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ОГЛЯД СИТУАЦІЇ
Незважаючи на неодноразові домовленості про припинення вогню, ситуація у сфері 
безпеки на сході України залишається нестабільною, бойові дії та порушення режиму 
“тиші” відбуваються щодня уздовж «лінії розмежування». Наприкінці січня важкі бої 
посилилися у районі Авдіївки – Ясинуватої – Донецька та продовжувалися у лютому. 
Раптовий сплеск бойових дій призвів не тільки до загибелі людей, але й викликав 
занепокоєння щодо захисту цивільних осіб та, водночас, спричинив пошкодження 
життєво важливої цивільної інфраструктури. За даними Управління Верховного 
комісара ООН з прав людини (УВКПЛ), у першому кварталі 2017 року зафіксовано 
181 жертви серед цивільного населення, що на 95% більше ніж у аналогічному 
періоді минулого року (93 жертв).

Раптовий сплеск бойових дій став причиною значних пошкоджень житла та іншої 
важливої цивільної інфраструктури, зокрема, електро- та водопостачання, від 
яких залежать мільйони людей по обидва боки від «лінії розмежування». Доступ 
до води та опалення для близько 2,9 мільйона людей виявився під загрозою 
через взаємозалежність інфраструктури, розташованої на підконтрольних та 
непідконтрольних Уряду територіях (ПУТ та НПУТ, відповідно), у найхолодніші 
місяці року, коли температура опускалася до - 17° за Цельсієм. Ремонтні бригади 
продовжують ризикувати життям, адже перемир’я часто порушується, а відновлені 
лінії електропередач пошкоджувалися декілька разів, зводячи нанівець всі зусилля із 
забезпечення функціонування життєво важливої інфраструктури.

Збільшення небезпеки також призводило до підвищення ризиків виникнення надзвичайних екологічних ситуацій у східній Україні через можливі 
хімічні викиди в результаті бойових дій. На сході України розташовано декілька розвинених зон гірничодобувної, металургійної, хімічної, енергетичної 
та машинобудівної промисловості. З огляду на промисловий характер територій, існує високий ризик для здоров’я людей та стану навколишнього 
середовища через присутність великої кількості об’єктів хімічної промисловості.  Багато промислових об’єктів з небезпечними хімічними речовинами в 
урбанізованих районах становлять великий ризик для здоров’я людей у разі викиду хімічних речовин.

Хоча 24 лютого вдалося уникнути попадання снаряду у сховище хлоргазу Донецької фільтрувальної станції, це свідчить про ризики, пов’язані з наявністю 
токсичних та хімічних речовин, для всіх присутніх людей у цьому районі. Через обстріл була пошкоджена будівля, де зберігаються циліндри з більше 
7 тис кг газоподібного хлору, і, на щастя, жоден з них не був пошкоджений. Якщо хоча б один з 900-кілограмових контейнерів було б пошкоджено, всі 
люди у радіусі 200 м загинули б, а люди, які мешкають у 2,4 км від місця зберігання, мали б проблеми зі здоров’ям. У разі значних руйнувань, люди, що 
живуть в межах 7,4 км у напрямку вітру від об’єкта, повинні бути евакуйовані протягом 24 годин. Гуманітарні партнери продовжують закликати сторони 
конфлікту поважати цивільний характер водної інфраструктури, відвести війська з прилеглих територій та тримати бойові дії на відстані.

У Луганській області (ПУТ) теплозабезпечення також опинилося під загрозою після того, як група ветеранів добровольчих батальйонів наприкінці січня 
перекрила рух вантажних поїздів на ділянці залізниці Луганськ-Лисичанськ-Попасна, згодом блокада поширилася й на інші секції залізниці. Метою 
блокади було запобігти транспортуванню вугілля та інших товарів через лінію фронту, що, в результаті, за даними Міністерства України з питань 
тимчасового окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб (МТОТ), призвело до фінансових збитків на суму близько 37 мільйонів гривень (1,32 
мільйонів дол. США), втрати робочих місць та зростанню транспортних витрат і цін на вугілля.

У відповідь на залізничну блокаду де-факто влада захопила контроль над підприємствами у районах, що знаходяться під її контролем, припинила 
поставки вугілля на ПУТ з 1 березня та оголосила «лінію розмежування» «державним кордоном». Близько 40 українських підприємств на НПУТ 
Донецької області перейшли до «зовнішнього управління». З огляду на те, що блокада досі триває, існує занепокоєння щодо погіршення гуманітарної 
ситуації, тому що це може погіршити існуючі уразливості, спричинити гуманітарні наслідки та викликати соціальну напруженість.

Цивільне населення відчуває наслідки залізничної блокади, плану «зовнішнього управління» де-факто влади та рішення Уряду щодо додаткового 
обмеження вантажів через лінію фронту. Багато людей втратили роботу, центри допомоги Гуманітарного штабу Фонду Ріната Ахметова на НПУТ було 
закрито. Штаб повідомив про 70 тисяч наборів продовольчої та непродовольчої допомоги для літніх людей і дітей, які залишилися у приміщенні центру 
гуманітарної допомоги, коли де-факто влада взяла цей район під свій контроль.11 квітня Фонд виступив із заявою та підтвердив припинення надання 
допомоги в усіх непідконтрольних Уряду України районах. Все це відбувається на тлі вираженої продовольчої небезпеки, адже, за даними Кластера 
продовольства та забезпечення доходів, райони Донбасу на НПУТ є найменш забезпеченими продовольством (до 14% у Луганській області та 12% у 
Донецькій області).

