні цілі: Цільові показники та заходи реагування

КЛАСТЕР ЦІЛІ КЛАСТЕРА ЗАХОДИ КЛАСТЕРА ГРУПИ, ЯКИМ 
ПЛАНУЄТЬСЯ 
НАДАТИ 
ДОПОМОГУ

Конкретна ціль 3.1 Зміцнення спроможностей місцевих надавачів допомоги і сприяння передачі функцій надання послуг місцевій владі там, де це 
доцільно

Освіта Покращити якість викладання шляхом розвитку спроможностей 
учителів, де це можливо

Професійний розвиток вчителів та навчання батьків 
за визначеними пріоритетними темами (наприклад, 
перша психологічна допомога, управління стресовими 
ситуаціями/самодопомога, психосоціальна допомога, 
інклюзивна освіта, освіта в умовах конфлікту та 
дистанційна освіта)

ВПО, місцеві 
мешканці

Охорона 
здоров’я

Нарощувати спроможності та забезпечувати сталість медичних 
послуг, що надаються на різних рівнях медичної допомоги 
постраждалому внаслідок конфлікту населенню

Відновлення та/або реконструкція порушеної (через 
брак обслуговування) системи медичних послуг та 
інфраструктури

ВПО, місцеві 
мешканці

Підтримка послуг невідкладної медичної допомоги на рівні 
громад, зокрема послуг первинної допомоги 

ВПО, місцеві 
мешканці

Безпосередня підтримка лабораторій (в тому числі банків 
крові) для покращення стандартів наявності, якості та 
безпеки

ВПО, місцеві 
мешканці

Підвищувати обізнаність постачальників медичних послуг 
та постраждалих громад про важливість якісної медичної 
допомоги завдяки професійному навчанню та просвітницьким 
заходам

Навчання з питань охорони здоров’я з метою покращення 
й оновлення знань та навичок медичних працівників

ВПО, місцеві 
мешканці

Проведення навчання з охорони здоров’я, просвітницьких 
заходів, соціальної мобілізації та заходів адвокації для 
забезпечення потреб постраждалого населення

ВПО, місцеві 
мешканці

Захист Посилити соціальну єдність і життєстійкість постраждалих 
унаслідок конфлікту людей, у тому числі ВПО, шляхом 
забезпечення захисту на рівні громад і пошуку довгострокових 
рішень

Розбудова спроможностей місцевих організацій ВПО, місцеві 
мешканці

Розбудова спроможностей місцевих організацій ВПО, місцеві 
мешканці

Посилити захист, включно із запобіганням і мінімізацією 
порушень прав постраждалих унаслідок конфлікту людей, у 
тому числі ВПО

Оцінки ВПО, місцеві 
мешканці

Проведення моніторингових візитів у сфері захисту ВПО, місцеві 
мешканці

Інтерв'ювання в рамках моніторингу у сфері захисту ВПО, місцеві 
мешканці

Вода, 
санітарія 
та гігієна

Сприяти забезпеченню сталого доступу до достатніх обсягів 
безпечної води, мінімального рівня санітарних умов та 
мінімальних гігієнічних стандартів

Розбудова спроможностей шляхом проведення тренінгів 
в секторі ВСГ (для органів місцевого врядування та 
водоканалів)

ВПО, місцеві 
мешканці

Розробка планів забезпечення безпеки водопостачання 
або подібних документів

ВПО, місцеві 
мешканці

Стратегічна ціль 3

Забезпечення провідної ролі Уряду у здійсненні гуманітарних заходів реагування 
у координації з організаціями, які працюють у сфері розвитку, та зміцнення 
спроможностей реагування на загальнодержавному/місцевому рівнях на ПУТ
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Частина 3

Цілі та реагування 
за секторами

Жінка у дворі свого дому. 
Фото: УКГС/В. Раноєв 
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Огляд реагування  
за секторами

СЕКТОР ПОТРЕБИ
(ДОЛ. США)

ПАРТНЕРИ
ПГР

КІЛЬКІСТЬ
ПРОЄКТІВ

ЛЮДИ, ЯКІ
ПОТРЕБУЮТЬ 
ДОПОМОГИ

ЛЮДИ, ЯКИМ
ПЛАНУЄТЬСЯ
НАДАТИ ДОПОМОГУ

Захист $51 МЛН 41 48 2,8 МЛН 1,4 МЛН

Житло та непродовольчі товари $27 МЛН 18 21 384 ТИС. 119 ТИС.

Охорона здоров’я $22 МЛН 18 21 1,3 МЛН 1,3 МЛН

Вода, санітарія та гігієна $22 МЛН 18 20 2,8 МЛН 1,3 МЛН

Продовольча безпека та засоби до існування $18 МЛН 19 20 1,0 МЛН 77 ТИС.

Освіта $7 МЛН 10 10 420 ТИС. 157 ТИС.

Загальні послуги та підтримка $6 МЛН 4 4 — —

Багатоцільова грошова допомога $5 МЛН 8 8 23 ТИС.

Заходи реагування заплановані у шести секторах: освіти, 
продовольчої безпеки і засобів до існування, охорони здоров’я, 
захисту, житла та непродовольчих товарі, водопостачання та 
санітарії.

Також ключовим компонентом реагування є надання 
багатоцільової грошової допомоги. В Україні використання 
грошової допомоги збільшувалося протягом останніх років. У 
2020 році майже 50% проєктів плану реагування мають грошову 
або ваучерну складову.

Нижче представлено фінансові потреби різних секторів  з огляду 
на наявні потреби, кількість партнерів, загальні спроможності та 
вартість заходів реагування. Майже третину (51 млн дол. США) 
загальних фінансових потреб планується спрямувати на надання 
підтримки у сфері захисту, за яким йдуть потреби у секторах 
житла, охорони здоров’я, водопостачання, санітарії та гігієни. 

Секторальні заходи реагування, цільові показники та фінансові потреби
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3.4 Захист

ЗОНА ЛЮДИ, ЯКИМ
ПЛАНУЄТЬСЯ
НАДАТИ ДОПОМОГУ

ПУТ 0-5 км уздовж «лінії розмежування»,
місцеві мешканці

199 ТИС.

ПУТ 5-20 км уздовж «лінії розмежування»,
місцеві мешканці

377 ТИС.

ПУТ 20 км + уздовж «лінії розмежування»,
місцеві мешканці

251 ТИС.

ПУТ 0-20 км + уздовж «лінії розмежування»,
ВПО

194 ТИС.

НПУТ 0-20 км уздовж «лінії розмежування»,
місцеві мешканці

258 ТИС.

НПУТ 20 км + уздовж «лінії розмежування»,
місцеві мешканці

74 ТИС.

ЛЮДИ, ЯКІ 
ПОТРЕБУЮТЬ 
ДОПОМОГИ

ЛЮДИ, ЯКИМ
ПЛАНУЄТЬСЯ
НАДАТИ ДОПОМОГУ

ПОТРЕБИ
(ДОЛ. США)

2,8 MЛН 1,4 MЛН $51 MЛН

3.5 Житло та непродовольчі товари

3.3 Охорона здоров'я

3.6 Вода, санітарія та гігієна

ЗОНА ЛЮДИ, ЯКИМ
ПЛАНУЄТЬСЯ
НАДАТИ ДОПОМОГУ

ПУТ 0-5 км уздовж «лінії розмежування»,
місцеві мешканці+ ВПО

200 ТИС.

ПУТ 5-20 км уздовж «лінії розмежування»,
місцеві мешканці ВПО

300 ТИС.

ПУТ 20 км + уздовж «лінії розмежування»,
місцеві мешканці + ВПО

200 ТИС.

НПУТ 0-20 км уздовж «лінії розмежування»,
місцеві мешканці

400 ТИС.

НПУТ 20 км + уздовж «лінії розмежування»,
місцеві мешканці

200 ТИС.

ЛЮДИ, ЯКІ 
ПОТРЕБУЮТЬ 
ДОПОМОГИ

ЛЮДИ, ЯКИМ
ПЛАНУЄТЬСЯ
НАДАТИ ДОПОМОГУ

ПОТРЕБИ
(ДОЛ. США)

1,3 MЛН 1,3 MЛН $22 MЛН ЗОНА ЛЮДИ, ЯКИМ
ПЛАНУЄТЬСЯ
НАДАТИ ДОПОМОГУ

ПУТ 0-5 км уздовж «лінії розмежування»,
місцеві мешканці

118 ТИС.

ПУТ 5-20 км уздовж «лінії розмежування»,
місцеві мешканці

232 ТИС.

ПУТ 20 км + уздовж «лінії розмежування»,
місцеві мешканці

63 ТИС.

ПУТ 0-20 км + уздовж «лінії розмежування»,
ВПО

97 ТИС.

НПУТ 0-20 км уздовж «лінії розмежування»,
місцеві мешканці

710 ТИС.

НПУТ 20 км + уздовж «лінії розмежування»,
місцеві мешканці

114 ТИС.

ЛЮДИ, ЯКІ 
ПОТРЕБУЮТЬ 
ДОПОМОГИ

ЛЮДИ, ЯКИМ
ПЛАНУЄТЬСЯ
НАДАТИ ДОПОМОГУ

ПОТРЕБИ
(ДОЛ. США)

2,8 MЛН 1,3 MЛН $22 MЛН

3.1 Освіта

ЗОНА ЛЮДИ, ЯКИМ
ПЛАНУЄТЬСЯ
НАДАТИ ДОПОМОГУ

ПУТ 0-5 км уздовж «лінії розмежування»,
місцеві мешканці

16 ТИС.

ПУТ 5-20 км уздовж «лінії розмежування»,
місцеві мешканці

56 ТИС.

ПУТ 20 км + уздовж «лінії розмежування»,
місцеві мешканці

5 ТИС.

НПУТ 0-20 км уздовж «лінії розмежування»,
місцеві мешканці

56 ТИС.

НПУТ 20 км + уздовж «лінії розмежування»,
місцеві мешканці

25 ТИС.

ЛЮДИ, ЯКІ 
ПОТРЕБУЮТЬ 
ДОПОМОГИ

ЛЮДИ, ЯКИМ
ПЛАНУЄТЬСЯ
НАДАТИ ДОПОМОГУ

ПОТРЕБИ
(ДОЛ. США)

420 ТИС. 157 ТИС. $7 MЛН

3.2 Продовольча безпека та засоби до існування

ЗОНА ЛЮДИ, ЯКИМ
ПЛАНУЄТЬСЯ
НАДАТИ ДОПОМОГУ

ПУТ 0-5 км уздовж «лінії розмежування»,
місцеві мешканці

36 ТИС.

ПУТ 5-20 км уздовж «лінії розмежування»,
місцеві мешканці

9 ТИС.

ПУТ 20 км + уздовж «лінії розмежування»,
місцеві мешканці

2 ТИС.

ПУТ 0-20 км + уздовж «лінії розмежування»,
ВПО

13 ТИС.

НПУТ 0-20 км уздовж «лінії розмежування»,
місцеві мешканці

9 ТИС.

НПУТ 20 км + уздовж «лінії розмежування»,
місцеві мешканці

8 ТИС.

ЛЮДИ, ЯКІ 
ПОТРЕБУЮТЬ 
ДОПОМОГИ

ЛЮДИ, ЯКИМ
ПЛАНУЄТЬСЯ
НАДАТИ ДОПОМОГУ

ПОТРЕБИ
(ДОЛ. США)

1,0 MЛН 77 ТИС. $18 MЛН

ЗОНА ЛЮДИ, ЯКИМ
ПЛАНУЄТЬСЯ
НАДАТИ ДОПОМОГУ

ПУТ 0-5 км уздовж «лінії розмежування»,
місцеві мешканці+ВПО

32 ТИС.

ПУТ 5-20 км уздовж «лінії розмежування»,
місцеві мешканці+ВПО

10 ТИС.

ПУТ 20 км + уздовж «лінії розмежування»,
місцеві мешканці+ВПО

2 ТИС.

НПУТ 0-20 км уздовж «лінії розмежування»,
місцеві мешканці

75 ТИС.

ЛЮДИ, ЯКІ 
ПОТРЕБУЮТЬ 
ДОПОМОГИ

ЛЮДИ, ЯКИМ
ПЛАНУЄТЬСЯ
НАДАТИ ДОПОМОГУ

ПОТРЕБИ
(ДОЛ. США)

384 ТИС. 119 ТИС. $27 MЛН
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Цілі
Ціль кластера 1: Забезпечити доступ постраждалих унаслідок 
конфлікту хлопчиків і дівчинок до безпечного інклюзивного 
середовища, яке сприяє навчанню, у якості основної послуги. 
Першочергове завдання Кластера освіти полягає у задоволенні 
нагальних потреб постраждалих унаслідок конфлікту хлопчиків 
і дівчинок. Пріоритет віддається найбільш вразливим дітям і 
вчителям, які проживають у межах 5 км від «лінії розмежування» 
як на ПУТ, так і на НПУТ.

Ціль кластера 2: Підвищити якість навчання постраждалих 
унаслідок конфлікту хлопчиків і дівчинок, де це можливо. 
Партнери кластера прагнуть поліпшити якість навчання, 
забезпечуючи навчання життєвим навичкам, а також соціальне 
та емоційне навчання під час позашкільних заходів, відпочинку 
у літніх таборах, а також шляхом надання інших можливостей 
навчання і підтримки програм дистанційного навчання.

Ціль кластера 3: Сприяти рівному доступу до безпечної освіти як 
захисного середовища для постраждалих внаслідок конфлікту 
хлопчиків і дівчинок. Шляхом проведення адвокаційної роботи 
і надання підтримки у рамках схваленої Декларації про безпеку 
шкіл партнери прагнуть забезпечити, щоби усі діти і вчителі могли 
відвідувати навчальні заклади, не побоюючись обстрілів та інших 
видів загроз, пов’язаних із конфліктом.

Ціль кластера 4: Забезпечувати недискримінаційні можливості 
для продовження освіти для постраждалих внаслідок конфлікту 
хлопчиків і дівчинок. Кластер також прагне сприяти застосуванню 
недискримінаційного підходу і наданню рівних можливостей 
постраждалим унаслідок конфлікту дітям – з інвалідністю або без 
неї – для доступу до освіти, незалежно від місця проживання.

Ціль кластера 5: Покращити якість викладання шляхом 
розвитку спроможностей учителів, де це можливо. Партнери 
кластера прагнуть поліпшити якість освіти шляхом розвитку 
спроможностей вчителів і батьків у певних пріоритетних 
сферах (перша психологічна допомога, керування стресами, 
психосоціальні проблеми, дистанційне навчання, інклюзивна 
освіта і освіта з урахуванням конфлікту).

Реагування
У рамках планування заходів реагування на 2020 рік партнери 
кластера прагнуть охопити найбільш вразливих дітей і 
вчителів, які постраждали внаслідок конфлікту, серед яких діти 

3.1

Освіта
ЛЮДИ, ЯКІ 
ПОТРЕБУЮТЬ  
ДОПОМОГИ

ЛЮДИ, ЯКИМ  
ПЛАНУЄТЬСЯ  
НАДАТИ ДОПОМОГУ

ПОТРЕБИ 
(ДОЛ. США)

ПАРТНЕРИ ПГР ПРОЄКТИ

420 ТИС. 157 ТИС. $7 МЛН 10 10
з інвалідністю, діти, які зіткнулися із соціально-економічними 
проблемами, діти із груп меншин і вчителі, які працюють найближче 
до «лінії розмежування» по обидва її боки. У двох пріоритетних 
географічних районах – вся НПУТ і район у межах 0-5 км від 
«лінії розмежування» на ПУТ – заходи спрямовані на покращення 
доступу до безпечної освіти і створення безпечних місць для 
дітей та їхніх батьків. Інтервенції спрямовані на відновлення 
пошкоджених навчальних закладів та надання їм обладнанням, 
а також на поширення індивідуальних та базових навчальних 
матеріалів. Кластер також працюватиме над розв’язанням 
питання невизнання свідоцтв про освіту хлопців і дівчат із НПУТ.

У межах 5-20 км від «лінії розмежування» на ПУТ, де розташована 
більшість шкіл, заходи реагування мають менш рятівний характер, 
оскільки ця територія не постраждала безпосередньо від 
бойових дій. Основна увага приділяється розширенню доступу 
до навчання життєвим навичкам, розвитку спроможностей 
вчителів, які навчають учнів із постраждалих внаслідок конфлікту 
районів, а також сприянню дистанційному навчанню для учнів із 
НПУТ. В заходах реагування також приділяється увага осередкам 
потреб у забруднених мінами районах за межами 20 км від 
«лінії розмежування» на ПУТ шляхом надання допомоги дітям, 
постраждалим від ВЗВ і наземних мін. Соціальне та емоційне 
навчання і нарощування спроможностей освітніх установ для 
адаптації форм навчання, а також забезпечення рівного доступу 
до освіти для всіх дівчинок і хлопчиків є ще одним важливим 
елементом заходів реагування.

У зв'язку з тим, що у багатьох населених пунктах навчальні 
заклади зазвичай є місцем зібрання людей, заходи реагування 
у сфері освіти вважають відправною точкою для всіх видів 
гуманітарної допомоги і послуг із захисту. Кластер освіти ділиться 
інформацією з Кластером з питань захисту і його субкластерами 
про виявлення окремих випадків, які потребують надання 
гуманітарної допомоги і послуг із захисту. Кластер ВСГ і заходи 
допомоги, пов’язаної з житлом, сприяють ремонту пошкоджених 
навчальних закладів як на НПУТ, так і у межах 0-5 км від «лінії 
розмежування» на ПУТ. Також партнери кластера підтримують 
навчальні заклади, надаючи їм додаткове обладнання для 
покращення доступу до безпечної освіти. Просвітницькі заходи 
щодо небезпеки вибухонебезпечних предметів безпосередньо 
підтримуються партнерами Субкластера з питань протимінної 
діяльності. Кластер освіти також забезпечує тісну координацію 
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та обмін інформацією з відповідними кластерами і субкластерами 
для задоволення найгостріших гуманітарних потреб вразливих 
людей та освітніх установ. Оскільки партнерам рекомендується 
надавати допомогу у грошовій формі, Освітній кластер вивчатиме 
способи використання готівки у якості альтернативного методу 
проведення заходів реагування у майбутньому.

Заходи реагування узгоджені зі Стратегією Освітнього кластера42, 
яка передбачає відповідні комплексні заходи реагування для 
забезпечення захисних та інклюзивних інтервенцій. Партнери 
кластера повинні послуговуватися підходом, який ґрунтується 
на правах дитини, як це передбачено Конвенцією ООН про права 
дитини, а також Мінімальними стандартами освіти Міжвідомчої 
спільноти з питань освіти в надзвичайних ситуаціях (INEE), які 
слугують орієнтиром для досягнення мінімального рівня якості 
освіти.

Вартість реалізації
Загальні фінансові потреби для реалізації 10 проєктів, 
затверджених Кластером освіти, складають 7,1 млн дол. США, що 
на 600 000 дол. США більше, ніж у минулому році. Як і в попередні 
роки, форма реагування - в основному допомога у негрошовій 
формі з огляду на труднощі з використанням готівки або ваучерів 
у найбільш постраждалих районах. Близько 74% загальних 
фінансових потреб направлено на допомогу постраждалим 
унаслідок конфлікту дітям і вчителям у пріоритетній зоні у межах 
0-5 км від «лінії розмежування» на ПУТ і НПУТ.

42. Стратегія Освітнього кластера, Україна, лютий 2019 р. - грудень 2020 р.

