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Охорона здоров’я 

Житло та 
непродовольчі 
товари

Захист

Вода, санітарія 
та гігієна

Загальні послуги 
та підтримка

Багатоцільова 
грошова допомога 

Освіта

Продовольча 
безпека та засоби 
до існування 

Кластер не 
зазначено

ЗАГАЛОМ 168,0

Профінансовано 
(млн дол. США)

Потреба 
(млн дол. США)

Фінансування за кластерами
(% та у млн дол. США)
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Попри зменшення в серпні кількості безпекових інцидентів1 на 16 %, як 
порівняти з липнем, продовжують спостерігатися кілька негативних 
тенденцій, пов'язаних із безпекою. Зокрема збільшилося використання 
артилерійської зброї та мінометів. Кількість постраждалих серед 
цивільного населення подвоїлась, та почастішали безпекові інциденти з 
об'єктами цивільної інфраструктури та в межах ділянки розведення сил 
поблизу Золотого. Ухвалення першого національного Плану заходів щодо 
реалізації Декларації про безпеку шкіл2 напередодні Міжнародного дня 
захисту освіти 9 вересня3 є позитивним і своєчасним рішенням. Водночас 
у серпні повідомлялося про три безпекові інциденти з навчальними 
закладами, що є найбільшим рівнем за останні 15 місяців. Крім того, у 
країні зросла захворюваність на COVID-19: кількість нових випадків у 
серпні більш ніж подвоїлася до 29 000 з 13 000 у липні. Рівень вакцинації 
проти COVID-19 на підконтрольних Уряду територіях (ПУТ) Луганської 
області був найнижчим в Україні4.

* Джерело: Служба фінансового моніторингу станом на 31 серпня 2021 р. Деякі внески ще не зареєстровано. Донорів 
та партнерів запрошують зареєструвати внески.
** Джерело: INSO. 

1. За даними міжнародної організації з питань безпеки INSO.
2. Україна ухвалила Декларацію про безпеку шкіл у листопаді 2019 року.
3. Генеральна Асамблея ООН проголосила 9 вересня Міжнародним днем захисту освіти.
4. На кінець серпня повну вакцинацію пройшли лише 62 000 людей.
5. Звіт Національної системи моніторингу МОМ (17 раунд, червень 2020 р.).
6. Зокрема завдяки 25 млн євро, наданих Урядом Німеччини.

ОПЕРАТИВНІ ЗМІНИ 

1. Враховуються лише випадки фізичного пошкодження закладів.

28%
ОТРИМАНО 

37,6 млн додатково запланованих/виділених для проєктів 
поза ПГР у 2021 р.

НЕОБХІДНО 
(дол. США)

168,0млн
НЕ ЗАДОВОЛЕНО 
ПОТРЕБ (дол. США)  

120,9млн
ПРОФІНАНСОВАНО 
(дол. США)

47,1млн

Джерело: Кластер води,
санітарії та гігієни

інцидентів з об'єктами 
водопостачання 
в серпні

0
* У Донецькій і Луганській областях

Джерело: Міжнародна неурядова
організація з безпеки (INSO)  

безпекових 
інцидентів в серпні*440

11     людей
постраждало 
в серпні

3
загинуло

8
поранено

Джерело: Освітній кластер

інциденти з 
навчальними 
закладами в серпні1

3  36 приватних будинків 
пошкоджено 
в серпні

Джерело: Кластер житла

КІЛЬКІСТЬ ТА РОЗТАШУВАННЯ БЕЗПЕКОВИХ ІНЦИДЕНТІВ 
(СЕРПЕНЬ 2021 Р.)

ІНЦИДЕНТИ З ОБ'ЄКТАМИ ІНФРАСТРУКТУРИ

ПОСТРАЖДАЛІ СЕРЕД ЦИВІЛЬНОГО НАСЕЛЕННЯ 
ПЛАН ГУМАНІТАРНОГО РЕАГУВАННЯ (ПГР) 2021 Р.: 
ПОТРЕБИ ТА ФІНАНСУВАННЯ*

!

!

!

!

!

!

!

РОЗПОДІЛ БЕЗПЕКОВИХ ІНЦИДЕНТІВ ЗА МІСЯЦЯМИ 
(ЛИПЕНЬ 2020 Р. – СЕРПЕНЬ 2021 Р.)** 

Дата створення: 15 вересня 2021 р.      Джерела: УКГС, УВКПЛ, ПГР 2021 р., INSO, Служба фінансового моніторингу, Кластери      Зворотний зв’язок: ochaukraine@un.org     www.unocha.org

У серпні Гуманітарний фонд для України виділив 8,7 млн дол. США для 
найбільш термінових невідкладних потреб найуразливіших людей, зокрема 
напередодні складного зимового періоду. Було схвалено виділення коштів 
для 11 проєктів на НПУТ для забезпечення основних медичних послуг, 
санітарних умов, підтримки впродовж зимового періоду, а також для 
забезпечення житлових потреб і захисту постраждалого населення. На ПУТ 
було схвалено 10 проєктів для посилення захисту дітей, допомоги 
постраждалим від мін, розширення спроможності громад та покращення 
доступу до соціальних послуг.

УКРАЇНА
Огляд гуманітарної ситуації – серпень 2021 р. станом на 31 серпня 2021 р.

Упродовж серпня досягнуто обмеженого прогресу під час політичних 
переговорів. Так, було погоджено склад експертної групи для проведення 
моніторингу впливу на довкілля затоплення вугільних шахт поблизу «лінії 
розмежування» та дату наступної сплати за водопостачання з ПУТ на не 
підконтрольну Урядові територію (НПУТ) Луганської області. Проте не 
вдалося домовитися щодо інших питань, які впливають на гуманітарну 
ситуацію, зокрема щодо порушень домовленостей про припинення вогню, 
розмінування, проведення верифікації та ідентифікації пенсіонерів із НПУТ 
тощо. Крім того, зміни в структурі управління «Води Донбасу», головного 
постачальника чистої води 3,9 мільйона людей по обидва боки «лінії 
розмежування», та все більша політизація цього питання створюють ризики 
для роботи підприємства, зокрема щодо виплат зарплат або придбання 
палива. Унаслідок цього мільйони людей можуть залишитися без чистої води.
Для внутрішньо переміщених осіб (ВПО) головною проблемою залишається 
брак власного житла. Як повідомляється лише 1 із 10 переміщених родин в 
Україні проживає у власному житлі. Кожна третя ВПО, яка орендує житло на 
ПУТ, висловлювала занепокоєння щодо можливого виселення через 
неможливість сплати за житло5. Попри зусилля Уряду України та міжнародної 
спільноти, зокрема шляхом надання пільгового кредитування на придбання 
житла для ВПО6, понад 60 % ВПО все ще проживають в орендованих 
квартирах та потребують довгострокових житлових рішень.
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https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/NMS Round 17_eng_WEB.pdf