Повідомляється, що контрольні пункти в’їзду та виїзду (КПВВ) також часто є місцем проведення бойових дій. У період загострення боїв поблизу Авдіївки, 
кількість індивідуальних перетинів в обох напрямках значно знизилася, особливо у перші два тижні лютого. Проте, у березні на КПВВ фіксувалися 
рекордні черги з більш ніж 960 тисяч індивідуальних перетинів, у порівнянні з 586 тисячами та 547 тисячами перетинів у січні та лютому, відповідно. 
Один з основних факторів, що призвів до різкого збільшення кількості перетинів, – необхідність для пенсіонерів – внутрішньо переміщених осіб (ВПО) 
пройти обов’язкову фізичну перевірку у відділеннях «Ощадбанку», впроваджену Урядом. Спочатку кінцевий термін перевірки було встановлено на 3 
квітня та згодом подовжено до 1 травня. Цей процес призвів до масового руху людей, в основному, пенсіонерів, по всій «лінії розмежування», утворенню 
великих черг у філіях банку та на автобусних станціях, створив додаткове навантаження на об’єкти надання послуг, а також призвів до виникнення ризику 
загибелі людей при перетині КПВВ. Щонайменше дев’ять цивільних осіб загинули за станом здоров’я у черзі на КПВВ або у відділеннях «Ощадбанку» 
з початку року, ще декількох було госпіталізовано в результаті довгого очікування у вкрай складних умовах. Багато літніх людей не пройшли перевірку 
через брак коштів на поїздку або неможливість подорожувати, тому їх соціальні виплати були припинені.
Згідно загальнонаціонального опитування, проведеного Міжнародною організацією з міграції (МОМ), що охоплює період з січня по березень 2017 
року, дискримінація по відношенню до ВПО (здебільшого, у сфері нерухомості та сфері зайнятості) посилилася, а житло та безробіття залишаються 
найбільш проблемними питаннями. За даними аналізу, загальний рівень добробуту більшості ВПО все ще залишається низьким, а 45% опитаних 
осіб зазначили, що їх доходів вистачає лише на продукти харчування. Крім того, згідно аналізу МТОТ України, очікується нова хвиля ВПО у зв’язку з 
«націоналізацією» підприємств на НПУТ, через те, що близько 300 тисяч людей можуть втратити роботу та шукають можливості працевлаштування на 
ПУТ або за кордоном.
Плану гуманітарного реагування (ПГР), як і раніше, серйозно не вистачає фінансування. Хоча деякі внески ще не було зареєстровано, отримано лише 
14% (31 млн дол. США) від необхідного фінансування у 214 мільйонів дол. США. Недофінансування призвело до припинення ключових гуманітарних 
операцій та збільшення ризику припинення деяких життєво важливих послуг.

КЛЮЧОВІ ЦИФРИ ЗА ПГР (2015 - 2017)
Люди, які потребують допомоги –
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Жертви серед цивільного населення 
1 кв. 2016 р. та 2017 р. *
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Агентства ООН Національні НУОМіжнародні НУО Інші

8 39 148 20

8 21 108 14

8 21 108 14

* За даними Моніторингової місії ООН з прав людини УВКПЛ в Україні.
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ФІНАНСУВАННЯ: ПЛАН ГУМАНІТАРНОГО РЕАГУВАННЯ 2017*

*       За даними Служби фінансового моніторингу станом на 25 травня 2017 р. Більшість коштів ще не було зареєстровано, а донорів та партнерів запросили зареєструвати внески.
**     За даними Служби фінансового моніторингу, цю суму виділено чотирьом організаціям: УВКБ ООН, ЮНІСЕФ, МОМ та НРБ.
***    Методологія, що використовувалася для розрахунків досягнень за трьома стратегічними цілями (СЦ), відповідає методології, що використовувалася у 2016 році.
****  Досягнення за СЦ1 відображає загальну кількість людей, які отримали будь-яку допомогу у сфері захисту
***** Досягнення за СЦ2 та СЦ3 відображають загальну кількість людей, які отримали допомогу щонайменше, від двох Кластерів у будь-якій географічній області за ПГР 2017 (ПУТ, НПУТ та ВПО), тому що суттєве 
покрашення життєво важливих послуг потребує інтегрованого підходу до інтервенцій.

СТРАТЕГІЧНІ ЦІЛІ***
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$71,2 млн дол. США від загального гуманітарного фінансування у 2017 р. надано Україні 
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норм та стандартів

Надання надзвичайної 
допомоги та забезпечення 
недискримінаційного 
доступу постраждалого 
населення до якісних 
основних послуг 

Посилення життєстійкості 
постраждалого від конфлікту 
населення, запобігання 
подальшого погіршення 
гуманітарної ситуації, а 
також сприяння у відновленні 
та зміцненні соціальної 
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OVERALL ACHIEVEMENT

ПОТРЕБИ ТА ТРУДНОЩІ
• Потреби Кластера включають проведення аварійних ремонтів та відновлення об’єктів освітньої інфраструктури в рамках інтервенцій ВСГ, 

забезпечення основними навчальними матеріалами, важливою підтримкою та тренінгами для викладачів і учнів у сфері соціально-психологічної 
підтримки, неформальної освіти та життєвих навичках. 

• Як і раніше, існують потреби в адвокації безпеки шкіл та доступу до освіти у постраждалих від конфлікту районах.
• У той час як Кластер продовжує зусилля з захисту, існує тимчасовий розрив у забезпеченні діяльності з розвитку потенціалу вчителів та вихователів. 

На НПУТ доступ до та обмін інформацією залишаються ключовими проблемами для координації. Прямий доступ до шкіл дуже обмежений для 
більшості партнерів, що, у свою чергу, продовжує обмежувати та перешкоджати запланованим заходам з реагування.

• 

КЛЮЧОВА ІНФОРМАЦІЯ
• У 2017 році партнери Кластера здійснюють широке коло найважливіших 

видів діяльності та процесів для забезпечення сталості системи освіти 
і для підвищення безпеки, захисту освітнього середовища, де студенти 
та працівники сфери освіти, які постраждали в результаті конфлікту, 
можуть розвиватися і повернутися до нормального життя.

• З початку 2017 року, щонайменше 32 навчальні заклади безпосередньо 
постраждали від конфлікту. З них щонайменше 18 було пошкоджено та 
ще 14 вимушені були закритися на певний період часу, перериваючи 
освітній процес для тисяч дітей на декілька днів або тижнів.

РЕАГУВАННЯ
• 107 тисяч студентів, викладачів та працівників сфери освіти отримали 

допомогу в рамках освітніх програм в умовах надзвичайної ситуації.
• 48 тисяч діти отримали рюкзаки, шкільне приладдя та інші навчальні 

матеріали.
• 60 тисяч школярів та дитячі садки отримали освітню допомогу та 

обладнання.
• 15 тисяч студентів отримали допомогу у формі альтернативної освіти.
• 89 об’єктів освітньої інфраструктури були відремонтовані або 

відновлені, в тому числі, через інтервенції у сфері водозабезпечення, 
санітарії та гігієни (ВСГ) (12 в рамках та 77 поза проектам ПГР).