Стратегією Кластера освіти встановлено контекстуалізовані 
стандарти та проєктну вартість для найпоширеніших видів 
діяльності партнерів кластера. Ці стандарти повинні лежати в 
основі планування реагування усіма партнерами кластера з метою 
гарантування надання допомоги всім людям, які її потребують, 
належним чином та з дотриманням вимог підзвітності. Мінімальні 
стандарти і проєктна вартість кожного виду діяльності у разі 
потреби підлягатимуть регулярному аналізу та перегляду 
партнерами кластера.

Основні джерела витрат – обладнання та матеріали для 
відновлення пошкоджених навчальних закладів. Хоча на НПУТ 
працюють ринки для придбання обладнання, деякі партнери 
вважають за краще купувати товари на ПУТ і передавати їх на 
НПУТ. Головним чином, це дозволяє їм зменшувати витрати, 
оскільки ринкові ціни на НПУТ, як правило, вищі, а асортимент 
вужчий.

Внесок кластера у забезпечення Зв’язку між 
гуманітарною роботою та розвитком
Курси та семінари, розроблені гуманітарними партнерами (з 
питань врегулювання конфліктів, навчання життєвим навичкам 
тощо), були включені у регулярну навчальну програму для 
вчителів у школах по всій країні. Крім того, гуманітарні організації 
і партнери з розвитку спільно підтримують школи уздовж «лінії 
розмежування», надаючи їм обладнання (наприклад, мікроскопи) 
і проводячи заходи з нарощування спроможностей.

Програми, які об’єднують партнерів з гуманітарної діяльності і 

Хлопчик дивіться у вікно, закрите мішками з піском для 
захисту від випадкової кулі. 
Фото: ЮНІСЕФ/А. Філіппов 
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розвитку, наприклад, глобальний фонд «Education Cannot Wait 
(Освіта не може чекати)», виявилися ефективним інструментом 
партнерства, який зміцнює зв’язок між гуманітарною роботою 
та розвитком. З метою поліпшення координації і підтримки 
ефективної роботи сектора освіти Міністерство освіти і науки 
України очолює форум з координації діяльності в секторі, який 
об’єднує учасників гуманітарної діяльності, розвитку і відновлення. 
Для подальшого зміцнення зв’язку між гуманітарною роботою 
та розвитком Кластер освіти продовжуватиме співпрацю з 
Міністерством освіти для підтримки більш тісного партнерства 
між центральним урядом і регіональними органами влади, а також 
між обласними і центральними установами для забезпечення 
належної координації послуг на всіх рівнях.

Моніторинг
У рамках моніторингу міжкластерних заходів реагування Кластер 
освіти проводитиме регулярний 5W моніторинг на рівні шкіл з 
використанням типових інструментів, наприклад, Інструменту 
моніторингу Кластера освіти, і надавати дані для міжкластерного 
аналізу квартальних досягнень.

У січні 2017 року Кластер створив базу даних з інформацією про 
інциденти із закладами освіти. До бази даних включаються дані 
про випадки, коли навчальні заклади були фізично пошкоджені під 
час конфлікту або коли навчальні заклади були тимчасово закриті 
через конфлікт, дані про використання шкіл військовими, про 
школи, розташовані поблизу зон проведення бойових дій, а також 
інформацію про інші інциденти, які призвели до гибелі, травм 
або загрози життю дітей або працівників освіти. На ПУТ щорічно 
проводиться опитування навчальних закладів. Його результати 
допомагають партнерам вносити корективи до запланованих 
ними заходів відповідно до вимог, які виникли після змін в 
операційному контексті. Зібрана інформація використовується 
під час розробки відповідних стратегій партнерів з урахуванням 
оцінки потреб, прогалин, аналізу, моніторингу та реагування.

Цілі
Ціль кластера 1: Забезпечити безпосередній доступ найбільш 
вразливих людей, які постраждали внаслідок конфлікту, до 
продовольчих товарів. Кластер продовольчої безпеки та засобів 
до існування планує задовольняти нагальні потреби у доступі до 
продуктів харчування людей, які проживають найближче до «лінії 
розмежування» і на НПУТ, надаючи, в залежності від обставин, 

Цілі, індикатори та цільові показники

ЦІЛЬ КЛАСТЕРА ЗАХОДИ (ВИДИ ДІЯЛЬНОСТІ) ІНДИКАТОР ПОТРЕБУЮТЬ 
ДОПОМОГИ

ПЛАНУЄТЬСЯ 
НАДАТИ 
ДОПОМОГУ

Стратегічна ціль 1: Надання термінової надзвичайної допомоги та забезпечення доступу до основних необхідних послуг для 2 мільйонів постраждалих 
унаслідок конфлікту людей, які мають гуманітарні потреби

Конкретна ціль 1.1 Надання життєво необхідної допомоги людям, які проживають найближче до «лінії розмежування» на ПУТ і НПУТ (у межах 5 км на 
ПУТ та на НПУТ)

Конкретна ціль 1.2 Підвищення рівня життя людей у районах, розташованих далі від «лінії розмежування» на ПУТ (5-20 км ПУТ)

Конкретна ціль 1.3 Надання допомоги в осередках гуманітарних потреб людей, які проживають за межами «лінії розмежування» на ПУТ (більше 20 км 
від «лінії розмежування» на ПУТ), особливо ВПО

Забезпечити доступ постраждалих 
унаслідок конфлікту хлопчиків 
і дівчинок до безпечного 
інклюзивного середовища, яке 
сприяє навчанню, у якості основної 
послуги

Надання навчального приладдя, 
комплектів для дошкільної освіти 
та розвитку (ДОР) або навчально-
розважальних матеріалів чи відповідних 
грошових інтервенцій

кількість дівчинок і хлопчиків, які 
отримують допомогу завдяки отриманню 
навчальних посібників, комплектів ДОР 
або навчально-розважальних матеріалів, 
або відповідних грошових інтервенцій

104 000 68 600

Закупівля та розподіл обладнання в 
навчальні заклади, які постраждали 
внаслідок конфлікту

кількість дівчинок і хлопчиків, які 
користуються наданим обладнанням у 
навчальних закладах

336 000 28 400

Підвищити якість навчання 
постраждалих унаслідок конфлікту 
хлопчиків і дівчинок, де це можливо

Організація навчання життєвим навичкам 
та соціальне та емоційне навчання (СЕН) 
під час додаткових занять, літніх таборів 
та інших можливостей для навчання

кількість дівчинок і хлопчиків, які 
отримали допомогу в результаті 
організації навчання життєвим навичкам 
та СЕН

381 000 38 800

Підтримка програм/модальностей 
дистанційного навчання

кількість дівчинок і хлопчиків,  
які користуються програмами/
модальностями дистанційного навчання 
за підтримки  партнерів Освітнього 
кластера

19 000 5 800
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Конкретна ціль 1.1 Надання життєво необхідної допомоги людям, які проживають найближче до «лінії розмежування» на ПУТ і НПУТ (у межах 5 км на 
ПУТ та на НПУТ)

Конкретна ціль 1.2 Підвищення рівня життя людей у районах, розташованих далі від «лінії розмежування» на ПУТ (5-20 км ПУТ)

Забезпечити доступ постраждалих 
унаслідок конфлікту хлопчиків 
і дівчинок до безпечного 
інклюзивного середовища, яке 
сприяє навчанню, у якості основної 
послуги

Ремонт та відновлення навчальних 
закладів, які постраждали внаслідок 
конфлікту; будівництво та створення 
додаткових навчальних приміщень для 
вразливих дівчинок та хлопчиків, які 
потребують допомоги

кількість відремонтованих та відновлених 
навчальних закладів

226 115

кількість дівчинок і хлопчиків, які 
навчаються у відновлених навчальних 
закладах або у додаткових  навчальних 
приміщеннях

56 400 24 800

Стратегічна ціль 2: Реагування на потреби у сфері захисту та посилення захисту прав 1,4 мільйона постраждалих унаслідок конфлікту людей, включно 
з ВПО, згідно з міжнародними нормами та стандартами

Конкретна ціль 2.1 Збільшення зусиль щодо захисту цивільного населення та цивільної інфраструктури відповідно до норм МГП та інших правових 
інструментів

Сприяти рівному доступу до 
безпечної освіти як захисного 
середовища для постраждалих 
внаслідок конфлікту хлопчиків і 
дівчинок

Заходи адвокації щодо підписання та 
імплементації Декларації про безпеку 
шкіл

кількість публічних заяв/зобов'язань 
ключових посадовців (Міністерства 
освіти та науки, Міністерства оборони, 
Верховної Ради та Омбудсмена 
Президента, відповідних парламентських 
комітетів) на підтримку Декларації про 
безпеку шкіл

12

кількість заходів, організованих спільно 
з ключовими урядовими особами щодо 
необхідності схвалення Декларації про 
безпеку шкіл та захисту освітніх закладів 
від обстрілів

12

Конкретна ціль 2.2 Покращення доступу до соціальних виплат і документів, що посвідчують особу та державну реєстрацію актів цивільного стану, для 
цивільних громадян, які проживають на НПУТ

Забезпечувати недискримінаційні 
можливості для продовження 
освіти для постраждалих внаслідок 
конфлікту хлопчиків і дівчинок

Надання консультацій для хлопчиків, 
дівчинок та молоді з НПУТ у перехідний 
період від школи до ринку праці, 
професійної чи вищої освіти (включно з 
наданням допомоги на ПУТ)

кількість дівчинок і хлопчиків, дівчат та 
хлопців, які отримали консультації

64 500 5 050

Заходи адвокації щодо 
недискримінаційних можливостей для 
продовження освіти для постраждалих 
внаслідок конфлікту хлопчиків і дівчинок 
на сході України. 

кількість публічних заяв/зобов'язань 
ключових посадовців (МОН, Верховна 
Рада та Омбудсмен Президента, 
відповідні парламентські комітети), що 
публічно підтримують рівні можливості 
для хлопчиків та дівчинок, які 
постраждали внаслідок конфлікту

12

кількість заходів, що містять в порядку 
денному питання рівних можливостей 
для навчання хлопчиків і дівчинок, які 
постраждали внаслідок конфлікту

12

Стратегічна ціль 3: Забезпечення провідної ролі Уряду у здійсненні гуманітарних заходів реагування у координації з організаціями, які працюють у 
сфері розвитку, та зміцнення спроможностей реагування на загальнодержавному/місцевому рівнях на ПУТ

Конкретна ціль 3.1 Зміцнення спроможностей місцевих надавачів допомоги і сприяння передачі функцій надання послуг місцевій владі там, де це 
доцільно

Покращити якість викладання 
шляхом розвитку спроможностей 
учителів, де це можливо 

Професійний розвиток вчителів та 
навчання батьків за визначеними 
пріоритетними темами (наприклад, перша 
психологічна допомога, управління 
стресовими ситуаціями/самодопомога, 
психосоціальна допомога, інклюзивна 
освіта, освіта в умовах конфлікту та 
дистанційна освіта)

кількість вчителів та батьків, які пройшли 
навчання

38 000 24 600

кількість дівчинок і хлопчиків, яким 
викладають вчителі, які пройшли 
навчання

381 000 44 350
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3.2

Продовольча безпека 
та засоби до існування

допомогу у негрошовій формі, готівкові перекази і ваучери. 
Партнери кластера проводитимуть процес вибору бенефіціарів у 
відповідності із загальноприйнятими критеріями уразливості43 у 
рамках аналізу потреб, представленого в ОГП на 2020 рік.

Ціль кластера 2: Підвищити продовольчу безпеку шляхом 
надання надзвичайної і термінової допомоги у сфері сільського 
господарства. Ключовими заходами у рамках цілі є надання 
нагальних сільськогосподарських ресурсів і грантів, відновлення 
сільськогосподарських виробничих активів і базова технічна 
підготовка. Головна мета цих заходів полягає у поліпшенні 
самозабезпеченості родин, які проживають у селах далі від «лінії 
розмежування» і чия продовольча безпека і засоби до існування 
залежать від сільськогосподарського виробництва.

Ціль кластера 3: Покращити доступ до можливостей 
працевлаштування та отримання доходу шляхом відновлення/
створення сталих джерел засобів до існування. Заходи у 
рамках цієї цілі безпосередньо спрямовані на родини, які не 
займаються сільським господарством і проживають далі від «лінії 
розмежування», включно з ВПО. До основних видів діяльності 
належать інтервенції, які забезпечують дохід, наприклад, гранти на 
створення засобів до існування або робочих місць, забезпечення 
засобів до існування, не пов’язаних із сільським господарством, 
у негрошовій формі, а також тренінги та інші заходи зміцнення 
спроможностей.

Реагування
Згідно з аналізом загальних потреб, заходи реагування будуть 
спрямовані на допомогу родинам, у складі яких є особи похилого 
віку (включно з домогосподарствами, очолюваними людьми 
похилого віку), люди з особливими потребами (наприклад, 
члени родини з інвалідністю, хронічними захворюваннями або 
вагітні жінки та матері-годувальниці); родинам із декількома 
дітьми та одноосібним домогосподарствам. Заходи реагування 
будуть плануватися відповідно до конкретних потреб різних 
груп уразливих людей, які проживають у різних районах. 
Першочергова увага приділятиметься розв’язанню проблеми 
продовольчої незахищеності, яка є найгострішою для міського 

43. У 2016 році, відповідно до рекомендацій Глобального кластера продовольчої безпеки та 
засобів до існування, Кластер продовольчої безпеки та засобів до існування в Україні розробив 
контекстуалізовані критерії визначення груп, яким планується надавати допомогу, які щорічно 
переглядаються на основі відгуків партнерів і звітів про оцінку/моніторинг.
https://fscluster.org/ukraine/document/updated-sep-2018fsc-targeting-criteria 

населення у районах, розташованих найближче до «лінії 
розмежування»44. Проблема продовольчої безпеки зазвичай 
загострюється взимку45: близько 26% сільських і 14% міських 
домогосподарств стикаються з проблемами, пов’язаними 
з доступом до ринків продовольчих товарів46. Продовольча 
незабезпеченість також спостерігається серед людей похилого 
віку та людей з особливими потребами. Для зниження високих 
і помірних рівнів продовольчої незахищеності 60 000 людей, які 
проживають на цій території, надаватимуться продуктові набори 
та грошова допомога (за наявності функціонуючих ринків). Люди 
похилого віку і особи з інвалідністю становлять 60-65% людей, які 
отримують продовольчу допомогу у негрошовій формі, оскільки 
грошова допомога або допомога у створенні джерел засобів до 
існування вважаються невідповідними для задоволення їхніх 
нагальних потреб у продовольчих товарах.

У районах, віддалених від «лінії розмежування», заходи реагування 
базуватимуться на двосторонньому підході з урахуванням 
відмінностей, характерних для вразливих родин у цьому районі, 
включно з ВПО. У випадку фермерських домогосподарств заходи 
включають надання сільськогосподарських ресурсів, необхідних 
у надзвичайних ситуаціях (наприклад, насіння, саджанці, птиця 
та корми), а також сільськогосподарських грантів і підтримки у 
негрошовій формі (наприклад, сільськогосподарське обладнання), 
які призначені для відновлення сільськогосподарської діяльності. 
За необхідності буде проводитися додаткове базове навчанням 
методам ведення сільського господарства для розширення 
знань і навичок. Головна мета цих заходів полягає у покращенні 
самозабезпеченості родин, продовольча безпека яких залежить 
від власного сільськогосподарського виробництва. Для родин, які 
не займаються фермерством, включно з вразливими ВПО, які не 
мають доступу до земельних ділянок, допомога буде зосереджена 
на усуненні економічних бар’єрів, які обмежують їхній доступ до 
продовольчих товарів, а також на створенні джерел доходу для 
припинення або уникнення застосування негативних стратегій 
пристосування. До згаданих заходів належать такі види діяльності, 

44. Згідно з Humanitarian Trend Analysis 2019 на ПУТ, проведеного REACH, 9% міського населення, 
яке проживає у межах 5 км від «лінії розмежування» на ПУТ, стикаються із серйозним і помірним 
рівнями продовольчої незахищеності, причому 11% повідомляють про низький або граничний 
рівень споживання продовольчих товарів порівняно з 8% і 9% відповідно серед сільського 
населення у тому ж районі.
45. Потреби у продовольчій безпеці збільшуються зі зниженням температури, при цьому потреби 
збільшуються на 100 ккал на людину в день при кожному зниженні температури на 5°C нижче 20°C.
46. REACH Economic Security Study, червень 2019 р.
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Мар’яна у теплиці сільськогосподарського кооперативу, який вона очолює. 
Фото: Норвезька рада у справах біженців/Д. Тєлушкін

як надання грантів на створення засобів до існування, а також 
надання засобів виробництва у негрошовій формі, не пов’язаних 
із сільським господарством (наприклад, швейні машини, кухонне 
приладдя тощо). Проводитимуться консультації з бенефіціарами 
для з’ясування форми допомоги і відповідних методів 
реагування, яким вони надають перевагу. Також, за необхідності, 
проводитиметься базове навчання відповідно до конкретних 
видів допомоги, наприклад, щодо базової маркетингової стратегії, 
яке має доповнити негрошову допомогу та допомогу у готівковій 
формі.

Партнери Кластера продовольчої безпеки та засобів до існування 
продовжуватимуть тісно співпрацювати з різними секторами 
для забезпечення того, щоби їхні заходи доповнювали один 
одного і здійснювалися у необхідній послідовності. У своїй 
роботі Кластер підкреслює, що забезпечення безпеки бенефіціарів 
є головним завданням під час всіх заходів, і спонукає своїх 
партнерів враховувати аспекти, пов’язані з безпекою отримувачів 
допомоги. З огляду на серйозні ризики, пов’язані із забрудненням 
наземними мінами і ВЗВ у регіоні, визначення місць проведення 
заходів реагування проводитиметься у взаємодії з партнерами 
Субкластера з питань протимінної діяльності (особливо з тими, 
хто відповідає за проведення технічної оцінки, а також очищення 
територій від мін і ВЗВ) для дотримання принципу «не нашкодь». 
Звіти про наявність наземних мін і ВЗВ на сільськогосподарських 
угіддях також передаватимуться Субкластеру з питань протимінної 
діяльності для проведення технічної оцінки і належного 
маркування територій. Партнерам Кластера продовольчої безпеки 

та засобів до існування також рекомендується співпрацювати 
з Кластером ВСГ для забезпечення комплексного надання 
допомоги, де це можливо. Крім того, кластер закликає своїх 
партнерів взаємодіяти з відповідними державними учасниками, 
особливо на місцевому рівні, для уникнення дублювання заходів 
реагування, наприклад, шляхом перехресної перевірки списків 
бенефіціарів без порушення конфіденційності особистих даних.

Кластер продовольчої безпеки та засобів до існування 
залишається стурбованим обмеженням доступу партнерів 
Кластера для надання гуманітарної допомоги та задоволення 
потреб постраждалих унаслідок конфлікту людей, особливо на 
НПУТ, у продовольчих товарах і засобах для існування. Моніторинг 
реагування кластера продемонстрував, що на кінець жовтня  
2019 року менше 800 вразливих людей на НПУТ отримали доступ 
до продовольчих товарів або допомогу у забезпеченні засобів до 
існування – значне скорочення порівняно з аналогічним періодом 
у минулому році, в основному через відсутність партнерів із 
забезпечення продовольчої безпеки на цій території47 і обмеження 
гуманітарного доступу. Ця тенденція викликає серйозну тривогу, 
оскільки 11% населення відчувають гостру і помірну нестачу 
продовольчих товарів, а понад 60% забезпечені на мінімальному 
рівні48.

