
 

 
 

Донорська спільнота та Луганська обласна державна адміністрація 
вперше провели віртуальний «круглий стіл»  

 
(Київ, Сєвєродонецьк). Сьогодні 29 жовтня за підтримки Управління Організації Об'єднаних 
Націй з координації гуманітарних справ (УКГС ООН) відбувся перший віртуальний «круглий 
стіл», у якому взяли участь представники донорської спільноти в Україні та Луганської 
обласної державної адміністрації. Під час віртуальної зустрічі учасники обговорили 
гуманітарні потреби області, які ще більше загострилися внаслідок пандемії COVID-19, 
середньо- та довгострокові виклики, а також можливу підтримку місцевих органів влади з боку 
донорів, гуманітарних організацій та партнерів у сфері розвитку для узгодженого реагування. 
 
У зустрічі взяли участь голова Луганської обласної державної адміністрації Сергій Гайдай, 
Координаторка системи ООН в Україні та Координаторка з гуманітарних питань Оснат 
Лубрані, Посол Естонської Республіки в Україні Каімо Кууск, Посол Королівства Данія в 
Україні Оле Егберг Міккельсен, Посол Королівства Норвегія в Україні Ерік Сведал та 
представники Данії, Канади, Литви, Сполученого Королівства Великої Британії та Північної 
Ірландії, Сполучених Штатів Америки, Швейцарії, Швеції та Японії. До обговорення також 
активно долучилися представники кількох установ ООН, Міжнародного комітету Червоного 
Хреста і гуманітарних організацій, які працюють на сході України.  
 
«Протягом останніх років Луганщина відчуває всебічну підтримку наших міжнародних друзів. 
Спільно з обласною владою реалізовано багато інфраструктурних та соціальних проєктів. 
Цього року ми, як і увесь світ, протидіємо розповсюдженню загрозливої коронавірусної 
інфекції. І ми вдячні партнерам за усебічну допомогу у наданні закладам охорони здоров’я 
обладнання, засобів індивідуального захисту, медпрепаратів», – сказав голова обласної 
державної адміністрації Сергій Гайдай. «Упевнений, що такий онлайн формат зустрічі з 
представниками Посольств, гуманітарних організацій та організацій із розвитку сприятиме 
зосередженню їх уваги на тих проблемах Луганщини, що потребують скорішого вирішення, – 
особливо в час, коли наші жителі зазнали втрат після численних пожеж, які охопили область, 
та бойових дій. Тому сподіваємось і на подальшу плідну співпрацю з поважними 
гуманітарними організаціями та організаціями у сфері розвитку», – наголосив голова обласної 
державної адміністрації. 
 
«Я також хотіла би подякувати донорській спільноті та адміністрації Луганської області за 
зацікавленість у відкритому обговоренні гуманітарної ситуації в регіоні, − сказала пані 
Лубрані. − Це новий формат взаємодії із залученням донорів і місцевих органів влади, який, ми 
вважаємо, допоможе нам поглибити співпрацю та створити зв'язок між отримувачами 
допомоги та донорською спільнотою». «З 2014 року донори надали понад 1,2 мільярда доларів 
США для гуманітарного реагування та ще сотні мільйонів доларів США для програм 
відновлення на сході України. Ми сподіваємось, що такі обговорення також сприятимуть 
співпраці гуманітарних організацій та організацій у сфері розвитку та забезпечать зменшення 
потреб, ризиків та вразливості людей у рамках нашого спільного зобов’язання «Не залишити 
нікого поза увагою» та Цілей сталого розвитку», – підсумувала пані Лубрані.  