62%
0,15 млн

0,09 млн

0,05 млн

0,60 млн

Люди, яким планується
надати допомогу
Отримали
допомогу за ПГР

Люди, які потребують
допомоги

Отримали
допомогу поза ПГР

ПУТ

80 тис

НПУТ ВПО

82 тис 60 тис

22 тис
10 тис

10 тис

34 тис

49% 51%від цільових
показників
ПГР виконано Жінки Чоловіки

Потреба: 7,6 млн дол. США
Отримано: 1,2 млн дол. США

ПОКАЗНИКИ

ОСВІТА

 Ціль Кластера 1: Покращення доступу до якісних освітніх послуг та навчального середовища в освітніх 
закладах

• Кількість відремонтованих, відновлених навчальних закладів** 
 

• Кількість дівчаток та хлопчиків, які отримають допомогу через ремонт навчальних закладів* 
 

• Кількість дівчаток і хлопчиків, яка отримує вигоду від додаткових навчальних приміщень у 
навчальних закладах 

• Кількість дівчаток та хлопчиків, які отримають допомогу через забезпечення навчальних 
закладів обладнанням** 

 Ціль Кластера 2: Допомога у викладанні та навчанні учнів та студентів, які потребують допомоги, а також  
уразливих груп

• Кількість дівчаток та хлопчиків, які отримають допомогу через забезпечення навчальними 
комплектами, наборів раннього розвитку дітей (НРРД) та рекреаційними матеріалами ***

• Кількість дівчаток та хлопчиків, які отримали допомогу в результаті організації навчання 
життєвим навичкам та альтернативних навчальних заходів з захисту (зокрема 
інформування про мінні ризики) 

 Ціль Кластера 3: Допомога батькам, вчителям та іншим працівникам сфери освіти

• Кількість вчителів, що стануть учасниками програм розвитку 
 

• Кількість дівчаток та хлопчиків, які отримають допомогу через програми розвитку вчителів  
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Люди, яким планується надати допомогу Отримали допомогу за ПГР Отримали допомогу поза ПГР

* Внесок партнерів поза рамками ПГР сприяв збільшенню досягненого показника. Тільки 12 шкіл отримали допомогу від партнерів за ПГР.
** Цей індикатор показує перевищення запланованого показника, тому що заклади професійної освіти, що спочатку не були включені до цільової діяльності, наразі додані до переліку запланованих заходів. Кластер 
повинен скоригувати цільові показники протягом огляду всередині року 
*** Для задоволення цих потреб у матеріалах/обладнанні були перерозподілені інші кошти. Крім того, вартість деяких освітніх матеріалів була завищена, тому деякі з партнерів змогли придбати та доставити більше 
освітніх матеріалів та наборів НРРД, ніж планувалося на початку.
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ПРОДОВОЛЬСТВО ТА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДОХОДІВ

ПОТРЕБИ ТА ТРУДНОЩІ

КЛЮЧОВА ІНФОРМАЦІЯ
• Близько 650 тисяч постраждалих від конфлікту людей отримали допомогу 

у формі певного виду продовольства, сільськогосподарської допомоги та 
засобів до існування, що надавалась партнерами у рамках та поза рамках 
проектів ПГР протягом першого кварталу 2017 року.

• Проте, майже половина населення на Донбасі продовжує вдаватися до  
негативних стратегій виживання. На НПУТ ця ситуація може погіршитися 
внаслідок блокади одного з основних постачальників продовольчої 
допомоги.

• На додаток до серйозного браку фінансування, відсутність гуманітарного 
доступу, як і раніше, запобігає забезпеченню достатнього харчування, 
наданню Кластером допомоги у сфері сільського господарства та засобах 
до існування.

РЕАГУВАННЯ
• Продовольча допомога надавалася дев’ятьма партнерами, в тому числі 

національними та міжнародних НУО, а також місцевими фондами, 
для близько 640 тисяч людей, які страждають від нестачі продуктів 
харчування (Ціль 1). Допомогу отримали 105 тисяч людей на ПУТ та 
535 тисяч людей на НПУТ.

• Близько 3 300 домогосподарств на ПУТ отримали сільськогосподарську 
допомогу для підтримки засобів виробництва продуктів харчування для 
досягнення стійких результатів (Ціль 2).

• Близько 6 тисяч ВПО та приймаючих домогосподарств отримали 
допомогу в рамках програм з підтримки засобів до існування (Ціль 3), 
в тому числі гранти на розвиток джерел отримання доходів та різних 
видів навчання. З них близько 3 800 домогосподарств-ВПО пройшли 
навчання та отримали гранти на розвиток засобів до існування за 
межами Донбасу.
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1,1 млн

ПУТ

0,20 млн

НПУТ ВПО

61 тис*

0,40 млн
0,51 млн

70 тис71тис* 24 тис

13%

Люди, яким планується
надати допомогу
Отримали
допомогу за ПГР

Люди, які потребують
допомоги

Отримали
допомогу поза ПГР

65% 35%від цільових
показників
ПГР виконано Жінки Чоловіки

Потреба: 65,2 млн дол. США
Отримано: 8 млн дол. США

• Уразливі групи населення, такі як очолювані жінками домогосподарства з дітьми, самотні літні люди, люди з хронічними захворюваннями та люди 
з обмеженими фізичними можливостями, як і раніше, потребують допомоги у сфері продовольчої безпеки (згідно аналізу Кластера продовольства 
та забезпечення доходів у 2017 році). Частка витрат середнього домогосподарства на продукти харчування на ПУТ становить 52%, тоді як на НПУТ 
ця цифра сягає 69%; майже половина населення витрачає більше 75% на продукти харчування. На НПУТ ситуація може ще більш ускладнюватися 
через блокаду одного з основних постачальників допомоги у сфері продовольчої безпеки, що, за відсутності доходів, створює постійний ризик, 
зокрема, для уразливих груп населення.