Вартість реалізації
Для реалізації заходів реагування у 2020 році необхідно 18 млн 

47. СПП була однією із основних організацій, яка надавала продовольчу допомогу жителям НПУТ. 
Агентство припинило свою діяльність в Україні у середині 2018 р.
48. REACH, Multi-Sectoral Need Assessment in NGCA, лютий 2019 р.
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дол. США для надання допомоги 80 000 осіб, які страждають 
від продовольчої незабезпеченості або потребують засобів 
до існування. Цільовий показник і потреби залишаються на 
рівні 2019 року. Близько 80% фінансових потреб призначені для 
реагування на ПУТ. Проте, це в жодному разі не є показником 
рівня потреб, а швидше обмеженості можливостей реагування і 
проблем, пов’язаних із доступом, що зберігаються на НПУТ.

Близько 35% допомоги надаватиметься у готівковій або ваучерній 
формі, що залежить від наявності поблизу функціонуючих ринків 
та є результатом консультацій з бенефіціарами про найзручніший 
для них спосіб отримання допомоги, особливо в ізольованих 
населених пунктах, у яких дехто віддає перевагу допомозі у 
негрошовій формі49. Основна частина допомоги, запланованої 
для НПУТ, надаватиметься у неготівковій формі з огляду на 
надзвичайно обмежені можливості для готівкових інтервенцій.

Було відзначено, що вартість інтервенцій на НПУТ трохи 
вища, ніж на ПУТ. Це пов’язано з додатковими витратами на 
перевезення товарів з ПУТ на НПУТ. Хоча дані свідчать про вищі 
ціни на основні продукти харчування на НПУТ, деякі партнери 
звітують про закупівлю продовольчих товарів на місцях, проте 
у невеликих масштабах. При транспортуванні домашньої худоби 
також є важливим фактор часу, оскільки існують супутні ризики, 
які можуть призвести до непередбачених операційних втрат у 
випадку затримки транспорту.

Внесок Кластера у забезпечення Зв’язку між 
гуманітарною роботою та розвитком
Враховуючи тривалий характер конфлікту і загальні обмеження 
гуманітарного мандату, Кластер продовольчої безпеки та засобів 
до існування діє як каталізатор і, де це можливо, створює спільні 
платформи для об’єднання зусиль різних сторін, зацікавлених 
у співпраці для задоволення пов’язаних з конфліктом потреб 
постраждалого населення у продовольчій безпеці і засобах до 
існування.

49. Згідно з консультаціями, проведеними з жителями кількох ізольованих населених пунктів під 
час регулярних візитів Міжкластерної координаційної групи у 2019 р.

Деякі заходи партнерів Кластера продовольчої безпеки та 
засобів до існування безпосередньо впливають на розвиток. 
У сфері сільськогосподарської допомоги такі заходи включають 
створення або зміцнення сільськогосподарських кооперативів, 
відновлення ринкових зв’язків та активів громад (теплиць, 
фруктових садів або ставків для розведення риби). У рамках 
компоненту засобів до існування партнери Кластера продовольчої 
безпеки та засобів до існування регулярно взаємодіють із центрами 
зайнятості і місцевими навчальними центрами (університетами, 
професійно-технічними училищами тощо) для забезпечення 
професійної підготовки та можливостей працевлаштування для 
постраждалого внаслідок конфлікту населення. Вони також 
сприяють полегшенню доступу до можливостей отримання 
доходу, таких як надання грантів на відкриття малого бізнесу і 
юридичні консультації для підприємців.

У грудні 2018 року Кластером продовольчої безпеки та засобів 
до існування було розроблено стратегію координованого 
реагування на випадок раптового збільшення рівня потреб 
у Донецькій і Луганській областях по обидва боки «лінії 
розмежування». У рамках цієї стратегії команда Кластера 
продовольчої безпеки та засобів до існування разом з агентством 
ACTED визначили та підготували районних координаторів для 
координації гуманітарного реагування на місцях у разі раптового 
збільшення рівня потреб.

Моніторинг
Кластер продовольчої безпеки та засобів до існування 
застосовує міжкластерні принципи моніторингу та забезпечує 
щоквартальний контроль заходів реагування. Моніторинг 
заходів реагування проводиться на основі набору встановлених 
показників, визначених у процесі планування, включно з 
обов’язковим поділом за статтю та віком. Такий регулярний 
моніторинг дозволяє кластеру регулярно відслідковувати 
виконання заходів відповідно до поставлених цілей і вносити у них 
необхідні і своєчасні корективи.
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Цілі, індикатори та цільові показники

ЦІЛЬ КЛАСТЕРА ЗАХОДИ (ВИДИ ДІЯЛЬНОСТІ) ІНДИКАТОР ПЛАНУЄТЬСЯ 
НАДАТИ 
ДОПОМОГУ

Стратегічна ціль 1: Надання термінової надзвичайної допомоги та забезпечення доступу до основних необхідних послуг для 2 мільйонів постраждалих 
унаслідок конфлікту людей, які мають гуманітарні потреби

Конкретна ціль 1.1 Надання життєво необхідної допомоги людям, які проживають найближче до «лінії розмежування» на ПУТ і НПУТ (у межах 5 км на 
ПУТ та на НПУТ)

Забезпечити безпосередній доступ 
найбільш вразливих людей, які 
постраждали внаслідок конфлікту, 
до продовольчих товарів

Надання грошових переказів/ваучерів для 
продуктів харчування

кількість людей, які отримують грошові 
кошти/ваучери для покращення їхнього 
нагального доступу до продуктів  харчування

45 291

Надання продовольчої допомоги у 
натуральному вигляді

кількість людей, які отримують продовольчу 
допомогу для покращення їхнього нагального 
доступу до продуктів  харчування

10 858

Конкретна ціль 1.2 Підвищення рівня життя людей у районах, розташованих далі від «лінії розмежування» на ПУТ (5-20 км ПУТ)

Конкретна ціль 1.3 Надання допомоги в осередках гуманітарних потреб людей, які проживають за межами «лінії розмежування» на ПУТ (більше 20 км 
від «лінії розмежування» на ПУТ), особливо ВПО

Покращити доступ до можливостей 
працевлаштування та отримання 
доходу шляхом відновлення/
створення сталих джерел засобів 
до існування

Надання грантів для забезпечення засобів до 
існування (на рівні домогосподарств)

кількість людей, які отримують засоби до 
існування/або підтримку в отриманні доходу

4 923

Розподіл ваучерів або грошової 
допомоги для забезпечення засобами 
сільськогосподарського виробництва

кількість домогосподарств, які 
отримують надзвичайну допомогу у 
сільськогосподарський сфері

2 100

Надання грантів та активів для 
забезпечення засобами до існування у 
сільськогосподарській сфері (самозайнятість 
та мікропідприємства)

кількість домогосподарств, які 
отримують надзвичайну допомогу у 
сільськогосподарський сфері

1 935

Надання активів для забезпечення засобів 
до існування в натуральній формі (на рівні 
домогосподарств) 

кількість людей, які отримують засоби до 
існування/або підтримку в отриманні доходу

1 740

Навчання та заходи з розбудови 
спроможностей

кількість людей, які отримують засоби до 
існування/або підтримку в отриманні доходу

1 400

Проведення навчальних та інших заходів у 
сільськогосподарській сфері (школи фермерів, 
конференції, ярмарки тощо)

кількість домогосподарств, які 
отримують надзвичайну допомогу у 
сільськогосподарський сфері

2 150

Розподіл сільськогосподарського 
устаткування 

кількість домогосподарств, які 
отримують надзвичайну допомогу у 
сільськогосподарський сфері

809

Розподіл кормів для тварин кількість домогосподарств, які 
отримують надзвичайну допомогу у 
сільськогосподарський сфері

—

Розподіл інших ресурсів (зокрема бджіл) кількість домогосподарств, які 
отримують надзвичайну допомогу у 
сільськогосподарський сфері

—

Розподіл свійської птиці (курей, качок, індиків, 
гусей тощо)

кількість домогосподарств, які 
отримують надзвичайну допомогу у 
сільськогосподарський сфері

—

Розподіл насіння та саджанців кількість домогосподарств, які 
отримують надзвичайну допомогу у 
сільськогосподарський сфері

—

Надання грантів для створення робочих місць 
(на рівні підприємств)

кількість людей, які отримують засоби до 
існування/або підтримку в отриманні доходу

—
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3.3

Охорона здоров’я

Цілі
Через те, що «лінія розмежування» розділила мережі надання 
послуг населенню, доступ до якісних життєво важливих і 
невідкладних медичних послуг давно є однією з основних проблем 
в умовах цієї тривалої кризи.

Ціль кластера 1: Забезпечити доступ до якісних життєво 
необхідних і невідкладних медичних послуг, включно з 
психосоціальною підтримкою і послугами у сфері психічного 
здоров’я на всіх рівнях надання медичної допомоги. Хоча, 
як повідомляють, медичні послуги є доступними, особливо на 
НПУТ, де велика частина постраждалої території – міські райони, 
проблема полягає у їхній якості. У зв’язку з цим Кластер охорони 
здоров’я і надалі сприятиме поліпшенню доступу до якісної 
медичної допомоги, включно з психосоціальною підтримкою і 
підтримкою у сфері психічного здоров’я.

Ціль кластера 2: Забезпечити доступ потерпілого внаслідок 
конфлікту населення до долікарської медичної допомоги у 
невідкладних станах на рівні громад. Ця потреба особливо 
поширена у п’яти пунктах перетину, де лише у 2019 році 34 людини 
померло через проблеми зі здоров’ям50. У рамках цієї цілі кластер 
намагатиметься покращувати навички простих людей швидко 
реагувати і, можливо, рятувати життя у випадку надзвичайної 
ситуації.

Ціль кластера 3: Забезпечити захист медичних установ та 
медичних працівників. З метою боротьби зі скороченням 
чисельності медичних працівників у двох постраждалих областях 
по обидва боки «лінії розмежування», Кластер проводить 
адвокаційну роботу по поліпшенню захисту медичних установ 
і медичних працівників. Багато медпрацівників покинули 
постраждалі райони через небезпечні і складні умови праці, і цю 
тенденцію необхідно змінювати, оскільки у багатьох медичних 
закладах не вистачає кваліфікованого персоналу. Інше важливе 
завдання – заповнити прогалини у забезпеченні медичним 
обладнанням, які ускладнюють доступ до сучасних діагностичних 
інструментів та інших медичних технологій. Мета Кластера також 
полягає у підвищенні обізнаності місцевих громад про важливість 
регулярних медичних оглядів, у тому числі з метою виявлення 
хронічних захворювань, таких як туберкульоз і ВІЛ.

Ціль кластера 4: Нарощувати спроможності та забезпечувати 

50. Кластер з питань захисту, станом на жовтень 2019 р.

сталість медичних послуг, що надаються на різних рівнях медичної 
допомоги постраждалому внаслідок конфлікту населенню. 
Заходи, здійснювані у рамках цієї цілі, включають відновлення 
порушених систем надання медичних послуг та інфраструктури, 
яка потерпає через відсутність технічного обслуговування; 
надання безпосередньої допомоги лабораторіям, включно з 
послугами банків крові, з метою підвищення доступності, якості 
та стандартів безпеки; а також підтримку надання невідкладної 
медичної допомоги на рівні громади, яка включає, у тому числі, 
послуги з надання першої медичної допомоги.

Ціль кластера 5: Підвищувати обізнаність постачальників 
медичних послуг та постраждалих громад про важливість 
якісної медичної допомоги завдяки професійному навчанню 
та просвітницьким заходам. Ключові заходи у рамках цієї цілі 
включають медико-санітарну освіту та підтримку вдосконалення 
знань і навичок постачальників медичних послуг, а також 
підвищення обізнаності, соціальної мобілізації та просвітницьких 
заходів серед постраждалого населення.

Реагування
Загалом, рівень доступу до якісного медичного обслуговування 
по обидва боки «лінії розмежування» набагато нижчий 
оптимального, однак, проблеми гостріші в ізольованих селах 
і населених пунктах, розташованих у межах 5 км від «лінії 
розмежування». Те, що підготовлені фахівці наразі не зацікавлені 
в роботі у цих районах, ще більше погіршує ситуацію. Дані свідчать 
про те, що плинність кадрів медичного персоналу у постраждалих 
внаслідок конфлікту районах значно вища, ніж на решті території 
країни. Первинна медична допомога в Україні, як правило, є 
безплатною, проте дістатися до якісної медичної допомоги для 
постраждалого населення може потребувати певних витрат, що 
може призвести до збільшення їхніх витрат. Через брак медичних 
працівників та необхідного медичного обладнання у цих районах 
пацієнтів іноді направляють у спеціалізовані клініки, де вони 
часто стикаються із значними витратами, які їм доводиться 
покривати самостійно. Прагнучи допомогти таким пацієнтам 
отримати необхідне медичне обслуговування, декілька партнерів 
кластера забезпечують підтримку у ваучерній формі. Ваучери 
можна використовувати для отримання консультацій або для 
оплати проїзду у громадському транспорті до медичних установ, 
які можуть знаходитися на значній відстані. У рамках реагування 
пріоритет віддається вразливим групам населенням, а саме 

ЛЮДИ, ЯКІ 
ПОТРЕБУЮТЬ  
ДОПОМОГИ

ЛЮДИ, ЯКИМ  
ПЛАНУЄТЬСЯ  
НАДАТИ ДОПОМОГУ

ПОТРЕБИ 
(ДОЛ. США)

ПАРТНЕРИ ПГР ПРОЄКТИ

1,3 МЛН 1,3 МЛН $22 MЛН 18 21
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Чоловік під час огляду, який проводить мобільна бригада. 
Фото: МГО «Емануїл»/К. Петрина

людям похилого віку, особам з інвалідністю, вагітним жінкам та 
матерям-годувальницям, дітям-сиротам і очолюваним жінками 
домогосподарствам з маленькими дітьми.

Заходи реагування включають внески у негрошовій формі для 
забезпечення медичним обладнанням і навчальні семінари для 
постачальників послуг. Вони враховують різні потреби лікарень 
залежно від того, чи належать вони до медичного обслуговування 
первинного, вторинного або третинного рівнів, а також від їхнього 
місця розташування – міські або сільські райони. Так, лікарні 
третинного рівня у міському центрі може не вистачати дорогого 
медичного обладнання або лікаря-фахівця, а лікарня первинного 
рівня може просто потребувати підготовки медичного персоналу. 
Проте, якщо шляхи направлення пацієнтів до фахівців не буде 
покращено, а установи вторинної та третинної медичної допомоги 
не будуть підтримуватися, неможливо гарантувати доступ до 
якісних медичних послуг. Оскільки поточна реформа охорони 
здоров’я в Україні в основному зосереджена на реорганізації 
секторів вторинної і третинної медичної допомоги, гуманітарне 
співтовариство може спрямувати свою діяльність і зосередити 
увагу на медичній допомозі первинного рівня. Щоби запобігти 
відтоку кадрів, ПГР на 2020 рік передбачає забезпечення кращого 
захисту медичних працівників та установ шляхом створення 
безпечнішого робочого середовища, щоби фахівці не залишали 
цю територію у пошуках іншого працевлаштування.

Хоча діяльність у цьому секторі обмежена через недостатнє 
фінансування, заходи реагування на НПУТ також додатково 
натикаються на політичні перешкоди, запроваджені де-факто 

установами. Наприклад, через складності реєстрації гуманітарних 
організацій на цій території лише невелика кілька партнерських 
організацій здійснює там операційну діяльність, особливо в 
Луганській області. На ПУТ, попри меншу кількість перешкод, з 
якими стикаються організації, поточна реформа Уряду у сфері 
децентралізації послуг може потенційно обмежити доступ до 
населення, яке потребує допомоги. Хоча відповідні заходи 
Кластера спрямовані в основному на основні та найнагальніші 
потреби, пов’язані з охороною здоров’я, вони доповнюють 
діяльність Кластера з питань захисту, Кластера ВСГ, а також 
Кластера продовольчої безпеки. Міжсекторальні заходи, які 
проводяться разом із Кластером з питань захисту, здебільшого 
пов’язані з визначенням ключових проблем, спільних для всіх 
постраждалих унаслідок конфлікту людей, а також з адвокаційною 
роботою по поліпшенню доступу до медичних послуг на сході 
України. Також триває співпраця із Кластером ВСГ, оскільки 
велика кількість проєктів поєднують у собі компоненти охорони 
здоров’я і ВСГ для комплексного і сталого задоволення потреб на 
місцях.

Вартість реалізації
Вартість реалізації заходів реагування у рамках ПГР на 2020 рік 
становить 22 млн дол. США, призначених для охоплення 1,3 млн 
людей, які потребують допомоги, шляхом реалізації 21 проєкту 
вісімнадцятьма партнерами.

За оцінками, 96% фінансування заходів реагування 
надаватиметься у негрошовій формі, наприклад, у вигляді 
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Цілі, індикатори та цільові показники

ЦІЛЬ КЛАСТЕРА ЗАХОДИ (ВИДИ ДІЯЛЬНОСТІ) ІНДИКАТОР ПОТРЕБУЮТЬ 
ДОПОМОГИ

ПЛАНУЄТЬСЯ 
НАДАТИ 
ДОПОМОГУ

Стратегічна ціль 1: Надання термінової надзвичайної допомоги та забезпечення доступу до основних необхідних послуг для 2 мільйонів постраждалих 
унаслідок конфлікту людей, які мають гуманітарні потреби

Конкретна ціль 1.1 Надання життєво необхідної допомоги людям, які проживають найближче до «лінії розмежування» на ПУТ і НПУТ (у межах 5 км на 
ПУТ та на НПУТ)

Забезпечити доступ до якісних 
життєво необхідних і невідкладних 
медичних послуг, включно з 
психосоціальною підтримкою 
і послугами у сфері психічного 
здоров’я на всіх рівнях надання 
медичної допомоги.

Надання життєво необхідних та первинних 
медичних послуг (у стаціонарних і мобільних 
клініках), в тому числі у сфері сексуального та 
репродуктивного здоров’я та у сфері психічного 
здоров’я і психосоціальної підтримки.

кількість людей, які 
безпосередньо отримують 
медичні послуги 

195 797 195 797

Надання фінансової підтримки вразливим групам 
постраждалого населення у формі грошової 
допомоги та ваучерів на медичні витрати.

кількість людей, які отримують 
грошові кошти/ваучери (на 
медичні потреби, включно з 
проїздом до медичних закладів)

195 797 195 797

Відновлення та/або реконструкція порушеної 
(внаслідок конфлікту) системи медичних послуг 
та інфраструктури.

кількість медичних  закладів, які 
отримали  підтримку

64 64

Закупівля, завчасне створення запасів та 
розподіл товарів медичного призначення, 
основних медичних препаратів та обладнання 
через поточну та мобільну систему медичних 
послуг.

кількість медичних  закладів, які 
отримали  підтримку

64 64

Забезпечити доступ потерпілого 
внаслідок конфлікту населення до 
долікарської медичної допомоги 
у невідкладних станах на рівні 
громад

Забезпечення права постраждалого внаслідок 
конфлікту населення на своєчасні медичні 
послуги, від пунктів первинної допомоги у 
громадах до повного комплексу медичної 
допомоги на всіх рівнях медичних установ.

