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Охорона здоров’я 

Житло та 
непродовольчі 
товари
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Міністерство соціальної політики відновило прискорений порядок 
розгляду та реєстрації гуманітарної допомоги, яку доставляють з-за 
кордону. Запровадженими постановами передбачається митне 
оформлення гуманітарної допомоги впродовж 24 годин (у порівнянні 
з майже 6 тижнями раніше) і скасовується вимога надавати до 
розподілу допомоги листи від місцевих органів влади стосовно 
доцільності визнання вантажу гуманітарною допомогою, що було 
найскладнішим для доставлення допомоги на території поза 
урядовим контролем (НПУТ). Попри ці позитивні зміни, наразі під 
час доставлення в Україну та митного оформлення виробів 
медичного призначення, в тому числі для подолання COVID-19, 
застосовуються нові вимоги Міністерства охорони здоров’я, 
запроваджені у грудні 2020 року. Відповідно до таких вимог, які 
призвели до затримок реєстрації медичних вантажів кількох 
організацій, для всіх поставок виробів медичного призначення 
необхідне підтвердження Міністерством відповідності таких виробів 
встановленим стандартам.
У лютому кількість нових випадків коронавірусної інфекції COVID-19 
у країні зменшилась на 22 %, у порівнянні із січнем. На ПУТ 
Донецької та Луганської областей зменшення було навіть більшим: 
кількість нових випадків у лютому (4 198) становила менше 
половини випадків у січні (10 364). В обох областях розпочалась 
кампанія з вакцинації, яка в першу чергу охоплює медичних, 
соціальних працівників та співробітників критично важливих 
державних органів безпеки. Водночас повідомляється, що у 
суспільстві є значний спротив вакцинації, та через антивакцинаційні 
інформаційні кампанії рівень підтримки вакцинації низький. На НПУТ 
також повідомляється, що розповсюдження COVID-19 уповільнилось: 
близько 4 500 нових випадків у лютому проти 6 600 у січні. Також 
повідомляється, що з 1 березня розпочався другий етап вакцинації 
вакциною «Спутник V». Наприкінці лютого спостерігався ріст 
щоденних нових випадків, особливо в західній Україні, зокрема, 
збільшення завантаження ліжок в лікарнях для лікування COVID-19. 

У лютому безпекова ситуація в Донецькій та Луганській областях 
погіршилась: повідомлялося про збільшення використання важкої зброї і 
снайперського вогню, у порівнянні із січнем 2021 року. Унаслідок 
бойових дій по обидва боки «лінії розмежування» було пошкоджено 
21 будинок і 1 навчальний заклад, що становить найбільшу кількість 
інцидентів з об'єктами цивільної інфраструктури з набуття чинності 
домовленостей про припинення вогню в липні 2020 році. 19 лютого 
Президент України підписав укази про утворення військово-цивільних 
адміністрацій у громадах поряд із «лінією розмежування», де в жовтні 
2020 року з міркувань безпеки не проводилися вибори, що спричинило 
вакуум керівництва. Ці укази є необхідними для термінового усунення 
прогалин стосовно надання необхідних послуг, які можуть призвести до 
виникнення гуманітарних наслідків. Крім того, до 1 травня 2021 року 
«Ощадбанк» продовжив можливість використання банківських карт, 
термін дії яких скінчився, вже вп'яте з початку пандемії COVID-19. 
Банківські картки необхідні людям, які зареєстровані в якості 
внутрішньо переміщених осіб (ВПО), для отримання соціальних виплат, 
зокрема пенсій, на підконтрольних Уряду територіях (ПУТ).

* За даними Служби фінансового моніторингу станом на 28 лютого 2021 р. Деякі внески ще не зареєстровано. Донорів 
та партнерів запрошують зареєструвати внески.
** Згідно з INSO. Домовленість про припинення вогню набула чинності 27 липня 2020 р.
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КІЛЬКІСТЬ ТА РОЗТАШУВАННЯ БЕЗПЕКОВИХ ІНЦИДЕНТІВ 
(ЛЮТИЙ 2021 Р.)
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РОЗПОДІЛ БЕЗПЕКОВИХ ІНЦИДЕНТІВ ЗА МІСЯЦЯМИ 
(ЛИПЕНЬ 2020 Р. – ЛЮТИЙ 2021 Р.)** 

ПЛАН ГУМАНІТАРНОГО РЕАГУВАННЯ (ПГР) 2021 Р.: 
ПОТРЕБИ ТА ФІНАНСУВАННЯ*
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Огляд гуманітарної ситуації – лютий 2021 р. станом на 28 лютого 2021 р.