• Як і раніше, існують потреби у сфері сільського господарства, особливо у посівний сезон. Уразливі домогосподарств уздовж «лінії розмежування» 
стикаються з браком високоякісного насіння, що негативно впливає на майбутню врожайність. Через обмеження фінансування партнери Кластера 
в змозі задовольнити лише близько 10% цих потреб. Крім того, домогосподарства уздовж «лінії розмежування» продовжують забивати худобу 
через брак кормів, що має довгостроковий вплив на їх продовольчу безпеку та поживний склад їжі через знищення ключових джерел харчування 
з високим вмістом білка, таких як молоко та м’ясо.

• Безробіття залишається серйозною проблемою, що впливає на здатність постраждалих від конфлікту людей задовольняти свої основні потреби. 
Обмежений доступ до фінансів та недостатні можливості для отримання кредитів, а також поточний рівень оподаткування становлять серйозні 
перешкоди для відновлення та економічного зростання малих і середніх підприємств на ПУТ, які зможуть у майбутньому забезпечити зайнятість 
ВПО.

• Нещодавній аналіз Кластера продовольчої безпеки та забезпечення доходів підкреслює вплив конфлікту на соціально-економічну ситуацію у 
східній Україні та зазначає Луганську та Донецьку області як найбільш уразливі внаслідок прямого впливу конфлікту через втрату території та 
(людських і економічних) ресурсів, а також, побічно, через зростання структурних змін та бідності, що призводять до підвищення рівня уразливості.

ПОКАЗНИКИ
 Ціль Кластера 1: Забезпечити безперешкодний доступ до продуктів харчування для найбільш уразливих 
категорій населення, постраждалих внаслідок конфлікту

• Кількість осіб, які отримають грошові кошти/ваучери, що покращить їх безпосередній 
доступ до продуктів харчування

• Кількість осіб, які отримали продукти харчування, що покращило їх безпосередній доступ 
до продовольства**

 Ціль Кластера 2: Продовольча допомога/забезпечення доходів для постраждалих людей та підтримка 
виробництва продуктів харчування для досягнення сталих результатів

• Кількість домогосподарств, які отримають сільськогосподарську допомогу

 Ціль Кластера 3: Підтримка зайнятості та доходів постраждалого внаслідок конфлікту населення для 
забезпечення сталих джерел доходу

• Кількість людей, які приймали участь у відновленні/будівництві активів або пройшли 
перепідготовку 

128 000
5 129

32 000

62 715
572 073 634 788

100 000
3 275

38 000
5 954

*  Ці цифри також включають ВПО.
** 572 073 бенефіціари отримали допомогу від двох партнерів поза рамками ПГР.

Люди, яким планується надати допомогу Отримали допомогу за ПГР Отримали допомогу поза ПГР
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ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я ТА ХАРЧУВАННЯ

ПОТРЕБИ ТА ТРУДНОЩІ

КЛЮЧОВА ІНФОРМАЦІЯ
• Люди, які живуть в районах підвищеної уваги, як і раніше, стикаються з 

обмеженим доступом до профілактичної, лікувальної охорони здоров’я та 
заходів забезпечення материнського здоров’я через порушення системи 
направлень та небезпеку. Необхідно підтримувати цілеспрямовані зусилля, 
щоб допомогти особливо уразливим, а саме дітям, людям похилого віку, 
людям з обмеженими фізичними можливостями та особам з хронічними 
захворюваннями.

• Умови, що склалися, спричиняють труднощі для надання послуг, зміцнення та 
відновлення системи охорони здоров’я у районах підвищеної уваги. Загалом, 
долучення гуманітарних партнерів до планування, а також урахування підходів 
до відновлення з огляду на довгострокові системні результати можуть посилити 
заходи з впровадження реформи системи охорони здоров’я.

РЕАГУВАННЯ
• Партнери Кластера охорони здоров’я продовжують надавати підтримку 

та необхідну медичну допомогу в межах доступних районів через 
амбулаторні та мобільні послуги, хоча охоплення послугами знижується 
через зменшення ресурсів.

• За наявністю необхідних матеріалів та з урахуванням місцевих умов, 
об’єктам медико-санітарної допомоги були надані медичні витратні 
матеріали та медикаменти.

• Партнери корегують реагування на зростаючі потреби населення та 
системи охорони здоров’я; враховуються нові особливості у відновленні 
системи при збереженні готовності в разі спалаху захворювань або 
збільшення насильства та травматизму.

ПУТ

0.5 млн

НПУТ ВПО

4 тис

0.5 млн

31 тис 0.1 млн75 тис

1,1 млн
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2,2 млн

 9%
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Люди, які потребують
допомоги
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допомогу поза ПГР

73% 27%від цільових
показників
ПГР виконано Жінки Чоловіки

Потреба: 23,3 млн дол. США
Отримано: 5,6 млн дол. США

• Потреби Кластера включають підвищення доступу та доступності первинної медичної допомоги, медичної допомоги матерям та дітям  через  
функціонування системи направлень, особливо у районах, розташованих уздовж «лінії розмежування», для задоволення потреб, попиту та 
використання, що постійно змінюються. Підвищення доступності послуг з охорони психічного здоров’я та соціально-психологічної підтримки, а 
також знання у громадах щодо того, як і коли використовувати ці послуги для задоволення зростаючих та мінливих потреб.

• Існує необхідність у цілеспрямованому реагуванні та розвитку готовності для усунення зростаючих ризиків захворювань, що передаються з водою, 
захворювань, що попереджаються вакцинацією, ВІЛ та ТБ, та загрози масової поширеності неінфекційних захворювань.

• Крім обмеженого доступу для роботи, на НПУТ та у районах уздовж «лінії розмежування», відсутня уточнена інформація про стан здоров’я 
населення; на цих територіях також протягом певного часу не проводився моніторинг та відсутня відповідна звітність, що ускладнює чітке розуміння 
потреб сфери охорони здоров’я і потреб населення.

• Низькі загальнонаціональні показники вакцинації, а також відсутність вакцин на НПУТ, і, як наслідок, пропущена вакцинація дітей, збільшують 
ризик окремих випадків захворювань та епідемій.