кількість заходів адвокації, 
присвячених праву громадян на 
своєчасну невідкладну медичну 
допомогу на всіх рівнях допомоги

10 10

медичного обладнання та навчання медичного персоналу, а 4% 
коштів надаватимуться у формі ваучерів. Останні в основному 
призначені для отримання допомоги, яка надається мобільними 
клініками, а також для користування громадським транспортом. 
Основний фактор збільшення витрат на заходи реагування – це 
забезпечення медичним обладнанням, таким як інвалідні коляски, 
автомобілі швидкої допомоги або іншим вкрай необхідним 
обладнанням. Оскільки це призводить до збільшення витрат на 
реагування, кластер прагне оптимізувати наявні ресурси, а не 
встановлювати нове устаткування, обслуговування якого може 
виявитися неможливим. Кластер також розгляне питання про 
виділення частини бюджету для проведення заходів з моніторингу 
та оцінки, однак поки що не було розроблено конкретних планів.

Внесок Кластера у забезпечення Зв’язку між 
гуманітарною роботою та розвитком
Стале задоволення потреб, пов’язаних із наданням медичної 
допомоги на сході України, потребує ретельно продуманого 
підходу для ефективного і результативного об’єднання 
гуманітарної діяльності та заходів у сфері розвитку. Оскільки 
обсяги гуманітарних коштів продовжують скорочуватися, 
координація між гуманітарними організаціями та учасниками 

процесу розвитку залишається обмеженою. Проте, за умови 
поліпшення політичної ситуації, вкрай важливим є питання 
передач функцій. Незважаючи на декілька позитивних політичних 
зрушень, конфлікт не припиняється, а це означає, що партнери 
Кластера охорони здоров’я повинні бути готовими реагувати у 
разі погіршення гуманітарної ситуації.

Моніторинг
Кластер охорони здоров’я проводитиме регулярний 5W 
моніторинг заходів реагування у рамках міжкластерної системи 
моніторингу реагування і надаватиме дані для міжкластерного 
аналізу квартальних досягнень. Кластер планує випускати 
бюлетені на щомісячній або менш регулярній основі, залежно 
від частоти заходів, і планує створення робочих груп для 
посилення моніторингової діяльності. Система моніторингу 
доступності ресурсів і послуг у сфері охорони здоров’я (HERAM), 
яка представляє наявні ресурси у двох постраждалих від 
конфлікту областях, поряд із додатковою інформацією, наданою 
Міністерством охорони здоров’я, буде основою для стратегічного 
визначення потреб.
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Конкретна ціль 1.2 Підвищення рівня життя людей у районах, розташованих далі від «лінії розмежування» на ПУТ (5-20 км ПУТ)

Забезпечити доступ до якісних 
життєво необхідних і невідкладних 
медичних послуг, включно з 
психосоціальною підтримкою 
і послугами у сфері психічного 
здоров’я на всіх рівнях надання 
медичної допомоги.

Надання життєво необхідних та первинних 
медичних послуг (у стаціонарних і мобільних 
клініках), в тому числі у сфері сексуального та 
репродуктивного здоров’я та у сфері психічного 
здоров’я і психосоціальної підтримки.

кількість людей, які 
безпосередньо отримують 
медичні послуги 

474 534 474 534

Надання фінансової підтримки вразливим групам 
постраждалого населення у формі грошової 
допомоги та ваучерів на медичні витрати.

кількість людей, які отримують 
грошові кошти/ваучери (на 
медичні потреби, включно з 
проїздом до медичних закладів)

474 534 474 534

Відновлення та/або реконструкція порушеної 
(внаслідок конфлікту) системи медичних послуг 
та інфраструктури.

кількість медичних  закладів, які 
отримали  підтримку

197 197

Закупівля, завчасне створення запасів та 
розподіл товарів медичного призначення, 
основних медичних препаратів та обладнання 
через поточну та мобільну систему медичних 
послуг.

кількість медичних  закладів, які 
отримали  підтримку

197 197

Конкретна ціль 1.3 Надання допомоги в осередках гуманітарних потреб людей, які проживають за межами «лінії розмежування» на ПУТ (більше 20 км 
від «лінії розмежування» на ПУТ), особливо ВПО

Забезпечити доступ до якісних 
життєво необхідних і невідкладних 
медичних послуг, включно з 
психосоціальною підтримкою 
і послугами у сфері психічного 
здоров’я на всіх рівнях надання 
медичної допомоги.

Надання життєво необхідних та первинних 
медичних послуг (у стаціонарних і мобільних 
клініках), в тому числі у сфері сексуального та 
репродуктивного здоров’я та у сфері психічного 
здоров’я і психосоціальної підтримки.

кількість людей, які 
безпосередньо отримують 
медичні послуги 

384 717 192 358

Надання фінансової підтримки вразливим групам 
постраждалого населення у формі грошової 
допомоги та ваучерів на медичні витрати.

кількість людей, які отримують 
грошові кошти/ваучери (на 
медичні потреби, включно з 
проїздом до медичних закладів)

384 717 192 358

Відновлення та/або реконструкція порушеної 
(внаслідок конфлікту) системи медичних послуг 
та інфраструктури.

кількість медичних  закладів, які 
отримали підтримку

601 100

Закупівля, завчасне створення запасів та 
розподіл товарів медичного призначення, 
основних медичних препаратів та обладнання 
через поточну та мобільну систему медичних 
послуг.

кількість медичних  закладів, які 
отримали підтримку

601 100

Стратегічна ціль 2: Реагування на потреби у сфері захисту та посилення захисту прав 1,4 мільйона постраждалих унаслідок конфлікту людей, включно 
з ВПО, згідно з міжнародними нормами та стандартами

Конкретна ціль 2.1 Збільшення зусиль щодо захисту цивільного населення та цивільної інфраструктури відповідно до норм МГП та інших правових 
інструментів

Забезпечити захист медичних 
установ та медичних працівників. 

Заходи адвокації щодо безпеки та захисту 
медичних установ та медичних працівників.

кількість заходів адвокації щодо 
захисту медичних установ та 
медичних працівників. 

10 10

Стратегічна ціль 3: Забезпечення провідної ролі Уряду у здійсненні гуманітарних заходів реагування у координації з організаціями, які працюють у 
сфері розвитку, та зміцнення спроможностей реагування на загальнодержавному/місцевому рівнях на ПУТ

Конкретна ціль 3.1 Зміцнення спроможностей місцевих надавачів допомоги і сприяння передачі функцій надання послуг місцевій владі там, де це 
доцільно

Підвищувати обізнаність 
постачальників медичних послуг 
та постраждалих громад про 
важливість якісної медичної 
допомоги завдяки професійному 
навчанню та просвітницьким 
заходам. 

Проведення навчання з охорони здоров’я, 
просвітницьких заходів, соціальної мобілізації 
та заходів адвокації для забезпечення потреб 
постраждалого населення.

кількість людей, охоплених 
відповідними заходами

198 746 100 000

Навчання з питань охорони здоров’я з метою 
покращення й оновлення знань та навичок 
медичних працівників.

кількість постачальників 
медичних послуг, які пройшли 
відповідне навчання

862 360

Нарощувати спроможності та 
забезпечувати сталість медичних 
послуг, що надаються на різних 
рівнях медичної допомоги 
постраждалому внаслідок 
конфлікту населенню. 

Підтримка послуг невідкладної медичної 
допомоги на рівні громад, зокрема послуг 
первинної допомоги.

кількість людей, які 
безпосередньо отримують 
медичні послуги 

198 746 198 746

Відновлення та/або реконструкція порушеної 
(через брак обслуговування) системи медичних 
послуг та інфраструктури.

кількість медичних  закладів, які 
отримують підтримку

198 100

Безпосередня підтримка лабораторій (в тому 
числі банків крові) для покращення стандартів 
наявності, якості та безпеки.

кількість лабораторій, які 
отримують підтримку

6 6
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3.4

Захист

діти. У 2020 році ця тенденція зберігається: 14 партнерів 
планують підтримувати проєкти мирного співіснування і пошуку 
довгострокових рішень. Ці проєкти націлені на посилення захисту 
і життєстійкості населення на рівні громад, а також розширення 
прав і можливостей постраждалих унаслідок конфлікту громад.

Реагування
Кластер з питань захисту планує забезпечувати координацію 
адвокаційної діяльності у сфері захисту, оперативного надання 
послуг у цій сфері, моніторингу захисту і документування 
порушень прав людини. У межах 5 км від «лінії розмежування», де 
безпечне і стале надання послуг може бути ускладнено, партнери 
зосередяться на життєво необхідних заходах. Останні включають 
створення мобільних груп, які спеціалізуються на наданні допомоги 
постраждалим унаслідок ГЗН і людям, які наражаються на ризик 
ГЗН; психосоціальну допомогу дітям, родинам та людям похилого 
віку; допомогу у сфері індивідуального захисту; маркування 
територій, забруднених мінами і ВЗВ, а також інформування 
про мінну небезпеку. Партнери у сфері захисту приділятимуть 
першочергову увагу наданню допомоги в ізольованих населених 
пунктах уздовж «лінії розмежування», а саме соціальному 
супроводу, допомозі у сфері індивідуального захисту, підтримці 
людей похилого віку і родин із дітьми, а також наданню юридичної 
допомоги для забезпечення реалізації житлових, земельних 
та майнових прав за допомогою мобільних груп. Проведення 
оцінки реалізації житлових, земельних та майнових прав на 
ПУТ – це пріоритетне завдання на 2020 рік. У межах 20 км від 
«лінії розмежування» Кластер планує надавати допомогу у сфері 
захисту: створювати дитячі центри, підтримувати рішення щодо 
забезпечення безпечним житлом і надання послуг постраждалим 
унаслідок ГЗН, а також проводити операції з розмінування.

До заходів реагування у сфері захисту на НПУТ належать 
проведення консультацій, заходи у сфері індивідуального 
захисту та ініціативи на базі місцевих громад. Партнери, які не 
можуть здійснювати свою діяльність на НПУТ, продовжуватимуть 
надавати підтримку жителям НПУТ за допомогою гарячих ліній, 
а також надаватимуть юридичні консультації, психосоціальну 
підтримку і зазначати шляхи для отримання конкретних видів 
допомоги, пов’язаних із захистом. Інформація про доступні послуги 
та програми надання допомоги, у тому числі інформування щодо 
мінної небезпеки, також надаватиметься на контрольних пунктах 
в’їзду-виїзду. Через наявність факторів, які обмежують надання 

Цілі
Цілі Кластера з питань захисту передбачають надання допомоги 
постраждалим унаслідок конфлікту людям, включно з ВПО. 
Першочергова увага приділяється людям з особливими потребами, 
а саме людям з інвалідністю або травмами, людям із хронічними 
і серйозними захворюваннями, у тому числі проблемами із 
психічним здоров’ям, людям похилого віку, очолюваним жінками 
господарствам, постраждалим внаслідок гендерно зумовленого 
насильства (ГЗН), дітям, людям, які опинилися у складній 
соціально-економічній ситуації, і представникам меншин. З огляду 
на характер заходів у сфері захисту та необхідність приділяти 
особливу увагу жителям НПУТ і ВПО по всій країні вищезазначені 
цілі є актуальними для всіх географічних зон.

Ціль кластера 1: Посилити захист, включно із запобіганням і 
мінімізацією порушень прав постраждалих унаслідок конфлікту 
людей, у тому числі ВПО. Партнери Кластера захисту планують 
надавати юридичну допомогу та допомогу у сфері індивідуального 
захисту (у готівковій і негрошовій формах), психосоціальну 
підтримку і послуги перевезення, послуги у сфері інформування, 
житла, створювати безпечні зони і центри денного перебування для 
постраждалих унаслідок ГЗН, а також соціальну інфраструктуру 
для людей похилого віку та осіб з інвалідністю, надавати допомогу 
жертвам мін, а також проводити заходи розмінування.

Ціль кластера 2: Забезпечити повний і недискримінаційний доступ 
постраждалих унаслідок конфлікту людей, у тому числі ВПО, до 
якісних основних послуг і можливість користуватися своїми 
правами, приділяючи першочергову увагу людям з особливими 
потребами. Партнери Кластера захисту планують досягти цієї 
цілі завдяки адвокаційним заходам щодо свободи пересування 
і гуманітарного доступу, проведенню оцінок, моніторингових 
місії у сфері захисту, поширенню інформації, інформуванню про 
ризики вибухонебезпечних предметів і маркуванню небезпечних 
територій.

Ціль кластера 3: Посилити соціальну єдність і життєстійкість 
постраждалих унаслідок конфлікту людей, у тому числі 
ВПО, шляхом забезпечення захисту на рівні громад і пошуку 
довгострокових рішень. Партнери Кластера захисту прагнуть 
досягти цієї цілі шляхом пошуку довгострокових рішень. У 2019 
році у рамках проєктів, спрямованих на забезпечення мирного 
співіснування і пошук довгострокових рішень, 12 партнерів 
надали допомогу 25  500 бенефіціарів, 65 % з яких становили 

ЛЮДИ, ЯКІ 
ПОТРЕБУЮТЬ  
ДОПОМОГИ

ЛЮДИ, ЯКИМ  
ПЛАНУЄТЬСЯ  
НАДАТИ ДОПОМОГУ

ПОТРЕБИ 
(ДОЛ. США)

ПАРТНЕРИ ПГР ПРОЄКТИ

2,8 МЛН 1,4 МЛН $51 MЛН 41 48
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Анастасія, фахівчиня з гуманітарного розмінування, 
очищує забруднене мінами поле. 
Фото: УКГС/Є. Малолетка

психосоціальної підтримки, допомоги постраждалим унаслідок 
ГЗН і діяльність із розмінування, партнери зможуть розширити ці 
види допомоги на НПУТ лише у разі покращення гуманітарного 
доступу.

Особлива увага також приділяється забезпеченню доступу до 
сталих спеціалізованих послуг постраждалих унаслідок ГЗН, 
а також підвищенню їхньої життєстійкості. Це такі заходи, як 
адвокаційна робота, нарощування спроможностей, технічна 
допомога і підтримка місцевих учасників, включно з місцевими 
органами влади, спрямовані на підвищення підзвітності у сфері 
запобігання випадкам насильства та реагування на них. Отже, 
зміцнення координації є ключовим фактором, який сприяє 
збільшенню числа звернень, зокрема, для отримання доступу 
до юридичної та медичної допомоги, а також для забезпечення 
наявності правоохоронних механізмів захисту постраждалих 
унаслідок ГЗН.

У районах за межами 20 км від «лінії розмежування» на ПУТ 
проводитиметься моніторинг захисту і дотримання прав 
людини, будуть надаватися направлення для отримання 
послуг щодо захисту постраждалих унаслідок ГЗН і захисту 
дітей, а також правова допомога для забезпечення рівного 
і недискримінаційного доступу до послуг, здебільшого для 
ВПО з особливими потребами, людей похилого віку, людей 
з інвалідністю, дітей та їхніх родин, а також постраждалих 
унаслідок ГЗН. Реалізовуватимуться ініціативи і проєкти мирного 
співіснування на базі місцевих громад, мета яких полягає у 
підтримці ВПО і постраждалих унаслідок конфлікту громад у 

пошуку довгострокових рішень і підвищенні життєстійкості, участі 
в житті громад та соціальної єдності.

Заходи реагування тісно пов’язані з роботою інших секторів, 
оскільки здійснення моніторингу заходів у сфері захисту, допомога 
на рівні громад і психосоціальна підтримка дозволяє виявляти 
гуманітарні потреби, які можуть задовольнятися учасниками з 
інших секторів. Крім того, із 48 проєктів, представлених у рамках 
Кластера з питань захисту, вісім проєктів – міжсекторальні, які 
включають продовольчу безпеку, охорону здоров’я, житло та ВСГ. 
Крім того, у Кластера з питань захисту є тісний взаємозв’язок з 
кластерами ВСГ і охорони здоров’я щодо надання допомоги людям 
похилого віку, оскільки ефективність допомоги цій категорії людей 
збільшується у разі поєднання допомоги у сфері індивідуального 
захисту і догляду на дому, доставки предметів гігієни і підгузків 
для дорослих, а також надання допоміжних пристосувань і 
підтримки. Кластер з питань захисту продовжуватиме співпрацю із 
Кластером охорони здоров’я по виявленню та усуненню перешкод 
у доступі до медичної допомоги і координації психосоціальної 
підтримки у рамках Технічної робочої групи з питань психічного 
здоров’я та психосоціальної підтримки. Включення питань 
сексуального та репродуктивного здоров’я і прав людини у заходи 
реагування на ГЗН також створює можливості для синергії із 
Кластером охорони здоров’я. Сприяння пошуку довготривалих 
рішень для ВПО підтримує діяльність Кластера житла по пошуку 
сталих житлових рішень для 6 800 ВПО, розміщених у центрах 
компактного проживання.

Допомога у сфері захисту надаватиметься за допомогою 
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комплексу методів, включно з використанням мобільних груп, 
індивідуальних та групових консультацій, особистих бесід 
та консультацій у телефонному режимі, а також підтримки 
у громадських центрах. Допомога у сфері захисту людей з 
особливими потребами надаватиметься на НПУТ і у межах 
0-20 км уздовж «лінії розмежування» на ПУТ. Основою для 
визначення механізму реагування стануть оцінки індивідуальної 
захищеності з урахуванням наявності ринків. У випадку потреби 
у допоміжних засобах пересування і підгузках для літніх людей 
і людей з інвалідністю (оскільки саме ці предмети відсутні 
на територіях уздовж «лінії розмежування») партнери у сфері 
захисту надаватимуть допомогу у негрошовій формі. На НПУТ 
індивідуальна допомога у сфері захисту надаватиметься у 
негрошовій формі у зв’язку з обмеженнями можливостей 
використання готівкових коштів. Із метою забезпечення 
ефективного реагування вживатимуться заходи, спрямовані на 
забезпечення індивідуального підходу до потреб.

Вартість реалізації
Для забезпечення захисту 1,35 мільйона людей необхідно  
51 млн дол. США, з яких 13 млн дол. США призначені для 
виконання протимінної діяльності. Заходи реагування, які 
проводяться партнерами у сфері захисту дітей, потребують 3,6 млн 
дол. США для надання психосоціальної підтримки дітям і опікунам, 
ведення індивідуальних справ і захисту, а також для заходів з 
нарощування спроможностей постачальників послуг та опікунів. 
Три мільйона доларів США необхідно для проведення заходів з 
попередження та реагування на ГЗН, а саме поширення інформації 
про надання необхідної допомоги, надання психосоціальної 
підтримки за допомогою мобільних груп, створення притулків 
для постраждалих унаслідок ГЗН та нарощування спроможностей 
національних постачальників послуг. До інших заходів у сфері 
захисту належать заходи, спрямовані на захист 75 000 людей 
на рівні громад, створення громадських центрів для 3 625 літніх 
людей та осіб з інвалідністю, надання юридичної допомоги та 
консультацій з питань захисту 130 000 людей.

За умови отримання необхідного фінансування партнери у 
сфері захисту планують надати індивідуальну допомогу у сфері 
захисту понад 30 000 людей, включно з допомогою у веденні 
індивідуальних справ, соціальним супроводом і допомогою у 
готівковій і негрошовій формі. Методи визначатимуться шляхом 
оцінювання індивідуального захисту з урахуванням доступності 
ринків, однак, за оцінками, допомогу в готівковій формі отримають 
15% людей.

Внесок кластера у забезпечення Зв’язку між 
гуманітарною роботою та розвитком
Кластер захисту співпрацюватиме з іншими секторами для 
забезпечення центральної ролі захисту в рамках гуманітарної 
діяльності і розвитку, а також з партнерами, які проводять 
заходи з нарощування спроможностей, для інтеграції підзвітності 
перед постраждалим населенням та питань захисту в інших 
секторах. Починаючи з 2016 року, Кластер з питань захисту 
бере активну участь у створенні Зв’язку між гуманітарною 
роботою та розвитком. Він надавав активну підтримку у сфері 
захисту учасникам з розвитку, включно з донорами і органами 
влади. Кластер захисту вперше випустив рекомендаційну 
записку «Розбудова миру та примирення в Україні»51, у якій 
особливо підкреслюється вклад розбудови миру і примирення у 
захист і пошук довгострокових рішень в Україні. Кластер також 
підготував довідку «Захист та програми розвитку в Україні»52, у 
якій насамперед наголошувалося на необхідності забезпечення 
підходу, заснованого на правах людини, у програмах розвитку та 
включення принципів захисту в усі види програм.

Представляючи постраждале внаслідок конфлікту населення та 
ВПО в судах, гуманітарні організації можуть позитивно впливати 
на судові рішення. Партнери у сфері захисту взаємодіють із 
державними органами влади для внесення змін у законодавчу 
базу, зокрема, що стосується пенсій, свідоцтв про народження, 
житлових, земельних та майнових прав, свободи пересування та 
інтеграції ВПО. У сфері юридичної допомоги партнери Кластера 
з питань захисту прагнуть розширити можливості національних 
зацікавлених сторін, забезпечуючи доступ до навчання і 
технічну підтримку представникам центрів правової допомоги, 
національним НУО, місцевим органам влади, Державній 
міграційній службі України, Національній поліції, юристам, суддям 
і науковим юридичним колам.

До програм протимінної діяльності, які здійснюються 
гуманітарними організаціями, входять заходи з нарощування 
спроможностей і покращення навичок, зусилля по розробці 
державної політики і законодавства, а також підтримка створення 
відповідних органів державної влади, приведення національної 
системи управління даними у відповідність до міжнародних 
стандартів та покращення моніторингу допомоги постраждалим. 

Моніторинг
Кластер з питань захисту розробив надійну систему моніторингу, 
яка передбачає 5W звітність на щоквартальній основі на рівні 
населених пунктів на основі показників з розподілом даних 
за статтю, віком, з урахуванням інвалідності і внутрішнього 
переміщення. Це дозволяє відстежувати прогрес у досягненні 
поставлених цілей, виявляти прогалини і координувати 
реагування на місцевому рівні. Кластер з питань захисту також 
зможе визначати кількість людей, які проживають на НПУТ, по 
кількості партнерів, які надають юридичну допомогу, консультації 

51. http://www.globalprotectioncluster.org/_assets/files/field_protection_clusters/Ukraine/thematic-
updates/peacebuilding_reconciliation_guidance_note_ua.pdf
52. https://www.humanitarianresponse.info/en/operations/ukraine/document/update-protection-
development-actors-protection-cluster-august-2017
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та психосоціальну підтримку за допомогою гарячих ліній та 
на контрольних пунктах в’їзду-виїзду і в містах поблизу «лінії 
розмежування». 5W звітність представлена на Інформаційній 
панелі Кластера з питань захисту53 та Інформаційній панелі з питань 
інформування про мінну небезпеку54 на рівні навчальних закладів. 
Партнери у сфері захисту, які здійснюють заходи моніторингу, 

53. https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiNDJkNzE0MjItMTc4OS00ZGM2LTk3ZDctNTJhNDdkOD-
BhZWZhIiwidCI6ImU1YzM3OTgxLTY2NjQtNDEzNC04YTBjLTY1NDNkMmFmODBiZSIsImMiOjh9
54. https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiN2NiZGI3MTktYjA1ZC00YjkxLWI1MmUtYTcxZTJm-
MmQ1OWY2IiwidCI6ImU1YzM3OTgxLTY2NjQtNDEzNC04YTBjLTY1NDNkMmFmODBiZSIsImMiOjh9

щомісяця надають свої висновки Кластеру з питань захисту, 
які використовуються для аналізу питань захисту і регулярно 
надаються партнерам, що дозволяє актуалізувати ключові 
проблеми захисту, а також ініціативи в сфері адвокаційної роботи, 
операційних заходів реагування та нарощування спроможностей.

Цілі, індикатори та цільові показники

ЦІЛЬ КЛАСТЕРА ЗАХОДИ (ВИДИ ДІЯЛЬНОСТІ) ІНДИКАТОР ПОТРЕБУЮТЬ 
ДОПОМОГИ

ПЛАНУЄТЬСЯ 
НАДАТИ 
ДОПОМОГУ

Стратегічна ціль 1: Надання термінової надзвичайної допомоги та забезпечення доступу до основних необхідних послуг для 2 мільйонів 
постраждалих унаслідок конфлікту людей, які мають гуманітарні потреби

Конкретна ціль 1.1 Надання життєво необхідної допомоги людям, які проживають найближче до «лінії розмежування» на ПУТ і НПУТ (у межах 5 км на 
ПУТ та на НПУТ)

Конкретна ціль 1.2 Підвищення рівня життя людей у районах, розташованих далі від «лінії розмежування» на ПУТ (5-20 км ПУТ)

Конкретна ціль 1.3 Надання допомоги в осередках гуманітарних потреб людей, які проживають за межами «лінії розмежування» на ПУТ (більше 20 км 
від «лінії розмежування» на ПУТ), особливо ВПО

Забезпечити повний і 
недискримінаційний доступ 
постраждалих унаслідок конфлікту 
людей, у тому числі ВПО, до якісних 
основних послуг і можливість 
користуватися своїми правами, 
приділяючи першочергову увагу 
людям з особливими потребами

Адресна допомога у сфері захисту кількість людей, які отримують допомогу в 
індивідуальному супроводі

1 300 000 270 000

Адресна допомога у сфері захисту кількість людей, які отримують адресну грошову 
допомогу

Адресна допомога у сфері захисту кількість людей, які отримують адресну 
негрошову допомогу

Надання допомоги із транспортом кількість людей, яким надається допомога у 
забезпеченні транспортними послугами

Психосоціальна підтримка кількість людей, які отримали індивідуальну 
психосоціальну допомогу

Психосоціальна підтримка кількість людей, які отримали психосоціальну 
допомогу в центрах дитячого розвитку, під час 
групових сесій, у денних центрах чи під час 
виїздів мобільних бригад

Надання послуг у центрах для 
літніх людей і людей з інвалідністю

кількість літніх людей і людей з інвалідністю, що 
отримали послуги у спеціалізованих центрах 

Надання безпечних місць 
проживання/притулку 
постраждалим від гендерного 
зумовленого насильства (ГЗН)

кількість постраждалих від ГЗН чи людей у групі 
ризику ГЗН, що отримали притулок або послуги 
у денних центрах

Допомога постраждалим від мін кількість постраждалих від мін, що отримали 
допомогу

Посилити захист, включно із 
запобіганням і мінімізацією 
порушень прав постраждалих 
унаслідок конфлікту людей, у тому 
числі ВПО

Надання правової допомоги, 
інформації і консультацій щодо 
захисту прав 

кількість людей, які отримали первинну правову 
допомогу

Надання правової допомоги, 
інформації і консультацій щодо 
захисту прав 

кількість людей, які отримали інформацію/
консультації у сфері захисту

Надання правової допомоги, 
інформації і консультацій щодо 
захисту прав 

кількість людей, які отримали вторинну правову 
допомогу
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Поширення інформації кількість осіб, які отримують інформацію щодо 
торгівлі людьми, ризиків насильства проти 
дітей, ризиків ГЗН, щодо запобігання таким 
випадкам, перенаправлення для отримання 
послуг та наявність життєво важливих послуг; 
інформування про мінну небезпеку, допомогу 
постраждалим від мін, питання захисту прав 
на житло, землю та майно; інформацію про 
документацію (включно зі свідоцтвами про 
народження та смерть), реєстрацію місця 
знаходження ВПО, а також соціальні виплати, 
правову допомогу або наявність прав.

2 800 000 1 318 000

Поширення інформації кількість проведених інформаційних кампаній з 
підвищення обізнаності

— —

Маркування небезпечних зон маркування можливих та підтверджених 
небезпечних зон (м2)

— —

Розмінування очищена територія, м2  — —

Стратегічна ціль 2: Реагування на потреби у сфері захисту та посилення захисту прав 1,4 мільйона постраждалих унаслідок конфлікту людей, включно 
з ВПО, згідно з міжнародними нормами та стандартами

Конкретна ціль 2.1 Збільшення зусиль щодо захисту цивільного населення та цивільної інфраструктури відповідно до норм МГП та інших правових 
інструментів

Посилити захист, включно із 
запобіганням і мінімізацією 
порушень прав постраждалих 
унаслідок конфлікту людей, у тому 
числі ВПО

Заходи з адвокації (щодо захисту 
цивільного населення та цивільної 
інфраструктури відповідно до 
норм МГП та інших правових 
інструментів)

кількість заходів, реалізованих на місцевому 
рівні

— —

кількість заходів, реалізованих на 
загальнодержавному рівні

— —

Конкретна ціль 2.2 Покращення доступу до соціальних виплат і документів, що посвідчують особу та державну реєстрацію актів цивільного стану, для 
цивільних громадян, які проживають на НПУТ

Посилити захист, включно із 
запобіганням і мінімізацією 
порушень прав постраждалих 
унаслідок конфлікту людей, у тому 
числі ВПО

Заходи з адвокації (для 
покращення доступу до соціальних 
виплат та документів, що 
посвідчують особу та державну 
реєстрацію актів цивільного 
стану, для цивільних осіб, які 
проживають на НПУТ)

кількість заходів, реалізованих на місцевому 
рівні

— —

кількість заходів, реалізованих на 
загальнодержавному рівні

— —

Конкретна ціль 2.3 Покращення умов і зменшення обмежень свободи пересування цивільних осіб і переміщення товарів через «лінію розмежування»

Посилити захист, включно із 
запобіганням і мінімізацією 
порушень прав постраждалих 
унаслідок конфлікту людей, у тому 
числі ВПО

Заходи з адвокації (для 
покращення умов та зменшення 
обмежень щодо переміщення 
цивільних громадян та 
перевезення товарів через «лінію 
розмежування»)

кількість заходів, реалізованих на місцевому 
рівні

— —

кількість заходів, реалізованих на 
загальнодержавному рівні

— —

Конкретна ціль 2.4 Запобігання та мінімізація фізичної шкоди і ризиків, пов’язаних із наземними мінами і ВЗВ

Посилити захист, включно із 
запобіганням і мінімізацією 
порушень прав постраждалих 
унаслідок конфлікту людей, у тому 
числі ВПО

Освіта щодо ризиків 
вибухонебезпечних предметів 
(кількість осіб, які пройшли 
навчання)

кількість проведених сесій з питань ризиків 
вибухонебезпечних предметів

— —

кількість осіб, які пройшли навчання з питань 
ризиків вибухонебезпечних предметів в ході 
відповідних сесій

884 000 265 000
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Конкретна ціль 2.5 Просування довгострокових рішень для ВПО, які проживають на ПУТ

Посилити соціальну єдність і 
життєстійкість постраждалих 
унаслідок конфлікту людей, у тому 
числі ВПО, шляхом забезпечення 
захисту на рівні громад і пошуку 
довгострокових рішень

Захист на рівні громади, підтримка 
мирного співіснування та 
довгострокових рішень

кількість жінок, чоловіків, дівчинок і хлопчиків 
- місцевих мешканців або переміщених осіб, які 
отримали підтримку в рамках проєктів мирного 
співіснування, розбудови миру, соціальної 
згуртованості/захисту на рівні громади та в 
рамках ініціатив із підтримки громад

940 000 70 000

кількість реалізованих проєктів мирного 
співіснування, розбудови миру, соціальної 
згуртованості, захисту на рівні громади або 
реалізованих ініціатив громадської підтримки.

— —

Стратегічна ціль 3: Забезпечення провідної ролі Уряду у здійсненні гуманітарних заходів реагування у координації з організаціями, які працюють у 
сфері розвитку, та зміцнення спроможностей реагування на загальнодержавному/місцевому рівнях на ПУТ

Конкретна ціль 3.1 Зміцнення спроможностей місцевих надавачів допомоги і сприяння передачі функцій надання послуг місцевій владі там, де це 
доцільно

Посилити захист, включно із 
запобіганням і мінімізацією 
порушень прав постраждалих 
унаслідок конфлікту людей, у тому 
числі ВПО

Проведення моніторингових 
візитів у сфері захисту

кількість проведених та зареєстрованих 
моніторингових візитів  у сфері захисту

н/д 6 400

Оцінки кількість проведених оцінок — —

Інтерв'ювання в рамках 
моніторингу у сфері захисту

кількість людей, з якими проведено інтерв'ю — —

Посилити соціальну єдність і 
життєстійкість постраждалих 
унаслідок конфлікту людей, у тому 
числі ВПО, шляхом забезпечення 
захисту на рівні громад і пошуку 
довгострокових рішень

Розбудова спроможностей 
місцевих організацій

кількість людей, які пройшли навчання — —

кількість проведених тренінгів — —
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3.5

Житло та непродовольчі товари

Цілі
Наступні інтервенції, особливо постійного характеру, також 
спрямовані на географічні зони, розташовані далі від «лінії 
розмежування» на ПУТ, в тому числі центри компактного 
проживання, де розміщуються вразливі ВПО.

Ціль кластера 1: Усунути прогалини в забезпеченні основних 
потреб у житлі та НПТ найбільш вразливих ВПО та постраждалих 
унаслідок конфлікту людей шляхом надання допомоги в грошовій 
та натуральній формах або створення необхідних запасів. 
Допомога з житлом та НПТ спрямована на своєчасне забезпечення 
постраждалих внаслідок конфлікту людей необхідним житлом та 
основними непродовольчими товарами. За оцінками, заплановані 
заходи допоможуть задовольнити найважливіші основні житлові 
потреби близько 120 000 найуразливіших ВПО та людей, які 
постраждали внаслідок конфлікту, переважно тих, хто проживає 
в межах 5 кілометрів від «лінії розмежування» на ПУТ та НПУТ.

Ціль кластера 2: Забезпечити/вдосконалити рішення щодо 
забезпечення постійним житлом найбільш вразливих груп 
людей, які постраждали внаслідок конфлікту. Життєво необхідна 
підтримка – ремонт пошкоджених будинків та допомога в 
підготовці до зими – продовжиться в районах, де регулярно 
відбуваються обстріли, водночас основна увага приділятиметься 
НПУТ, де потреби більші і залишаються великі прогалини у 
реагуванні. Часто мешканці цих районів, будинки яких пошкоджено 
або зруйновано обстрілами, — це люди з інвалідністю, люди 
похилого віку, неповні родини та люди із серйозними медичними 
станами. Кластер житла/НПТ продовжить координувати роботу 
з ключовими партнерами по забезпеченню запасів на випадок 
надзвичайних ситуацій та швидкого реагування у разі раптового 
погіршення ситуації, наприклад, ескалації у малих та середніх 
населених пунктах поблизу «лінії розмежування».

Ціль кластера 3: Сприяти пошуку відповідних перехідних рішень 
[в грошовій або натуральній формі], пов'язаних із задоволенням 
потреб в житлі та НПТ згідно з мінімальними міжнародними та 
національними житловими стандартами. Партнери Кластера 
житла/НПТ також продовжуватимуть надавати перехідні та 
постійні рішення відповідно до мінімальних національних та 
міжнародних стандартів житла, аби забезпечити постраждалим 
унаслідок конфлікту людям доступ до поліпшених житлових 
умов. Перехідні та постійні рішення, які частково або повністю 
задовольняють потреби в житлі, реалізовуватимуться як на 

ПУТ, так і на НПУТ. Головна увага приділятиметься задоволенню 
залишкових потреб на ПУТ, де діяльність партнерів спрямована 
на задоволення осередків гуманітарних потреб, які не охоплені 
державними програмами.

Реагування 
Пріоритетним завданням партнерів Кластера житла/НПТ у 2020 
році є надання допомоги найбільш уразливим групам людей, 
таким як одноосібні домогосподарства, люди похилого віку 
та люди з інвалідністю і серйозними медичними станами, які 
потребують житла та допомоги в підготовці до зими. Партнери 
планують надавати допомогу людям, які проживають у районах, 
до яких державні установи не мають доступу (тобто в районах 
з ускладненим або обмеженим доступом до основних послуг, 
населених пунктах вздовж «лінії розмежування» зі значним 
рівнем небезпеки та на НПУТ). Інтервенції щодо житла включають 
проведення необхідних ремонтів нещодавно пошкоджених чи 
зруйнованих будинків як на ПУТ, так і на НПУТ, щоб запобігти 
переміщенню у випадках, коли потреби не покриваються 
урядовими програмами чи іншими учасниками Кластера 
житла. Партнери Кластера надаватимуть набори для швидкого 
тимчасового ремонту будинків, проводитимуть дрібні, середні 
та капітальні ремонти пошкоджених чи зруйнованих будинків, 
а також застосовуватимуть інноваційні підходи, такі як «оренда 
інструментів», з урахуванням відгуків людей, яким планується 
надати допомогу, щодо найбільш відповідного способу реагування. 
Допомога з підготовки до зими включає забезпечення паливом, 
пічками, теплим одягом та утеплення житла (як приватних 
будинків, так і громадських установ), переважно в ізольованих 
районах, де припинено газопостачання або немає центрального 
опалення та доступ до ринків обмежено.

Потреби у підтримці з житлом та допомозі з підготовки до 
зими є вищими на НПУТ. Під час планування заходів підготовки 
до зими враховувалося, що такої допомоги потребують 50 000 
домогосподарств на ПУТ і 100 000 домогосподарств на НПУТ. 
Реагування, заплановане партнерами в секторі, відповідає 
визначеним потребам, причому близько 60% запланованих 
заходів спрямовані на допомогу вразливим постраждалим людям 
на НПУТ. Використовуються всі способи надання допомоги, крім 
грошової допомоги, використання якої неможливо на НПУТ. 
В межах 5 кілометрів від «лінії розмежування» на ПУТ буде 
надаватися життєво необхідна допомога з житлом, включаючи 

ЛЮДИ, ЯКІ 
ПОТРЕБУЮТЬ  
ДОПОМОГИ

ЛЮДИ, ЯКИМ  
ПЛАНУЄТЬСЯ  
НАДАТИ ДОПОМОГУ

ПОТРЕБИ 
(ДОЛ. США)

ПАРТНЕРИ ПГР ПРОЄКТИ

384 ТИС. 119 ТИС. $27 MЛН 18 21
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Микола з дружиною поряд з брикетами для опалення їхнього будинку 
взимку, які надала гуманітарна організація. 
Фото: МГО «Емануїл»/К. Петрина

надання комплектів для ремонту житла, проведення термінових 
ремонтів та розподіл твердого палива або обігрівачів, що 
становить близько 34% від загальних обсягів реагування. В межах 
5-20 км від «лінії розмежування» партнери Кластера надаватимуть 
грошову допомогу для оплати комунальних послуг в будинках з 
системами централізованого опалення, проводитимуть ремонти 
та надаватимуть тверде паливо. За межами 20 км від «лінії 
розмежування» партнери Кластера надаватимуть допомогу 
вразливим переміщеним особам в центрах компактного 
проживання та інших осередках потреб щодо забезпечення 
житлових потреб та підготовки до зими, а також надаватимуть 
довгострокову житлову допомогу вразливим переміщеним 
особам, які прагнуть повернутися чи інтегруватися у приймаючі 
громади.