ПОКАЗНИКИ
 Ціль Кластера 1: Усунення основних недоліків у наданні основних та життєво важливих медичних 

послуг високої якості постраждалому від конфлікту населенню 

• Кількість населення, яке отримало безпосередню допомогу у сфері охорони здоров’я 

• Кількість населення, що потребує допомогу та буде забезпечено послугами первинної 
та життєво необхідної медико-санітарної допомоги через термінові поставки необхідних 
матеріалів до медичних закладів та надання грошової допомоги/ваучерів

 Ціль Кластера 2: Зміцнення ключових програм по контролю за захворюваннями та реагування у сфері 
охорони здоров’я щодо пріоритетних ризиків 

• Кількість людей, які отримають допомогу через забезпечення доступу до профілактики 
інфекційних захворювань та догляду

 Ціль Кластера 3: Підтримка стабільної медичної допомоги та зміцнення життєстійкості постраждалого 
від конфлікту населення 

• Кількість медичних установ, які буде відновлено та посилено, через заходи з підвищення 
кваліфікації для медичних працівників та надання необхідних матеріалів 

• Кількість людей, які потребують допомоги, що будуть охоплені правозахисною діяльністю 
та діяльністю з покращення їх благополуччя, стану здоров’я та харчування

434 000

4 302
54 17349 871

641 000
44 255

415 000
-

120
34

1,08 млн
11 770
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ЛОГІСТИКА 

ПОТРЕБИ ТА ТРУДНОЩІ

КЛЮЧОВА ІНФОРМАЦІЯ
• Сприяння здійсненню гуманітарних вантажів на НПУТ від імені партнерів за допомогою спільних 

гуманітарних конвоїв.
• Єдиний представник гуманітарної спільноти у відносинах з органами влади на різних рівнях (Міністерство 

соціальної політики України, військові структури, Державна податкова служба України, Військово-
цивільна адміністрація, Державна прикордонна служба України та Міністерство соціальної політики 
України).

РЕАГУВАННЯ
• Для задоволення логістичних потреб гуманітарної спільноти в Києві, Дніпрі та Донецьку протягом усього звітного періоду допомогу 

надавали спеціально призначені співробітники.
• У Дніпрі надавалися складські приміщення протягом усього звітного періоду.
• Протягом звітного періоду гуманітарний вантаж до Луганської та Донецької областей перевозився за допомогою конвоїв для 

підтримки діяльності Кластерів охорони здоров’я та житла.

• Регулярний обмін інформацією для покращення ситуаційної обізнаності, а також для пом’якшення негативних наслідків змін в 
операційному контексті.

• Адміністративна підтримка для отримання дозволу на рух гуманітарних вантажів.
• Операційна підтримка для перевезення гуманітарних вантажів відповідно до вимог програмних заходів для допомоги 

постраждалому населенню.

ПОКАЗНИКИ
 Ціль Кластера 1: Загальні логістичні послуги 

• Доступні складські приміщення 
 

• Загальна вага (т) та об’єм (куб. м) вантажу, що буде перевезений завдяки допомозі 
Кластера 

• Кількість конвоїв, що буде здійснено за сприяння Кластера 

 Ціль Кластера 2: Управління інформацією

• Оновлення інформації онлайн (за винятком протоколів зустрічей) 
 

• Звіт з оцінки Кластера логістики 
 

• Огляд діяльності Кластера логістики (за участю партнерів)

 Ціль Кластера 3: Координація 

• Проведення координаційних нарад для партнерів

3
-

7 000
1 440

30
7

30
7

1
Триває

2
Триває

12
3

Потреба: 1,5 млн дол. США
Отримано: 800 тис дол. США 

Люди, яким планується надати допомогу Отримали допомогу за ПГР Отримали допомогу поза ПГР
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ЗАХИСТ

ПОТРЕБИ ТА ТРУДНОЩІ

КЛЮЧОВА ІНФОРМАЦІЯ
• Існуюча система, що пов’язує виплату соціальної допомоги та пенсій 

з реєстрацією ВПО, та подальші процедури перевірки є не тільки 
дискримінаційними по відношенню до ВПО та осіб, які проживають на 
НПУТ, а й спричиняють збільшення ризиків у сфері захисту, зокрема, 
виникнення довгих черг на КПВВ, додаткове навантаження на місцеві 
відділи соціального захисту, ускладнюючи для найбільш уразливих 
можливість задовольняти свої основні потреби.

• З огляду на масштабні пошкодження та знищення житла і майна, 
існує потреба у документації та забезпеченні ефективних правових 
механізмів компенсації для осіб, чиє майно було пошкоджено.

РЕАГУВАННЯ
• Для підтримання зусиль з захисту, Кластер підготував оновлену інформацію 

про доступ до соціальної допомоги та пенсії з викладенням проблем захисту 
та розробив необхідні рішення.

• Партнери підкластера з питань гендерного насильства (ГН) відкрили 
чотири притулки та 10 пунктів медичного обслуговування для жертв ГН у 
постраждалих від конфлікту районах. Була запущена інформаційна кампанія 
«Розірвати порочне коло», щоб охопити уразливі верстви населення та 
підвищити рівень інформованості про доступні послуги. Також, партнери з 
Захисту прав дітей надали соціально-психологічну та освітню підтримку для 
120 дітей (54 дівчинки та 66 хлопчиків), евакуйованих з Авдіївки, в тому числі 
41 дитина, евакуйована без супроводу батьків (21 дівчинка та 20 хлопчиків).

• Партнери з захисту здійснювали моніторинг стану дітей без супроводу 
батьків для забезпечення наявності у державних служб з захисту прав дітей 
необхідних документів та контактної інформації щодо їх опікунів.

ПУТ (включно з ВПО)

0,70 млн

НПУТ

1,40 млн

33 тис0,20 млн 31k

2,1 млн
0,24 млн

15 тис

2,9 млн

11%

Люди, яким планується
надати допомогу
Отримали
допомогу за ПГР

Люди, які потребують
допомоги

Отримали
допомогу поза ПГР

64% 36%від цільових
показників
ПГР виконано Жінки Чоловіки

Потреба: 42,6 млн дол. США
Отримано: 5,6 млн дол. США

• Як і раніше, існує необхідність зміцнення міжсекторних координаційних механізмів, системи направлень та захисту від ГН. Крім того, необхідно своєчасно 
забезпечувати постраждале населення життєво необхідною інформацією.

• Партнери Кластера повідомили про збільшення насильства щодо дітей з боку батьків, які були демобілізовані або служать у збройних силах, у процесі 
надання партнерами підтримки через гарячу лінію та діяльність соціальних працівників на місцях.

• Відсутність скоординованого міжсекторного реагування та фрагментована система направлень обмежують доступ жертв ГН до охорони здоров’я, захисту, 
соціально-психологічної підтримки та правового захисту. Водночас існує додаткова необхідність гармонізації національного законодавства з міжнародними 
стандартами.

• Соціально-психологічна підтримка у Луганській області (НПУТ) відсутня. Крім того, на додаток до небезпеки та скорочення доступу, існуючі труднощі 
заважають впровадженню діяльності на НПУТ.

• Протягом першого кварталу 2017 року обстріли залишаються основною причиною жертв серед цивільного населення внаслідок конфлікту (66%). Міни, 
вибухонебезпечні залишки війни, міни-пастки та саморобні вибухові пристрої спричинили майже чверть всіх пов’язаних з конфліктом жертв серед цивільного 
населення.

ПОКАЗНИКИ
 Ціль Кластера 1: Посилення заходів щодо захисту постраждалого населення, включаючи запобігання 
порушень прав людини

• Кількість візитів з моніторингу дотримання прав людини та захисту 
 

• Кількість осіб, що отримають правову допомогу/консультацію 
 

• Кількість осіб, які отримають інформацію про ГН, мінні ризики, житлові, земельні права та 
право власності, документацію, реєстрацію, соціальну, юридичну допомогу та соціальні 
виплати

 Ціль кластера 2: Надання постраждалим людям недискримінаційного доступу до основних послуг і 
забезпечення їх прав, звертаючи особливу увагу на найбільш уразливі верстви населення

• Кількість жінок, чоловіків, хлопчиків та дівчаток, які отримають доступ до основних послуг 
належної якості (включаючи, зокрема, соціально- психологічну підтримку, ГН, СПП, 
допомогу з протимінної діяльності), а також до індивідуальної допомоги (включаючи 
грошові виплати)

 Ціль Кластера 3: Підвищення соціальної згуртованості та життєстійкості постраждалого від конфлікту 
населення; підтримка постраждалих людей у пошуку сталих рішень

• Кількість жінок, чоловіків, хлопчиків та дівчаток, які отримають допомогу через проекти з 
розбудови миру або соціальної згуртованості, а також заходів захисту на основі громад
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ЖИТЛО ТА НЕПРОДОВОЛЬЧА ДОПОМОГА 

ПОТРЕБИ ТА ТРУДНОЩІ

КЛЮЧОВА ІНФОРМАЦІЯ
• Понад 82% допомоги складали  заходи з підготовки до зими або життєво 

необхідні інтервенції, такі як поширення матеріалів для надання термінової 
допомоги або непродовольчі товари.

• Звітний період відповідає періоду завершення заходів з підготовки до зими, 
який розпочався у 2016 році та збігається зі збільшенням обстрілів: у 2016 
році щотижня фіксувалися пошкодження близько 20 будинків у порівнянні з 
близько 140 будинками - у 2017 році. 4% бенефіціарів отримали допомогу у 
формі ремонтних робіт, необхідних у зимовий період.

• Більше 8 тисяч людей, які проживають у районах підвищеної уваги, отримали 
допомогу у формі основного ремонту комунальної інфраструктури, що 
сприяють довгостроковому доступу до опалення, електропостачанню та 
відновленню.

РЕАГУВАННЯ
• Кластер надавав допомогу у натуральній формі – через надання 

обігрівачів, твердого палива, непродовольчих товарів та проведення 
ремонтів, а також надавав грошову допомогу у рамках допомоги у 
зимовий період.

• За виключенням НПУТ, 52% допомоги у сфері житла та непродовольчої 
допомоги надавалася у натуральній формі, 27% - у формі цільової 
грошової допомоги, 15% - у формі нецільової грошової допомоги та 6% 
- у інших модальностях.

• З огляду на географію заходів Кластера, 29% заходів було проведено 
на НПУТ, 44% на ПУТ Донецької області, 19% на ПУТ Луганської області 
та 8% - в інших областях.

Люди, яким планується надати допомогу Отримали допомогу за ПГР та поза ПГР

ППТ

90 тыс

НППТ ВПЛ

0,20 млн

17 тыс 20 тыс
42 тыс

2.9m

0,3 млн

0,06 млн

0,6 млн

10%

Люди, которым 
планируется оказать помощь

Получили помощь по ПГР 

Люди, нуждающиеся 
в помощи

Получили помощь вне ПГР 

54% 46%целевых 
показателей 
ПГР выполнено Женщины Мужчины

Потребность: 33,8 млн долл. США
Получено: 800 тыс долл.  США

• У рамках Цілі 1 Кластер надав допомогу близько 52% від загальної кількості людей, яким планувалося надати допомогу. Однак, це становить лише 
20% осіб, які потребують допомоги. Можливо, існує необхідність у перегляді цих цифр у рамках середньострокового моніторингу через збільшення 
обстрілів уздовж «лінії розмежування» та блокади з боку Уряду України.

• У рамках Цілі 2, Кластер надав допомогу близько 5% з загальної цільової групи через відсутність сезонної сумісності. Передбачається, що ця 
цифра збільшиться протягом другого кварталу з початком будівельного сезону.

• Через посилення обстрілів партнери Кластера вимушені пристосуватися до реальних обставин, коли щотижня пошкодження отримують близько 
140 будинків по обидві боки від «лінії розмежування». У разі збільшення бойових дій, виникне необхідність перегляду прогнозу щодо необхідної 
кількості термінових та легких ремонтів, що передбачалася на початку.

• Частішають випадки виселення літніх людей, безробітних та домогосподарств з одним годувальником з колективних центрів, квартир та районів 
у зоні активних обстрілів, а ціни на опалення, комунальні послуги та оренду збільшують тиск на тих, хто вичерпав свої ресурси та має обмежені 
механізми виживання.