Ремонти житла можуть забезпечити пошук постійних рішень 
у разі підтримки заходами в інших секторах, таких як сектори 
ВСГ та засобів до існування, та закласти основу для посилення 
життєстійкості та здатності до відновлення. Так само і допомога 
з підготовкою до зими є життєво необхідним реагуванням, яке 
безпосередньо впливає на питання охорони здоров'я та захисту. 
Як і в Плані гуманітарного реагування 2019 року, ремонти житла 
здійснюватимуться трьома різними способами: (1) надання 
допомоги в натуральній формі — надання будівельних матеріалів та 
залучення будівельних бригад (це можуть бути місцеві працівники 
або підрядники). Це, ймовірно, залишатиметься єдиним 
способом на НПУТ у 2020 році; (2) змішаний спосіб, коли частина 
матеріалів надається в натуральній формі, а решту матеріалів та 

наймання будівельних бригад забезпечує бенефіціар за рахунок 
грошових субсидій; (3) повністю цільова грошова допомога, коли 
бенефіціар отримує грошову субсидію на закупівлю матеріалів (з 
дотриманням умови, що покрівельний матеріал не має містити 
азбест) та наймання необхідної робочої сили для проведення 
ремонту, а організація, яка надає житлову допомогу, лише надає 
технічну підтримку та здійснює моніторинг. Для заходів підготовки 
до зими застосовуються ті самі три способи, що і для житлової 
допомоги. На ПУТ широко використовуватиметься спосіб із 
використанням грошових коштів, за винятком районів, де немає 
діючого ринку або (у випадку з твердим паливом) де доступ до 
зони доставки є ускладненим для постачальників.

Вартість реалізації
Вартість реагування у секторі житла/НПТ у Плані гуманітарного 
реагування 2020 року складає 26 мільйонів доларів США, що має 
забезпечити допомогу 120 000 людей завдяки роботі 18 партнерів. 
За оцінками, 59% реагування буде спрямовано на допомогу з 
житлом, а 41% - на допомогу з підготовкою до зими. Важливо 
зазначити, що допомога у сфері житла забезпечує довгострокові 
результати. Хоча заходи підготовки до зими, як правило, є 
дешевшими, ніж житлова допомога, їх необхідно повторювати, 
оскільки найбільш вразливим людям така допомога надається 
неодноразово протягом років. Партнери планують переважно 
надавати допомогу в натуральній формі та застосовувати 
змішаний підхід з допомогою як в натуральній, так і в грошовій/
ваучерній формі. В таких випадках близько 49% буде використано 
на проведення дрібних/середніх/капітальних ремонтів житла; 
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близько 29% - на розподіл твердого палива та обігрівачів; і 7% на 
забезпечення НПТ. З 21 проєкту у 2 проєктах застосовуватиметься 
спосіб надання грошової допомоги для задоволення потреб з 
підготовки до зими, що становить близько 3,6% від загального 
бюджету, передбаченого на заходи у сфері житла/НПТ.

З 2016 року Кластер використовує матрицю орієнтовної вартості 
різних видів робіт та надає партнерам рекомендації щодо 
ефективності витрат. Наприклад, рекомендується забезпечити 
доставку твердого палива бенефіціарам, водночас бенефіціар 
може організувати закупівлю та вибрати постачальника. Загалом 
інтервенції у сфері житла на НПУТ на 20–30% дорожчі, ніж на ПУТ, 
через вищі ринкові ціни та особливості, пов’язані з партнерськими 
договорами. Для проведення заходів у важкодоступних районах 
вздовж «лінії розмежування» партнерам кластеру житла/НПТ 
необхідно враховувати додаткові транспортні витрати, наприклад, 
на доставку палива у зимовий період.

Внесок кластера у забезпечення Зв’язку між 
гуманітарною роботою та розвитком
Кластер житла/НПТ тісно співпрацює з відповідними 
залученими сторонами, включаючи урядові органи, учасників 
процесів розвитку та відбудови, щоби забезпечити синергію 
між реагуванням на проблеми житла та підготовки до зими. 
З січня 2019 року Кластер житла/НПТ поступово передає свої 
координаційні обов'язки Уряду України. Протягом 2019 року 
Кластер розширював спроможності урядових організацій для 
використання інструментів координації, таких як звітність у 
форматі 5W, направлення на отримання допомоги, база даних 
пошкоджених будинків та моніторинг центрів компактного 
проживання, для реагування на ПУТ. Кластер також підтримує 
Уряд в інших сферах, пов’язаних з житлом, зокрема щодо 
впровадження механізму компенсації за пошкоджені будинки та 
спрощення процедур та документації для проведення ремонтів.

У 2019 році Кластер надавав підтримку щодо проведення виїзних 
нарад Кластера у районах, постраждалих внаслідок конфлікту 
поблизу «лінії розмежування» на ПУТ, в яких брали участь 
організації, які займаються питаннями житла на місцевому рівні. 
У 2019 році у засіданнях активно брали участь урядові установи, 
зокрема обласні цивільно-військові адміністрації, Державна 
служба з надзвичайних ситуацій України (ДСНС), міські та районні 
адміністрації. Ці наради забезпечують обмін інформацією та 
підвищують поінформованість місцевих учасників про гуманітарні 
потреби та реагування у відповідних місцях. Ця практика буде 
продовжена у 2020 році, оскільки Кластер матиме підтримку з 
боку місцевого персоналу та уряду України.

Моніторинг
Основними інструментами моніторингу, якими користуються 
партнери Кластера, є звітність у форматі 5W та моніторинг 
після розподілу допомоги. У 2020 році Кластер житла/НПТ 
продовжуватиме регулярно проводити моніторинг реагування у 
форматі 5W в рамках міжкластерного моніторингу реагування та 
надавати дані для аналізу міжкластерних квартальних досягнень. 
З метою забезпечення підзвітності постраждалому населенню 
та досягнення якісних результатів стратегії в секторі Кластер 
виступає за спільні та прозорі процеси постдистрибуційного 
моніторингу. З 2015 року п’ять найбільших партнерів Кластера в 
Україні спільно працювали над інтеграцією такого моніторингу у 
свої програми і врахуванням його результатів у процесі планування 
майбутніх інтервенцій. На основі результатів постдистрибуційного 
моніторингу Кластер сформував кращі практики та підготував 
керівництво для партнерів з питань планування та реалізації 
заходів: наприклад, невиконання 10% робіт вважається 
прийнятним рівнем в рамках житлових інтервенції.

ЦІЛЬ КЛАСТЕРА ЗАХОДИ (ВИДИ ДІЯЛЬНОСТІ) ІНДИКАТОР ПЛАНУЄТЬСЯ 
НАДАТИ 
ДОПОМОГУ

Стратегічна ціль 1: Надання термінової надзвичайної допомоги та забезпечення доступу до основних необхідних послуг для 2 мільйонів постраждалих 
унаслідок конфлікту людей, які мають гуманітарні потреби

Конкретна ціль 1.1 Надання життєво необхідної допомоги людям, які проживають найближче до «лінії розмежування» на ПУТ і НПУТ (у межах 5 км на 
ПУТ та на НПУТ)

Усунути прогалини в забезпеченні 
основних потреб у житлі та НПТ 
найбільш вразливих ВПО та 
постраждалих унаслідок конфлікту 
людей шляхом надання допомоги в 
грошовій та натуральній формах або 
створення необхідних запасів

Задоволення гострих потреб у 
житлі

кількість домогосподарств, які отримують термінову 
житлову допомогу

2 200

Забезпечення бомбосховищами кількість відремонтованих приміщень (бомбосховищ) 15

Підготовка до зими для центрів 
компактного проживання

кількість людей, які проживають в неспеціалізованих 
центрах компактного проживання, що отримують 
підтримку для  підготовки до зими

5 400

Забезпечення непродовольчими 
товарами

кількість людей, які отримують комплекти одягу 4 108

кількість домогосподарств, які отримують 
непродовольчу допомогу загального характеру

9 838

Цілі, індикатори та цільові показники
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Забезпечення твердим паливом 
та обігрівачами

кількість домогосподарств, які отримують тверде паливо 
та обігрівачі для зими

22 720

Надання готівкової допомоги для 
підготовки до зими

кількість домогосподарств, які отримують грошову 
допомогу для підготовки до зими

2 000

Утеплення будинків у рамках 
підготовки до зими

кількість домогосподарств, які отримують допомогу 
в рамках заходів з утеплення будинків для зимового 
періоду

265

Забезпечити/вдосконалити рішення 
щодо забезпечення постійним житлом 
найбільш вразливих груп людей, які 
постраждали внаслідок конфлікту

Ремонт основних комунальних 
мереж та підключення до мереж 

кількість людей в громадах, які отримують допомогу з 
ремонту комунікаційних мереж та підключення

16 140

Проведення дрібного та 
середнього ремонту

кількість домогосподарств, які отримують допомогу для 
дрібного та середнього ремонту

5 604

Постійне житло (включно з 
відбудовою)

кількість домогосподарств, які  отримують допомогу з 
відбудови/отримують постійне житло

10

Структурний ремонт (капітальний 
ремонт)

кількість домогосподарств, які  отримують допомогу з 
капітального ремонту

857

Конкретна ціль 1.2 Підвищення рівня життя людей у районах, розташованих далі від «лінії розмежування» на ПУТ (5-20 км ПУТ)

Усунути прогалини в забезпеченні 
основних потреб у житлі та НПТ 
найбільш вразливих ВПО та 
постраждалих унаслідок конфлікту 
людей шляхом надання допомоги в 
грошовій та натуральній формах або 
створення необхідних запасів

Задоволення гострих потреб у 
житлі

кількість домогосподарств, які отримують термінову 
житлову допомогу

—

Підготовка до зими для центрів 
компактного проживання

кількість людей, які проживають в неспеціалізованих 
центрах компактного проживання, що отримують 
підтримку для  підготовки до зими

4 500

Забезпечення непродовольчими 
товарами

кількість людей, які отримують комплекти одягу —

кількість домогосподарств, які отримують 
непродовольчу допомогу загального характеру

—

Забезпечення твердим паливом 
та обігрівачами

кількість домогосподарств, які отримують тверде паливо 
та обігрівачі для зими

1 440

Надання готівкової допомоги для 
підготовки до зими

кількість домогосподарств, які отримують грошову 
допомогу для підготовки до зими

—

Забезпечити/вдосконалити рішення 
щодо забезпечення постійним житлом 
найбільш вразливих груп людей, які 
постраждали внаслідок конфлікту

Ремонт основних комунальних 
мереж та підключення до мереж 

кількість людей в громадах, які отримують допомогу з 
ремонту комунікаційних мереж та підключення

500

Проведення дрібного та 
середнього ремонту

кількість домогосподарств, які отримують допомогу для 
дрібного та середнього ремонту

800

Постійне житло (включно з 
відбудовою)

кількість домогосподарств, які  отримують допомогу з 
відбудови/отримують постійне житло

20

Конкретна ціль 1.3 Надання допомоги в осередках гуманітарних потреб людей, які проживають за межами «лінії розмежування» на ПУТ (більше 20 км 
від «лінії розмежування» на ПУТ), особливо ВПО

Усунути прогалини в забезпеченні 
основних потреб у житлі та НПТ 
найбільш вразливих ВПО та 
постраждалих унаслідок конфлікту 
людей шляхом надання допомоги в 
грошовій та натуральній формах або 
створення необхідних запасів

Підготовка до зими для центрів 
компактного проживання

кількість людей, які проживають в неспеціалізованих 
центрах компактного проживання, що отримують 
підтримку для  підготовки до зими

1 000

Забезпечення непродовольчими 
товарами

кількість людей, які отримують комплекти одягу —

кількість домогосподарств, які отримують 
непродовольчу допомогу загального характеру

—

Участь у розробці належних перехідних 
рішень (у грошовій чи натуральній 
формі) для задоволення потреб у житлі 
та  непродовольчих товарах згідно 
з мінімальними міжнародними та 
національними стандартами

Грошова допомога для оренди 
житла або інші грошові рішення, 
пов’язані з житлом

кількість домогосподарств, які отримують грошові 
субсидії на оренду житла або інші грошові рішення, 
пов’язані з житлом

—

Проведення дрібного та 
середнього ремонту

кількість домогосподарств, які отримують допомогу для 
дрібного та середнього ремонту

—
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3.6

Вода, санітарія та гігієна

Цілі
Ціль кластера 1: Забезпечити негайний та стабільний доступ 
до достатньої кількості безпечної води та мінімального 
рівня забезпечення санітарних умов людям, які постраждали 
внаслідок конфлікту. У 2020 році відзначається десята річниця 
визнання Генеральною Асамблеєю ООН права людини на воду та 
санітарію та підтвердження того, що чиста питна вода та санітарія 
є важливими для реалізації всіх прав людини. Відповідно до цієї 
передумови, кластер ВСГ продовжує зосереджувати увагу на 
покращенні доступу населення до води та мінімального рівня 
санітарії. Оскільки відсутність доступу до безпечних водних 
та санітарно-побутових споруд є особливо гострою в межах 
20 км від «лінії розмежування» на ПУТ і на всій НПУТ, Кластер 
ВСГ зосереджує свою роботу в цих районах. У заходах також 
враховується частота збоїв у водопостачанні через пошкодження, 
спричинені бойовими діями, або через відсутність упродовж років 
обслуговування об’єктів в цих районах.

Ціль кластера 2: Надання критично необхідних матеріалів та 
інформації, пов'язаних з ВСГ, для запобігання захворюванням, 
пов’язаним з водним чинником та санітарними умовами. У 
рамках досягнення цієї цілі партнери Кластера ВСГ намагатимуться 
зменшити ризик спалахів захворювань. Оскільки сім’ї, які 
постраждали внаслідок конфлікту, стикаються з порушенням 
роботи необхідних служб та значним рівнем стресу, їхні діти, 
багато з яких зростають у зоні конфлікту, можливо, не отримали 
належної гігієнічної освіти від батьків чи у школах. З огляду на це 
Кластер ВСГ також буде підвищувати обізнаність та заповнювати 
прогалини у сфері гігієни, пов'язані з конфліктом.

Ціль кластера 3: Підвищити захист водної інфраструктури та 
забезпечити безпеку працівників комунальних служб. З огляду 
на те, що кількість інцидентів з об’єктами ВСГ не зменшується, 
Кластер ВСГ продовжить допомагати захищати водну 
інфраструктуру та забезпечувати безпеку працівників служб 
водопостачання. З початку конфлікту дев’ять працівників служб 
водопостачання загинули та 26 були поранені. У період з січня по 
жовтень 2019 року було зареєстровано 83 інциденти з об’єктами 
цивільної інфраструктури. Заходи реагування головним чином 
спрямовані на райони в межах 5 км від «лінії розмежування», 
оскільки більша частина важливої інфраструктури водопостачання 
та водовідведення розташована поблизу або в деяких випадках 
навіть на «лінії розмежування».

Ціль кластера 4: Сприяти забезпеченню сталого доступу 
до достатніх обсягів безпечної води, мінімального рівня 
санітарних умов та мінімальних гігієнічних стандартів. З огляду 
на необхідність довгострокової підтримки, у рамках цієї мети 
планується проведення навчання з нарощування спроможності та 
підтримки органів влади у розробці планів безпеки водопостачання 
або їхніх аналогів.

Реагування 
У 2020 році Кластер ВСГ продовжить застосування доказового 
підходу з надання підтримки там, де це найбільше потрібно. 
На ПУТ реагування, в основному, буде зосереджено на зоні 
в межах 20 км від «лінії розмежування». До зони реагування 
також включено всю НПУТ, хоча кількість людей, яким 
планується надати допомогу далі від «лінії розмежування» буде 
меншою через ускладнення доступу. Кластер намагатиметься 
задовольнити потреби найбільш вразливих людей, таких як 
люди похилого віку, люди з інвалідністю та жінки. Пріоритети 
на 2020 рік включають забезпечення постачання чистої питної 
води шляхом доставки реагентів для хімічної обробки води, 
проведення аналізів якості води, розподілу бутильованої води, 
експлуатації та обслуговування пунктів розподілу води на 
п’яти пунктах перетину та доставки води водовозами. Проте 
збільшується потреба у переході від короткострокових технічних 
заходів забезпечення водопостачання до більш сталих рішень, 
таких як технічне обслуговування та заміна труб, резервуарів або 
насосів для централізованих систем водопостачання, ремонту 
зовнішніх каналізаційних систем або вдосконалення санітарних 
умов у соціальних установах. Кластер ВСГ сподівається знизити 
ймовірність повторного спалаху гастроентериту, пов’язаного з 
водним чинником, який стався у 2019 році, шляхом впровадження 
екстрених заходів ВСГ у школах та медичних установах; підтримці 
санітарних заходів, таких як спорожнення відстійників відходів 
та розв’язання проблем із вивозом сміття; та забезпеченню 
домогосподарств основними гігієнічними засобами.

Значне недофінансування ВСГ у 2019 році ускладнило 
реагування, хоча чиста питна вода є однією з найгостріших 
потреб. Відповідно до Аналізу гуманітарних тенденцій REACH 
2019 року, 34% жителів, що проживають у межах 20 км від «лінії 
розмежування», використовують для пиття водопровідну воду55. 
За даними партнерів Кластера ВСГ, більшість (55%) очищають 

55. 2019 Reach Trends Analysis.

ЛЮДИ, ЯКІ 
ПОТРЕБУЮТЬ  
ДОПОМОГИ

ЛЮДИ, ЯКИМ  
ПЛАНУЄТЬСЯ  
НАДАТИ ДОПОМОГУ

ПОТРЕБИ 
(ДОЛ. США)

ПАРТНЕРИ ПГР ПРОЄКТИ

2,8 МЛН 1,3 МЛН $22 MЛН 18 20
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Місцеві мешканці отримують питну воду від гуманітарної 
організації. 
Фото: ADRA/Р. Плешкун

питну воду вдома (переважно кип’ятінням або фільтруванням), а 
10% хотіли б очищувати воду, але не можуть собі це дозволити, 
та 9% зберігають воду в антисанітарних умовах. Існує нагальна 
потреба у проведенні аналізів якості води і підвищенні обізнаності 
людей щодо наявності та розв’язання проблем якості води на 
рівні домогосподарств. Крім того, 18% людей у цих районах 
зіткнулися з проблемами нестачі води у 2019 році56. Доступ 
до стаціонарних мереж водопостачання та водовідведення 
поблизу «лінії розмежування» ускладнено. Заходи реагування 
партнерів Кластера ВСГ включають прямі інтервенції, надання 
послуг та проведення аварійних ремонтів разом з компаніями 
водопостачання та урядовими органами, а також надання грошової 
допомоги та ваучерів для покупки предметів гігієни. Реагування 
також включає заходи адвокації щодо покращення доступу 
для проведення ремонтів, захисту цивільної інфраструктури та 
гарантій безпеки для працівників служб водопостачання, а також 
підтримку проєктів у сфері відновлення.

Вісім із двадцяти схвалених проєктів в рамках ВСГ є 
мультисекторними та доповнюють діяльність Кластерів охорони 
здоров’я, продовольчої безпеки та засобів до існування, захисту, 
а також житла. Що для задоволення потреб у сфері ВСГ у школах, 
дитсадках чи лікарнях, де терміново потрібно розв’язувати 
проблеми щодо зберігання води, миття рук, роботи туалетів та 
систем опалення, Кластер ВСГ координуватиме свою роботу з 
Кластерами освіти, охорони здоров'я та харчування.

56. 2019 WASH Cluster Humanitarian Needs Assessment Study.