ДІЯЛЬНІСТЬ
 Ціль Кластера 1: Задоволення ключових потреб у житлі та непродовольчих товарах найбільш уразливих 
ВПО та постраждалого населення через грошову/іншу допомогу, а також в надзвичайних ситуаціях  
• Термінова житлова допомога 

• Розподіл твердого палива та обігрівачів  
 

• Надання непродовольчої допомоги 
 

• Грошова допомога для підготовки до зими*

 Ціль Кластера 2: Участь у розробці належних перехідних рішень (в грошовій чи натуральній формі) для 
задоволення потреб у житлі та непродовольчих товарах згідно мінімальних міжнародних та національних 
стандартів

• Проведення легкого та середнього ремонту

• Підготовка колективних центрів до зими

• Грошова допомога на оренду житла 
 

600
302

 42 231 
9 202

  91 650 
6 246

 3 350
7 643

 7 150 
865

 3 800
-

 7 550
231

 Ціль Кластера 3: Забезпечення/удосконалення сталих житлових рішень для найбільш уразливих категорій 
постраждалого від конфлікту населення
• Капітальні ремонти («важкі ремонти») 

 

• Постійне житло (зокрема, реконструкція) 
 

• Капітальні ремонти комунікаційних мереж та комунальної інфраструктури * 800
3 448

  425 
122

 2 245 
-

* Показники відображають також перехідний залишок коштів з 2016 року. За рахунок грошових коштів перехідного залишку з 2016 року допомогу у зимовий період отримали щонайменше 1 200 з 7 643 домогосподарств.
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ВОДА, САНІТАРІЯ ТА ГІГІЄНА

ПОТРЕБИ ТА ТРУДНОЩІ

КЛЮЧОВА ІНФОРМАЦІЯ
• Партнери Кластера в рамках ПГР отримали надзвичайно низьке фінансування, 

незважаючи на чітко визначені гуманітарні потреби.
• Кластер надав допомогу більше 1,5 мільйона людей, які отримали доступ 

до безпечної питної води (61% з 2,5 мільйона осіб, яким планувалося надати 
допомогу), а також забезпечив предметами гігієни 83 тисячі людей (19% від 450 
тисяч, яким планувалося надати допомогу). Проте, ці досягнення носять терміновий 
та короткостроковий характер, та для закріплення отриманих результатів необхідне 
додаткове фінансування.

• Неналежне функціонування комунальних послуг залишається загрозою для 
водопостачання та каналізації у Донецькій та Луганській областях. Наразі існує 
ризик припинення водопостачання для 350 тисяч людей на ПУТ, а місто Донецьк 
також страждає від відключень електроенергії на Донецькій фільтрувальній станції. 
У Луганській області під загрозою водопостачання опинилися ще 400 тисяч людей. 
Обстріли, технічні проблеми та складна фінансова ситуація в галузі водопостачання 
та електрокомунікацій загрожують обмеженням доступу до безпечної питної води 
для тисяч людей по обидві сторони від «лінії розмежування».

РЕАГУВАННЯ
• ЮНІСЕФ сприяв проведенню обробки безпечної води для більш ніж1,5 мільйона людей 

через надання основних хімічних речовин для очищення води, а також забезпечення 
лабораторних реагентів та продовження фінансування партнерів «Прем’єр Уржанс 
Інтернасьональ», організаціі Triangle génération humanitaire, «АДРА» та Центр розвитку 
Донбасу. Продовжують працювати інші організації, що здійснюють впровадження ПГР: 
«Дії проти голоду – Франція»  (у Луганській області) та «Людина в біді», які продовжують 
охоплювати широкий географічний район програмами ВСГ.

• Агентства поза рамками ПГР, що отримують фінансування проектів ВСГ, у першу чергу, 
МКЧХ, також зробили значний внесок (ці досягнення зазвичай не зазначаються у 
рамках Кластера ВСГ). Швейцарська агенція розвитку та співробітництва також планує 
забезпечити підтримку у 2-му кварталі 2017 року. 

• Перший проект Оцінки ризиків водопостачання представлено на розгляд невеликій 
групі зовнішніх технічних експертів після проведення польових досліджень на 
непідконтрольних Уряду районах. У дослідженні розглядаються ризики для 
водозабезпечення, що формує загальне підґрунтя звіту для вирішення питання 
перехідного програмування у секторі ВСГ.

Люди, яким планується надати допомогу Отримали допомогу за ПГР Отримали допомогу поза ПГР

GCA

0,80 млн

NGCA IDPs
30 тис

0,20 млн

2,5 млн

1,5 млн

3,7 млн

1,48 млн 1,50 млн

17 тис

60%

Люди, яким планується
надати допомогу
Отримали
допомогу за ПГР

Люди, які потребують
допомоги

54% 46%від цільових
показників
ПГР виконано Жінки Чоловіки

Потреба: 26,2 млн дол. США
Отримано: 0,1 млн дол. США

• Близько 2,9 мільйона людей на ПУТ та НПУТ Донецької і Луганської областей безпосередньо постраждали від пошкодження систем водопостачання, 
робота яких неодноразово призупинялася. Через пошкодження систем водопостачання внаслідок бойових дій Донецька фільтрувальна станція припиняла 
роботу більше ніж на 30 днів, щонайменше 7 разів протягом перших трьох місяців 2017 року. На Південнодонбаському трубопроводі зафіксовані значні 
витоки, зокрема, через пошкодження внаслідок вибуху, а фільтрувальна станція часто залежить від окремих ліній електропередач без резервного живлення. 
Перебої у електропостачанні та пошкодження інфраструктури призвели до витоку стічних вод до навколишнього середовища.

• Поставка обладнання та хімреагентів для очищення води, генераторів та палива, проведення додаткового тестування води, забезпечення санітарно-
гігієнічних виробів, а також надання додаткових послуг ВСГ на КПВВ визначені як пріоритетні задачі для забезпечення доступу до безпечної води та 
мінімізації ризику захворювань, що передаються з водою. 

• Протягом зими Кластер ВСГ вирішував проблеми, пов’язані з припиненням роботи міських систем опалення через відсутність доступу до водо- або 
електропостачання: партнери успішно забезпечували Уряд, міжнародну спільноту та місцеві органи влади інформацією щодо існуючих ризиків, щоб 
запобігти евакуацію таких міст, як Авдіївка. 