Загалом Кластер ВСГ безпосередньо надаватиме допомогу  
1,35 мільйона людей у 2020 році, що становить 40% від  
3,4 мільйона людей, які потребують допомоги. Кластер планує 
допомагати 824 000 з майже 1,5 мільйона людей, яким потрібна 
допомога у сфері ВСГ на НПУТ, і 510 000 з 1,3 мільйона людей, які 
потребують подібної допомоги на ПУТ. За необхідності, Кластер 
також надасть підтримку 6 800 ВПО, які наразі проживають 
у центрах компактного проживання по всій країні, а також 
зосередиться на наданні допомоги 100 000 ВПО, які проживають у 
двох постраждалих внаслідок конфлікту Донецькій та Луганській 
областях.

Вартість реалізації 
Орієнтовна вартість реалізації 20 проєктів Плану гуманітарного 
реагування у сфері ВСГ на 2020 рік становить 21,7 млн доларів 
США. Із загальної суми 2,5 млн дол. США (12%) призначені для 
надання грошової допомоги або ваучерів, а 2,7 млн дол. США 
(13%) для покращення здатності до відновлення у рамках програм 
відновлення.

Основними факторами, що впливають на вартість термінової 
допомоги у сфері водопостачання та санітарно-гігієнічних послуг, 
залишаються витрати на будівельні матеріали та механічні 
компоненти, а також хлор. Високі ціни зумовлені тим фактом, 
що деякі постачальники тримають монополію на продукцію, що 
зменшує цінову конкуренцію. Логістичні питання перевезення 
великотоннажних матеріалів у важкодоступні райони також 
впливають на загальні витрати. Доставка води водовозами, 
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особливо у важкодоступні райони чи ізольовані населені пункти, 
є дорогим, але іноді єдиним доступним способом допомоги. 
Необхідно сформувати стратегію передачі функцій по доставці 
води іншим залученим сторонам, одним із варіантів якої може 
бути передача таких функцій на рівні громади. Також у 2020 році 
планується проведення подальших оцінок для визначення потреб, 
орієнтовна вартість яких складає 30 000 доларів США.

Внесок Кластера у забезпечення Зв’язку між 
гуманітарною роботою та розвитком
У рамках оцінки 2017 UNICEF Water Risk Assessment було 
визначено широкий перелік пріоритетних коротко-, середньо- 
та довгострокових проєктів у сфері водопостачання та 
водовідведення в Донецькій області, який був представлений 
українській міжвідомчій робочій групі з питань водопостачання. 
Нещодавно було проведено консолідацію потреб, визначених 
в рамках зазначеної оцінки, та стратегічних потреб у рамках 
програм водопостачання Донецької та Луганської областей для 
створення переліку першочергових потреб у кожній області у 
рамках проєктів, в яких поєднуються гуманітарні заходи та заходи 
у сфері розвитку. Це фактично спільний аналіз гуманітарних 
потреб та потреб розвитку. У 2019 році обласні урядові організації 
та міжнародні учасники обговорили співвідношення гуманітарних 
програм та програм розвитку та відповідного фінансування. 
За результатами подальших обговорень з міжнародними 
фінансовими установами було розроблено проєкт концепції 
інвестицій у сектор водопостачання.

Завдяки спільній роботі з Європейським інвестиційним банком 
та USAID по забезпеченню Зв’язку між гуманітарної роботою та 
розвитком було розроблене технічне завдання для підготовки 
техніко-економічного обґрунтування та аналізу ефективності 
витрат проєкту відновлення каналу Сіверський Донець - Донбас. 
У 2019 році також було забезпечено взаємозв’язки у процесі збору 
даних для оцінки перспектив гуманітарних заходів та проєктів 
розвитку, а також створено робочу групу з питань зменшення 

небезпеки стихійних лих, роботу якої забезпечує Кластер ВСГ.

Кластер також надавав консультації та брав участь у Мінських 
переговорах стосовно економічних питань, пов’язаних з 
водопостачанням, які включають цілий спектр гуманітарних 
проблем та питань розвитку. Кластер ВСГ також вивчає 
можливості отримання коштів для двох постраждалих внаслідок 
конфлікту областей від міжнародних фінансових установ: через 
їхній статус військово-цивільних адміністрацій наразі такі кошти 
їм недоступні. Кластер також підтримує проведення реформ, 
спрямованих на забезпечення економічної самодостатності 
комунальних компаній для продовження надання послуг уздовж 
«лінії розмежування». Провідна агенція Кластеру ВСГ — ЮНІСЕФ 
— реалізує пілотні проєкти з посилення спроможностей місцевих 
органів влади та аналізу ризиків водоканалів з метою формування 
варіантів управлінської підтримки.

Моніторинг 
Щомісяця Кластер ВСГ збирає дані моніторингу для визначення 
того, хто, де і коли здійснює які заходи, та надає цю інформацію в 
базу даних у форматі 5W. Крім того, ці дані передаються УКГС для 
включення в Інформаційну панель з гуманітарних питань України. 
Процес реалізації контролюється також під час виїздів на місця, 
які відбуваються приблизно кожні три тижні, із паралельним 
проведенням координаційних нарад у Києві, Маріуполі, 
Краматорську, Сєверодонецьку та Донецьку. У 2020 році під час 
таких візитів Кластер ВСГ проводитиме моніторинг проєктів, які 
фінансуються Гуманітарним фондом для України (UHF), з метою 
контролю реалізації та результатів проєктів спільного фонду 
фінансування для країни.

Кластер ВСГ щомісяця готує інформаційні довідки щодо конкретних 
проблем та аналіз інцидентів з об’єктами водопостачання 
та водовідведення за місяць, а також за потреби випускає 
інформаційні бюлетені Кластеру ВСГ, коли це необхідно.
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Цілі, індикатори та цільові показники

ЦІЛЬ КЛАСТЕРА ЗАХОДИ (ВИДИ ДІЯЛЬНОСТІ) ІНДИКАТОР ПЛАНУЄТЬСЯ 
НАДАТИ 
ДОПОМОГУ

Стратегічна ціль 1: Надання термінової надзвичайної допомоги та забезпечення доступу до основних необхідних послуг для 2 мільйонів постраждалих 
унаслідок конфлікту людей, які мають гуманітарні потреби

Конкретна ціль 1.1 Надання життєво необхідної допомоги людям, які проживають найближче до «лінії розмежування» на ПУТ і НПУТ (у межах 5 км на 
ПУТ та на НПУТ)

Конкретна ціль 1.2 Підвищення рівня життя людей у районах, розташованих далі від «лінії розмежування» на ПУТ (5-20 км ПУТ)

Конкретна ціль 1.3 Надання допомоги в осередках гуманітарних потреб людей, які проживають за межами «лінії розмежування» на ПУТ (більше 20 км 
від «лінії розмежування» на ПУТ), особливо ВПО

Забезпечити негайний та 
стабільний доступ до достатньої 
кількості безпечної води та 
мінімального рівня забезпечення 
санітарних умов людям, які 
постраждали внаслідок конфлікту

Розподіл додаткових ємностей для 
зберігання води (рівень домогосподарств)

кількість людей, які отримали допомогу завдяки 
розподілу індивідуальних ємностей для зберігання 
води на рівні домогосподарств

1 500

Розподіл бутильованої води кількість людей, які отримали допомогу завдяки 
розподілу бутильованої води

6 000

Вдосконалення санітарних вузлів  в 
соціальних закладах

кількість людей в соціальних установах, які отримали 
допомогу завдяки вдосконаленню санітарних вузлів

102 000

Вдосконалення каналізації на рівні 
домогосподарств, включаючи очищення 
вигрібних ям або надання туалетів

кількість людей, які отримали допомогу щодо 
покращення умов санітарії на рівні домогосподарства

6 000

Заходи із вдосконалення водопостачання 
та забезпечення достатніх обсягів води 
відповідної якості в соціальних закладах

кількість людей у соціальних установах, які отримали 
допомогу завдяки поліпшенню надійного постачання 
достатніх обсягів води належної якості

49 000

Створення нових джерел водопостачання кількість людей, які отримали допомогу завдяки 
створенню нових джерел води

19 000

Встановлення та обслуговування місць 
для миття рук на контрольних пунктах

кількість працюючих місць для миття рук на 
контрольних пунктах, які обслуговуються

8

Встановлення та обслуговування 
санітарних вузлів на контрольних пунктах

кількість працюючих санітарних вузлів на 
контрольних пунктах, які обслуговуються

270 000

Встановлення та обслуговування місць 
для розподілу води на контрольних 
пунктах

кількість місць розливу води, які встановлені та/або 
обслуговуються на контрольних пунктах 

270 000

Постачання хімічних реагентів для 
очищення води на фільтрувальних 
станціях

кількість людей, які отримали допомогу завдяки 
постачанню хімічних реагентів на фільтрувальні 
станції

1 180 000

Розподіл індивідуальних систем 
очищення води (або матеріалів для них) 
на рівні домогосподарства та систем 
малого масштабу  

кількість людей, які отримали допомогу завдяки 
постачанню фільтрів або запчастин для них на рівні 
домогосподарства

3 500

Надання необхідних матеріалів для 
лабораторій (витратні матеріали, 
матеріали, обладнання)

кількість лабораторій, які отримали необхідні 
матеріали (витратні матеріали, матеріали, 
обладнання)

5

Постачання  хімічних реагентів станціям 
очищення стоків

кількість станцій очищення стоків, які отримали  
хімічні реагенти

6

Ремонт/обслуговування/заміна 
труб, резервуарів, насосів та іншого 
обладнання локальних систем або систем 
децентралізованого водопостачання 

кількість людей, які отримали допомогу завдяки 
ремонту/обслуговуванню/заміні труб, резервуарів, 
насосів та іншого обладнання локальних систем або 
систем децентралізованого водопостачання 

99 000

Ремонт/обслуговування/заміна 
труб, резервуарів, насосів та іншого 
обладнання центральних систем або 
систем централізованого водопостачання 

кількість людей, які отримали допомогу завдяки 
ремонту/обслуговуванню/заміні труб, резервуарів, 
насосів та іншого обладнання центральних систем 
або систем централізованого водопостачання 

904 000



ПЛАН ГУМАНІТАРНОГО РЕАГУВАННЯ 2020 Р.

76

Ремонт/вдосконалення систем 
водовідведення, наприклад, насосів, 
обладнання для очищення або 
каналізаційних труб

кількість людей, які отримали допомогу завдяки 
ремонту/вдосконаленню каналізаційних колекторів 
та систем очищення стоків

68 000

Збір чи переробка твердих побутових 
відходів

кількість локацій, які отримали допомогу щодо 
поводження з твердими побутовими відходами

30 000

Тестування якості води кількість проведених тестів якості води 1 030

Підвезення води водовозами кількість людей, які отримали допомогу завдяки 
тимчасовому надзвичайному постачанню води 
(підвезення води водовозами, паливо, місця розливу 
воду, мобільні станції очищення води)

40 000

Ремонт систем гарячого водопостачання 
(на рівні будинків та громад)

кількість людей, які отримали допомогу завдяки 
вдосконаленню систем гарячого водопостачання

17 000

Надання критично необхідних 
матеріалів та інформації, 
пов'язаних з ВСГ, для запобігання 
захворюванням, пов’язаним з 
водним чинником та санітарними 
умовами

Надання грошової допомоги або ваучерів 
для гігієнічних засобів 

кількість людей, які отримали допомогу завдяки 
розподілу ваучерів чи готівки для покупки предметів 
гігієни

31 000

Надання грошової допомоги чи субсидії 
для інших видів діяльності пов'язаних  з 
водопостачанням, санітарією та гігієною 
(наприклад, готівкові гроші за роботу, 
допомога щодо оплати водопостачання)

кількість людей, які отримали грошову допомогу 
або субсидії на будь-які інші заходи, пов'язані з 
водопостачанням, санітарією та гігієною (наприклад, 
готівкові гроші за роботу, допомога щодо оплати 
водопостачання)

—

Розповсюдження інформації з просування 
норм гігієни

кількість людей, які отримали інформацію про 
практики гігієни

100 000

Надання гігієнічних засобів кількість людей (чоловіків, жінок, хлопчиків, 
дівчинок), які отримали допомогу завдяки розподілу 
предметів гігієни

63 000

Стратегічна ціль 2: Реагування на потреби у сфері захисту та посилення захисту прав 1,4 мільйона постраждалих унаслідок конфлікту людей, включно 
з ВПО, згідно з міжнародними нормами та стандартами

Конкретна ціль 2.1 Збільшення зусиль щодо захисту цивільного населення та цивільної інфраструктури відповідно до норм МГП та інших правових 
інструментів

Підвищити захист водної 
інфраструктури та забезпечити 
безпеку працівників комунальних 
служб

Заходи адвокації у сфері ВСГ кількість заходів адвокації щодо забезпечення 
безпеки об'єктів водної інфраструктури та робітників 
комунальних служб 

—

Стратегічна ціль 3: Забезпечення провідної ролі Уряду у здійсненні гуманітарних заходів реагування у координації з організаціями, які працюють у 
сфері розвитку, та зміцнення спроможностей реагування на загальнодержавному/місцевому рівнях на ПУТ

Конкретна ціль 3.1 Зміцнення спроможностей місцевих надавачів допомоги і сприяння передачі функцій надання послуг місцевій владі там, де це 
доцільно

Сприяти забезпеченню сталого 
доступу до достатніх обсягів 
безпечної води, мінімального рівня 
санітарних умов та мінімальних 
гігієнічних стандартів

Розбудова спроможностей шляхом 
проведення тренінгів в секторі ВСГ 
(для органів місцевого врядування та 
водоканалів)

кількість співробітників, які пройшли тренінги із 
розбудови спроможностей у секторі водопостачання, 
санітарії та гігієни

3 000

Розробка планів забезпечення безпеки 
водопостачання або подібних документів

кількість людей, на які поширюються плани 
забезпечення безпеки водопостачання або подібні 
документи

11 000
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Частина 4

Додатки

Літня жінка, яка тільки що приїхала на контрольний 
пункт, щоб отримати пенсію. 
Фото: УКГС/Є. Малолетка
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4.1

Аналіз 
реагування

Цей аналіз реагування базується на результатах спільного аналізу 
міжсекторальних потреб, представленого в Огляді гуманітарних 
потреб (ОГП), який було підготовлено в ході розгорнутого процесу 
консультацій, який розпочався в липні 2019 року57. Спільний 
аналіз міжсекторальних потреб дозволив детально вивчити, 
як конфлікт впливає на різні сфери та різні групи людей. Аналіз 
реагування також враховує охоплення та обсяг допомоги, яку 
надали гуманітарні учасники з січня по вересень 2019 року, 
які аналізуються в рамках моніторингу реагування58. Це дало 
можливість гуманітарній спільноті виявити прогалини реагування 
та тенденції в наданні допомоги та врахувати їх у плануванні 
реагування на 2020 рік.

В Огляді гуманітарних потреб конфлікт визначено в якості 
головного чинника гуманітарних наслідків в Україні, до 
якого додаються брак заходів розвитку та економічний спад 
у постраждалому внаслідок конфлікту регіоні. Гуманітарна 
спільнота в Україні визначила однаковий пріоритет для всіх 
чотирьох типів гуманітарних наслідків. Водночас реагування 
на гуманітарні наслідки, пов’язані з фізичним та психічним 
здоров’ям, є найактуальнішим та потребує термінових заходів. 
Потреби у сфері фізичного та психічного добробуту найгостріші 
в районах, найближчих до «лінії розмежування» на ПУТ, і на всій 
НПУТ через активні бойові дії та сильне забруднення мінами та 
ВЗВ. Більшість людей в цих районах – це люди похилого віку та 
люди з інвалідністю, які проживають у сільських громадах.

Чим далі від «лінії розмежування» на ПУТ, тим менш гострими 
є гуманітарні наслідки, пов’язані із фізичним та психічним 
здоров'ям. Щодо гуманітарних наслідків, пов’язаних із рівнем 
життя, вони спостерігаються на всій території. Гуманітарні 
наслідки у сфері захисту поширені у всьому постраждалому 
внаслідок конфлікту регіоні і є дещо вищими на НПУТ через 
велику кількість людей, які залежать від соціальних виплат, і 
через труднощі, з якими вони стикаються, намагаючись отримати 
до них доступ. Потреби у сфері життєстійкості та здатності 
до відновлення, як правило, є вищими на ПУТ, далі від «лінії 
розмежування», де є більше можливостей для забезпечення 
довгострокових результатів.

57. Більше інформації див. в розділі «Методологія» Огляду гуманітарних потреб.
58. Більше інформації див. в Інформаційній панелі з гуманітарних питань, доступній онлайн за 
посиланням https://hum-insight.info/plan/662

Хоча в Огляді гуманітарних потреб зазначено більший масштаб 
потреб на НПУТ, у заходах реагування враховуються обмеженість 
операційних спроможностей та можливості доступу для надання 
допомоги на НПУТ. З огляду на це на НПУТ планується надати 
допомогу меншій кількості людей, порівняно з ПУТ. Проте, якщо 
гуманітарний доступ покращиться, гуманітарна спільнота має 
спроможність збільшити реагування.

І, насамкінець, в аналізі реагування враховуються побажання 
людей щодо способу реагування. Аналіз потреб показує, що 67% 
людей, які постраждали внаслідок конфлікту на ПУТ, віддають 
перевагу отриманню допомоги в грошовій, а не в натуральній 
формі, оскільки ринки працюють, а поштові або банківські 
послуги пропонують безпечний та ефективний механізм 
переказу. За останні кілька років використання грошових коштів 
у реагуванні в Україні поступово зросло. Майже 50% проєктів, 
включених у План реагування на 2020 рік, мають грошовий 
або ваучерний компонент59. Однак обговорення з громадами 
показало, що допомозі у вигляді грошових коштів або ваучерів 
не завжди віддають перевагу, особливо люди, які живуть в 
ізольованих населених пунктах уздовж «лінії розмежування», 
або люди з інвалідністю через логістичні та фізичні обмеження 
доступу до ринків або в певні періоди року. Наприклад, суворі 
погодні умови можуть тимчасово обмежити рух транспортних 
засобів, обмежуючи можливість людей отримувати доступ до 
ринків, поштових та банківських послуг. За таких умов люди, як 
правило, віддають перевагу допомозі в натуральній формі, яка 
доставляється до їхніх домівок.

59. Порівняно з 45% у ПГР 2019 р.,  40 % у ПГР 2018 р. та ще нижчим рівнем у ПГР 2017 і 2016 рр.
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4.2

Методологія 
визначення вартості

З моменту підготовки першого Плану гуманітарного реагування 
в 2015 році для планування гуманітарного реагування в Україні 
застосовується методологія розрахунку витрат на основі 
проєктів. Здебільшого це загальна сума фінансових потреб 
проєктів різних агентств, яка використовується для визначення 
фінансових ресурсів, необхідних для забезпечення відповідного 
гуманітарного реагування.

За останні п’ять років Міжкластерна координаційна група 
(МККГ) та УКГС приділяли значну увагу ознайомленню партнерів-
виконавців в країні із системами планування реагування на основі 
проєктів та калькуляції витрат, а саме – з колишньою онлайн-
системою проєктів (OPS) і поточним Модулем проєктів. Для Плану 
гуманітарного реагування 2020 року було прийнято рішення не 
змінювати методологію планування та витрат, а використати 
напрацювання минулих періодів по адаптації Модуля проєктів та 
ознайомленню партнерів з цією системою. У цьому рішенні також 
було враховано глобальне впровадження в середині 2019 року 
розширеного підходу до Циклу гуманітарних програм (HPC) 2020 
року та можливі наслідки для наявних спроможностей, якби була 
впроваджена нова і незнайома методологія витрат.