• Кластер ВСГ чітко сформулював значні гуманітарні потреби у 2017 році, проте наразі донори не забезпечують нове фінансування для діяльності ВСГ. 
Загальне фінансування, що було отримано та зареєстровано, становить лише 200 тисяч дол. США, а успіхи програм ВСГ обумовлені роботою донорів поза 
ПГР або використанням фінансування, отриманого у попередньому році, що закінчується у другому кварталі 2017 року.

• Через несприятливі фінансові та бюрократичні обставини, відсутність платежів за комунальні послуги з НПУТ, борги та відсутність чіткої відповідальності 
будь-якого агентства щодо питання електропостачання є криза забезпечення комунальних послуг у Луганській та Донецькій областях є неминучою. 
Спостерігаються очікувані наслідки для здоров’я. Існує реальний ризик спалаху гепатиту А у постраждалих від конфлікту районах влітку 2017 року.

• Деякі агентства зіткнулися з труднощами при роботі у районах на НПУТ, зокрема, організація «Людина в біді» (PIN), що наразі не в змозі здійснювати свою 
діяльність на НПУТ Донецької області. Існує необхідність перерозподілення заходів ВСГ, запланованих PIN, серед інших агенцій.

ПОКАЗНИКИ
Ціль Кластера 1: Забезпечення негайного сталого доступу постраждалих від конфлікту людей до 
належної якості води та мінімальних санітарних послуг

• Кількість людей, забезпечених найважливішими засобами з водопостачання, санітарії та 
гігієни (за можливістю, з розбивкою за статтю та віком) 
 

• Кількість людей, які отримають допомогу через надання грошової допомоги або ваучерів 
для заходів у сфері водопостачання, санітарії та гігієни 
 

• Кількість людей, забезпечених покращеним доступом до належних санітарних умов (за 
можливості, з розбивкою за статтю та віком)

 Ціль Кластера 2: Надання ключових послуг з водозабезпечення, санітарії та гігієни, а також інформації з 
профілактики захворювань, що передаються через воду

• Кількість людей, забезпечених найважливішими засобами з водопостачання, санітарії та 
гігієни (за можливістю, з розбивкою за статтю та віком)  

• Кількість людей, які отримають допомогу через надання грошової допомоги або ваучерів 
для заходів у сфері водопостачання, санітарії та гігієни 
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964
110 827

109 863

2,5 млн
1,5 млн

320 000
32 921

450 000

11 054
94 32983 275

70 000

6 186
19 12912 943



Україна: Інформаційна дошка гуманітарних питань: січень-березень 2017 року

БАГАТОЦІЛЬОВА ГРОШОВА ДОПОМОГА

ПОТРЕБИ ТА ТРУДНОЩІ

КЛЮЧОВА ІНФОРМАЦІЯ
Зважаючи на те, що дяльність з гуманітарної допомоги у 2017 
році переходить до заходів з відновлення та розвитку, за оцінкою 
партнерів з грошової допомоги, близько 32 тисяч людей уздовж 
«лінії розмежування» у Донецькій та Луганській областях не 
мають наскрізних основних потреб. Відсутність фінансування для 
партнерів з грошової допомоги у рамках ПГР означає, що потреби 
найбільш уразливих груп населення залишилися без уваги, що 
може призвести до подальшого погіршення рівня життя.

РЕАГУВАННЯ
• Реагування охоплює низку проектів з 2016 року, вирішення кризи у 

Авдіївці (одноразове реагування), а також діяльність деяких партнерів 
поза рамками ПГР, які впроваджують проекти з надання грошової 
допомоги. Наразі допомогу у сумі близько 916 тисяч дол. США отримали 
16 425 людей.

• Виявлені механізми доставки допомоги, зокрема використання 
поштових відділень, дозволили досягнути швидкій оборотності щодо 
розподілу та погашення грошової допомоги.

• Завдяки механізмам подання скарг та зворотного зв’язку/гарячій 
лінії, проблеми бенефіціарів вирішуються у найкоротший строк 
(повідомляється, що максимальний час розгляду запиту становить 
7 днів). Хоча багато з порушених питань включали прохання людей 
залучити їх до програми допомоги.

ПУТ

33 тис

НПУТ ВПО
117 -

33 тис

6 тис

11 тис

5 тис -
603

8 тис 

3 тис

18%*

Люди, яким планується
надати допомогу
Отримали
допомогу за ПГР
Отримали
допомогу поза ПГР

66% 34%від цільових
показників
ПГР виконано Жінки Чоловіки

Потреба: 8,1 млн дол. США
Отримано: 0,0 млн дол. США

• Різні річні фінансові цикли донорів затримали запуск програм грошової допомоги, що викликало значну стурбованість щодо рівня 
життя 32 тисяч людей.

• Відсутність обміну даними між деякими партнерами призводить до неповної звітності щодо фактичних досягненнь

ПОКАЗНИКИ

 Ціль 1: Збільшення купівельної спроможності населення, якому планується надати допомоги, для 
задоволення їх безпосередніх основних потреб

• Кількість осіб, які отримають допомогу 
 

• Кількість наданих грантів, за сумою та місяцем 
 

• Кількість сплачених грантів, за сумою та місяцем 
 

• Кількість осіб, які повідомили про труднощі з доступом до грошової допомоги

 Ціль 2: Скорочення випадків використання негативних механізмів виживання, що застосовуються 
особливо уразливими групами населення**

• Кількість осіб, середнє значення індексу НСВ яких не збільшується протягом терміну 
реалізації програми 
 

• Кількість осіб з середнім показником зміни коефіцієнту витрати-заборгованість

• Кількість осіб з середнім показником зміни коефіцієнту дохід-витрати

32 700
10 605 16 4255 820

32 700
10 605 16 4255 820

32 700
10 605 16 4255 820

2 000
-

23 000
-

23 000
-

23 000
-

*   Показники відображають також перехідний залишок коштів з 2016 року. 
** Планується узгодити в рамках обговорення з суб’єктами багатоцільової грошової допомоги стандартну методологію розрахунків у звітності за Метою 2 Кластера.

Люди, яким планується надати допомогу Отримали допомогу за ПГР Отримали допомогу поза ПГР