Методологія калькулювання витрат на основі проєктів має 
ряд плюсів і мінусів. З одного боку, вона є корисним і знайомим 
каналом для залучення гуманітарних учасників для обговорення 
потреб. Вона також добре узгоджена з поточними системами 
моніторингу. З іншого боку, результат застосування такої 
методології може розглядатися як сукупність проєктів, а не як 
цілісна картина потреб постраждалого населення, а розрахована 
загальна сума сприймається як сума потреб для залучення 
коштів, а не як достовірний цільовий рівень потреб60. З огляду на 
обмеження цієї методології, Гуманітарна команда країни вжила 
додаткових зусиль для усунення недоліків. Гуманітарна команда 
країни доручила МККГ та УКГС додатково залучити організації, які 
раніше не брали участі в Плані гуманітарного реагування, щоби 
зробити План гуманітарного реагування 2020 року якомога більш 
інклюзивним та представити повну картину планів реагування 
та відповідних фінансових потреб. Кластери також забезпечили 
повне узгодження проєктних витрат із затвердженими раніше 
видами діяльності, а також секторальними та міжсекторальними 
результатами, які мають бути досягнуті у рамках Стратегічних та 
Конкретних цілей.

60. Варіанти методів калькуляції ПГР, липень 2017 р.

З метою залучення якомога більшого числа партнерів УКГС 
організувало у вересні/жовтні низку тренінгів для партнерів 
з питань застосування Модуля проєктів як в регіонах (ПУТ 
та НПУТ), так і в Києві для роз’яснення того, як подавати 
проєктні пропозиції в План гуманітарного реагування. Також 
було призначено контактних осіб з питань технічної підтримки 
використання Модуля проєктів, контактні дані яких було 
повідомлено всім партнерам. Протягом двох тижнів реєстрації 
проєктів УГКС також надавало послуги цілодобової технічної 
підтримки (під час особистих обговорень, телефонних дзвінків або 
за допомогою Skype) для усунення технічних проблем організацій. 
Крім того, інтерфейс Модуля проєктів доступний трьома мовами 
(українською, російською та англійською), щоби зробити його 
більш доступним для місцевих партнерів.

Що стосується контролю якості, то кластери розробили 
критерії відбору проєктів для визначення напрямів роботи. 
Потім кластери провели огляд проєктів партнерами на основі 
встановлених критеріїв відбору. Проєкти затверджувалися, лише 
якщо вони відповідали наступним умовам:
• Вони стосуються потреб, визначених в Огляді гуманітарних 

потреб.
• Вони відповідають узгодженим заходам реагування, які 

забезпечують досягнення секторальних та міжсекторальних 
результатів.

• Їхня вартість є обґрунтованою.

• Вони мають бути реалізовані у встановлений період часу.

За Планом гуманітарного реагування 2020 року необхідно 158 
мільйонів доларів США для реалізації загалом 122 проєктів. 
Це на 5 мільйонів доларів США менше у порівнянні з потребою 
у фінансуванні Плану гуманітарного реагування 2019 року. З 
2018 року фінансові потреби для неурядових організацій – 
як національних, так і міжнародних – перевищують потреби 
установ ООН: 89 млн дол. США та 69 млн дол. США відповідно. 
Гуманітарний фонд для України, створений у травні 2019 року, 
виявився ефективним інструментом стимулювання участі у Плані 
гуманітарного реагування. Як результат, кількість національних 
неурядових організацій, які беруть участь у Плані гуманітарного 
реагування 2020 року, збільшилась удвічі порівняно з 2019 р. 
Майже третину всіх проєктів мають реалізовувати безпосередньо 
національні неурядові організації, що становить 14% від загальних 
фінансових потреб. Це означає, що фінансування може надаватися 
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безпосередньо національним неурядовим організаціям 
відповідно до зобов’язань у рамках Базової домовленості (Grand 
Bargain). Оскільки національні неурядові організації мають менші 
операційні витрати, це зменшить витрати на проведення заходів 
та підвищить ефективність витрат гуманітарного реагування61.

Ще однією причиною зменшення фінансових потреб у 2020 році є 
скорочення на понад 30% фінансових потреб кластера ВСГ у 2020 

61. Попередній аналіз всіх 122 проєктів ПГР 2020 р. показує, що вартість підтримки національних 
НУО складає приблизно 20% від загального необхідного фінансування.

році, що пов’язано з тим, що дві ключові агенції ООН (ЮНІСЕФ та 
МОМ) значно зменшили свої плани реагування через постійне 
недофінансування протягом останніх кількох років, причому 
брак фінансування є найвищим у кластері ВСГ. Інші кластери 
здебільшого не змінили свої цілі та обсяг потреб, порівняно з 
минулим роком.
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4.3

Організації-
учасники

# ОРГАНІЗАЦІЯ КІЛЬКІСТЬ
ПРОЄКТІВ

НЕОБХІДНЕ 
ФІНАНСУВАННЯ  
(ДОЛ. США)

1 Міжнародна організація з міграції 10 $22,5 МЛН

2 Управління Верховного комісара ООН у справах біженців 2 $19,1 МЛН

3 Дитячий фонд Організації Об’єднаних Націй 4 $12,5 МЛН

4 «Людина в біді» 6 $10,1 МЛН

5 HALO Trust 1 $8,9 МЛН

6 Адвентистське агентство допомоги та розвитку 4 $7,5 МЛН

7 Всесвітня організація охорони здоров’я 1 $6,7 МЛН

8 Норвезька рада у справах біженців 4 $5,4 МЛН

9 Save the Children 6 $4,6 МЛН

10 Arche Nova E.V. – Initiative for People in Need 4 $4,4 МЛН

11 Médicos del Mundo Spain 2 $3,9 МЛН

12 Управління ООН з координації гуманітарних справ 1 $3,7 МЛН

13 «Карітас Україна» 4 $3,6 МЛН

14 Агенція з технічного співробітництва та розвитку 5 $3,4 МЛН

15 Всеукраїнська мережа людей, які живуть з ВІЛ/СНІД 1 $2,9 МЛН

16 Благодійна організація благодійний фонд «Центр розвитку Донбасу» 8 $2,9 МЛН

17 Arbeiter-Samariter-Bund Deutschland e.V 4 $2,9 МЛН

18 «Польська гуманітарна акція» 1 $2,4 МЛН

19 Міжнародна благодійна організація «Міжнародна медична допомога» 1 $2,1 МЛН

20 Благодійний фонд «Центр гуманітарної допомоги та розвитку» 5 $2,0 МЛН

21 Première Urgence Internationale 2 $1,9 МЛН

22 Всеукраїнський благодійний фонд «Право на захист» 1 $1,9 МЛН

23 Громадська організація «Проліска» 1 $1,7 МЛН

24 Міжнародна громадська організація «Асоціація милосердя «Еммануїл» 2 $1,6 МЛН

25 Фонд народонаселення ООН 2 $1,5 МЛН

26 Управління Верховного комісара ООН з прав людини 1 $1,4 МЛН

27 Данська група з розмінування, Данська Рада у справах біженців 1 $1,3 МЛН

28 Програма розвитку Організації Об’єднаних Націй 1 $1,2 МЛН

29 Triangle Génération Humanitaire 2 $1,2 МЛН
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30 Данська Рада у справах біженців 3 $1,1 МЛН

31 Волонтерське об'єднання «Вірю в Україну» 1 $980 ТИС.

32 Fondation Humanitaire International AICM Ukraine 3 $941 ТИС.

33 Благодійна організація «Благодійний фонд «Восток-СОС» 2 $899 ТИС.

34 Благодійна організація «Рух за духовне відродження Донбасу «Пліч-о-пліч» 2 $711 ТИС.

35 Fondation Suisse pour le Déminage 1 $670 ТИС.

36 Благодійний фонд «Слов’янське серце» 1 $659 ТИС.

37 «Українська фундація громадського здоров’я» 2 $587 ТИС.

38 «Карітас Україна – Донецьк» 2 $539 ТИС.

39 HelpAge International 1 $501 ТИС.

40 «СОС Дитячі містечка Україна» 1 $500 ТИС.

41 Благодійний фонд «Центр соціального розвитку «Міст» 1 $420 ТИС.

42 «Карітас Австрія» 1 $398 ТИС.

43 Dorcas Aid International 1 $390 ТИС.

44 Неурядова організація «Міжнародна організація з питань безпеки» (International NGO Safety 
Organisation)

1 $355 ТИС.

45 Громадська організація «Розумне майбутнє нації» 1 $350 ТИС.

46 Запорізький обласний благодійний фонд «Посмішка дитини» 1 $350 ТИС.

47 Благодійна організація «МДФ «МІРА» (Міжнародний дитячий фонд «Міра») 1 $350 ТИС.

48 Terre de Hommes – Lausanne 1 $324 ТИС.

49 «Асоціація саперів України» 1 $311 ТИС.

50 «Донбас СОС» 1 $297 ТИС.

51 Громадська спілка «Міжнародне співтовариство з прав людин» 1 $230 ТИС.

52 Міжнародний благодійний фонд «Фонд водних досліджень» 1 $220 ТИС.

53 Громадська організація «Фонд «Відкрита політика» 1 $218 ТИС.

54 Громадська організація «Ерлайт» 1 $210 ТИС.

55 «Карітас Україна – Маріуполь» 1 $62 ТИС.

56 Управління ООН з наркотиків та злочинності 1 $53 ТИС.

Загалом 122 $158 МЛН
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4.6

Що станеться, якщо не буде 
вжито заходів реагування?

Захист
• Збільшиться кількість жертв серед цивільного населення через 

відсутність заходів гуманітарного розмінування, включаючи 
обстеження, маркування, інформування про небезпеку 
вибухонебезпечних предметів та розмінування.

• Для дітей, які проживають уздовж «лінії розмежування», 
збільшяться ризики психологічних проблем, негативних 
моделей поведінки, розділення родин та направлення до 
виправних закладів через відсутність відповідної допомоги у 
сфері захисту.

• Люди, які наражаються на ризики гендерно зумовленого 
насильства, і ті, хто пережив гендерно зумовлене насильство, 
не матимуть доступу до відповідної допомоги.

• Збільшиться кількість ВПО та постраждалих внаслідок 
конфлікту людей, які вдаються до негативних механізмів 
пристосування через неможливість задоволення основних 
потреб.

• Збільшиться кількість випадків вимушеного повернення на 
НПУТ та в райони поблизу «лінії розмежування» на ПУТ через 
відсутність гуманітарної допомоги в районах переміщення.

Житло та непродовольчі товари
• У гіршому випадку близько 120 000 людей боротимуться за 

виживання взимку та наражатимуться на ризики захворювання 
та, можливо, смерті. Основні потреби можуть залишитися 
незадоволеними у зв’язку із витратами на житло та підготовку 
до зими.

• Щонайменше 50 000 вразливих людей, які постраждали 
внаслідок конфлікту, включаючи 6 800 ВПО, які проживають 
у центрах компактного проживання та соціальних установах 
на ПУТ, зіткнуться із проблемами у сфері охорони здоров’я, 
та їм буде важко пережити зиму, оскільки це для них остання 
можливість отримати допомогу.

• На ПУТ ремонт близько 2000 будинків не буде завершений, що 
може призвести до подальшого переміщення.

Вода, санітарія та гігієна
• У разі відсутності реагування у сфері ВСГ в Україні найбільше 

постраждають люди похилого віку.

• Мільйони людей можуть залишитися взимку в неопалюваних 
приміщеннях, оскільки чотири п’ятих населення покладаються 
на централізовані водяні системи опалення або системи 
опалення на рівні домогосподарств.

• Існує ризик повторення спалаху захворювання, пов’язаного з 
водним чинником, який стався у 2019 році, або гіршого спалаху.

• Можливе повне припинення роботи критичної інфраструктури 
водопостачання, яка обслуговує понад чотири мільйони людей, 
що призведе до масової міграції.

Освіта
• Тисячі постраждалих внаслідок конфлікту дітей та вчителів по 

обидва боки «лінії розмежування» будуть позбавлені доступу 
до безпечного та інклюзивного навчального середовища. Це 
може збільшити ризик того, що діти не відвідуватимуть заняття.

• Збільшиться ризик виникнення «втраченого покоління», 
оскільки внаслідок конфлікту продовжують порушуватися 
права дітей.

• Діти не матимуть можливості розвивати необхідні для їхнього 
майбутнього навички.

• Покоління, народжене під час конфлікту, сприйматиме конфлікт 
як нормальне явище.

• Ще десятки тисяч випускників з НПУТ можуть зіткнутися з 
труднощами у продовженні своєї кар’єри через перешкоди 
щодо навчання у вищих навчальних закладах чи професійно-
технічних училищах на ПУТ.

Продовольча безпека та засоби до існування
• Більше 50 000 людей похилого віку та людей з інвалідністю 

наражатимуться на ризик збільшення продовольчої небезпеки, 
що може мати серйозні наслідки для їхнього добробуту.

• Якщо масштаби реагування на НПУТ не буде негайно збільшено, 
існує значний ризик збільшення потреб у сфері продовольчої 
безпеки та засобів до існування в найближчі місяці.

• Тисячі сімей, які займаються сільським господарством, можуть 
залишитися без важливого джерела забезпечення засобів для 
існування.

• Якщо не буде забезпечено підтримку щодо можливостей 
працевлаштування та отримання доходу, постраждале 
населення продовжуватиме залежати від гуманітарної та 
державної допомоги, що може ще більше підірвати їхню 
здатність до відновлення.

Охорона здоров’я
• Вразливі групи населення, особливо літні люди з хронічними 

захворюваннями, люди з інвалідністю та хворі на туберкульоз/
ВІЛ, залишаться без життєво важливих ліків.

• Більше 1,3 мільйона людей не отримають якісні та життєво 
важливі медичні послуги, включаючи психосоціальну та 
психологічну підтримку.

• Оскільки ситуація набуває тривалого характеру, спричинені 
конфліктом стрес та психічні розлади неминуче призведуть 
до виникнення довгострокових проблем у сфері психічного 
здоров’я.

• Десятки тисяч дітей будуть позбавлені життєво важливої 
вакцинації, внаслідок чого для них збільшиться ризик 
захворювань, яких можна запобігти за допомогою вакцин.
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Хлопчик поряд зі знаком «Стоп: міни!» біля замінованого поля. 
Фото: УКГС/Є.Малолетка

4.7

Як зробити 
внесок?

Внесок у План гуманітарного реагування
Отримати додаткову інформацію про Огляд гуманітарних 
потреб України в 2020 році, інші моніторингові звіти або 
інформацію про те, як зробити пожертвування безпосередньо 
організаціям, які беруть участь у плані, можна за посиланням: 
www.humanitarianresponse.info/operations/ukraine

Внесок через Гуманітарний фонд для України
Донори можуть зробити свій внесок в Гуманітарний фонд для 
України (UHF), який було засновано у лютому 2019 року. Метою 
цього спільного фонду фінансування країни є підтримка узгодженої 
гуманітарної діяльності відповідно до Плану гуманітарного 
реагування та задоволення найбільш нагальних потреб, які 
визначені в якості стратегічного пріоритету, але без підтримки 
Фонду залишилися би без фінансування. Фонд дає можливість 
донорам направляти внески без зазначення конкретної цілі 
використання для підтримки гуманітарних зусиль на місцях, що, 
в свою чергу, не лише забезпечить скоординоване, гнучке та 
інклюзивне гуманітарне реагування, а й дозволить стратегічно з 
максимальною користю використати наявні ресурси. Отримати 
додаткову інформацію можна за посиланням УКГС Україна: www.
unocha.org/ukraine

Внесок через Центральний фонд реагування на 
надзвичайні ситуації (СЕРФ)
CERF забезпечує швидке первинне фінансування життєво 
необхідних заходів у разі виникнення надзвичайних ситуацій 
та виділення коштів для необхідної гуманітарної діяльності у 
ситуаціях тривалої кризи, для якої не вистачає фінансування. 
У СЕРФ, управління яким забезпечує УКГС, надходять внески 
від різних донорів – здебільшого урядів, але також приватних 
компаній, фондів, благодійних організацій та приватних осіб, 
які об'єднуються в єдиний фонд. Ці кошти використовуються 
для реагування на кризи у будь-якій точці світу. Дізнайтеся 
більше про СЕРФ та про те, як зробити внесок, за посиланням:  
www.unocha.org/cerf/ourdonors/how-donate

Допомога в натуральній формі
Організація Об'єднаних Націй закликає донорів надавати допомогу 
насамперед у формі фінансових внесків, тому що грошові кошти 
сприяють максимально швидкому та гнучкому реагуванню, а 
також забезпечують надання саме тієї допомоги, що необхідна. 
Якщо ви можете зробити внесок лише у натуральній формі для 
реагування на катастрофи та надзвичайні ситуації, звертайтеся за 
електронною адресою: logik@un.org
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Скорочення

ATO Антитерористична операція
ВВП Валовий внутрішній продукт
ВЗВ Вибухонебезпечні залишки війни

ВООЗ Всесвітня організація з охорони здоров’я
ВПО Внутрішньо переміщені особи
ВСГ Вода, санітарія та гігієна (ВСГ)

ДСНС Державна служба України з надзвичайних ситуацій 
ЗСУ Збройні Сили України

КПВВ Контрольний пункт в’їзду-виїзду
МГП Міжнародне гуманітарне право

Мінсоц Міністерство соціальної політики
МККГ Міжкластерна координаційна група
МКЧХ Міжнародний комітет Червоного Хреста
МОМ Міжнародна організація з міграції

МППЛ Міжнародне право прав людини
МТОТ Міністерство з питань тимчасово окупованих 

територій та внутрішньо переміщених осіб України
НПТ Непродовольчі товари

НПУТ Не підконтрольні Уряду території
НУО Неурядова організація

ОБСЕ Організація з безпеки та співпраці в Європі
ОГП Огляд гуманітарних потреб

ОЕСР Організація економічного співробітництва та 
розвитку

ООС Операція Об’єднаних сил
ПГР План гуманітарного реагування

ПППН Підзвітність перед постраждалим населенням
ПТСР Посттравматичний стресовий розлад

ПУТ Підконтрольні Уряду території
СВП Саморобний вибуховий пристрій

УВКБ Управління Верховного комісара Організації 
Об’єднаних Націй у справах біженців

УВКПЛ Управління Верховного комісара Організації 
Об’єднаних Націй з прав людини

УКГС Управління Організації Об’єднаних Націй з 
координації гуманітарних справ

ЮНІСЕФ Дитячий фонд Організації Об’єднаних Націй
ЮНФПА Фонд народонаселення Організації Об’єднаних 

Націй
ЦГП Цикл гуманітарних програми
DDG Данська Група з розмінування
DRC Данська Рада у справах біженців
IMD Міжнародний інститут управлінського розвитку

INFORM Індекс управління ризиками 
INSO Міжнародна організація з питань безпеки
JIAF Рамкові принципи проведення спільного 

міжсекторального аналізу 
JIPS Спільна служба з профілювання внутрішньо 

переміщених осіб 
NRC Норвезька Рада у справах біженців

SCORE Соціальна єдність та примирення
UAH Українська гривня (національна валюта України)



ВИДАНО У СІЧНІ 2020 Р.

ПЛАН ГУМАНІТАРНОГО 
РЕАГУВАННЯ
УКРАЇНА


