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ЮНФПА Фонд Організації Об’єднаних Націй у галузі народонаселення

3Представництво Організації Об’єднаних Націй в Україні ЗВІТ ПРО РЕЗУЛЬТАТИ ЗА 2020 РІК



Вступне слово  
Координаторки системи ООН

Організація Об’єднаних Націй в Україні з великою надією очікувала на 2020 рік – третій 
рік реалізації Рамкової програми партнерства між Урядом України та Організацією 
Об’єднаних Націй (РПП) на 2018–2022 роки. Це також рік, який ознаменував 75-ту 
річницю Організації Об’єднаних Націй. Ми мали намір і надалі активно підтримувати 
Україну з метою здійснення ще більш рішучих дій у просуванні її програми реформ 
у напрямку досягнення Цілей сталого розвитку (ЦСР) до 2030 року. Була причина 
сподіватися, що прогрес у процесі політичних переговорів може наблизити кінець 
конфлікту на сході Україні, тим самим відкриваючи можливості для Організації Об’єднаних 
Націй переспрямувати більше своїх зусиль від гуманітарного реагування до відновлення 
та сталого розвитку.

Спалах глобальної пандемії COVID-19, який уразив Україну на початку року, зумовив 
необхідність швидкої та рішучої переорієнтації наших зусиль з метою реагування на 
непередбачувану, безпрецедентну кризу у сфері охорони здоров’я, яка негативно 
вплинула на всю країну та загострила гуманітарну кризу на постраждалому внаслідок 
конфлікту Сході.

Ми відчуваємо скорботу за кожним життям, втраченим внаслідок пандемії, і шкодуємо 
про неминучі зриви виконання наміченого в деяких сферах, але водночас цей звіт 
засвідчує нашу рішучість разом з Урядом України дотримуватися курсу, визначеного 
нашою Рамковою програмою партнерства. З розгортанням кризи Організація 
Об’єднаних Націй оперативно задіяла весь спектр своїх можливостей, об’єднавши 
зусилля з Урядом, іншими міжнародними і національними партнерами для реагування 
на кризу, пом’якшення негативного впливу на здоров’я людей та масштабних наслідків у 
гуманітарній, соціально-економічній та правозахисній сферах.

Запланований бюджет РПП на 2020 рік складав 200 мільйонів доларів США. Завдяки 
великодушній підтримці України та її міжнародних партнерів Організація Об’єднаних 
Націй змогла переспрямувати постійні бюджети, а також мобілізувати нові кошти таким 
чином, що до кінця року в рамках РПП освоєно 231 мільйон доларів США, показник 
виконання становить 115%. На додачу до бюджету РПП було мобілізовано $128 млн для 
Плану гуманітарного реагування на 2020 рік, який реалізовувався спільно Організацією 
Об’єднаних Націй та її гуманітарними партнерами у постраждалих внаслідок конфлікту 
районах на сході України.

З використанням комплексних інструментів, які були розроблені з урахуванням ґендерних 
питань та принципу дотримання прав людини – «Оцінка Організації Об’єднаних 
Націй соціально-економічних наслідків COVID-19» та «План реагування ООН на 
соціально-економічні наслідки пандемії COVID-19», які згадуються у цьому звіті, 
Організацією Об’єднаних Націй спільно з Урядом у 2020 році було досягнуто важливих 
результатів. Були закуплені життєво необхідні засоби індивідуального захисту (ЗІЗ), які 
були розподілені в рамках програм Організації Об’єднаних Націй. Було надане життєво 
важливе медичне та лабораторне обладнання, а також посилено спроможність, у тому 
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числі для створення механізмів управління кризовими ситуаціями з метою планування, 
моніторингу та, що важливо, координації дій з реагування на кризи. Серед численних видів 
діяльності, переорієнтованих на підтримку заходів реагування, Організація Об’єднаних 
Націй підтримала малий бізнес у адаптації до кризової ситуації та запропонувала технічні 
консультації щодо розробки політики та планів дій для створення нових робочих місць, 
що є ключовим чинником швидкого запуску процесу відновлення економіки.

Попри навантаження у зв’язку з кризою, Організація Об’єднаних Націй не припиняла 
втілювати заплановану підтримку реформ, зокрема у таких сферах як боротьба з 
корупцією, судова система, децентралізація, державне управління, праця, охорона 
здоров’я, освіта, послуги соціального захисту, а також сприяння відновленню та побудові 
миру і порядок денний цифрової трансформації України. За підтримки Організації 
Об’єднаних Націй Україна підготувала свій перший Добровільний національний огляд 
(Добровільний нацогляд) – важливий інструмент для відстеження стану виконання ЦСР. 
Добровільний нацогляд, який був представлений Організації Об’єднаних Націй в липні, 
ґрунтується на широких консультаціях з багатьма зацікавленими сторонами, причому 
ґендерна рівність та принцип «Не залишати нікого осторонь» повністю інтегровані в усі 
ЦСР. Як і планувалося, звіт за 2020 рік щодо виконання ЦСР також був підготовлений за 
підтримки Організації Об’єднаних Націй.

Хоча ми визнаємо позитивні результати 2020 року, досягнуті перед обличчям небезпеки, 
ми також усвідомлюємо, що повинні посилити наші спільні зусилля. Дивлячись у 2021 
рік, очевидно, що цей виклик у сфері охорони здоров’я все ще вимагає наших рішучих 
дій щодо контролю, лікування та вакцинації від COVID-19. Організація Об’єднаних Націй в 
Україні має твердий намір співпрацювати з Урядом України з метою підтримки соціально-
економічного відновлення з використанням усіх можливостей для більш ефективного 
виходу країни з кризи та покращення екологічної ситуації.

Оскільки 2021 рік є передостаннім роком реалізації РПП на 2018–2022 роки, а 
також роком, коли ми повинні підготувати нову Рамкову програму співробітництва у сфері 
сталого розвитку між Урядом України та Організацією Об’єднаних Націй (РПС) на 2023–
2027 роки, створення Спільного виконавчого комітету вперше на рівні Прем’єр-міністра 
має забезпечити ще більше зміцнення нашого партнерства, яке дасть Україні можливість 
подолати кризу, спричинену пандемією COVID-19, і надолужити, а згодом і прискорити 
прогрес у напрямку досягнення ЦСР до 2030 року.

Оснат Лубрані
Координаторка системи ООН в Україні, гуманітарна Координаторка
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Структури ООН в Україні 

Організація Об’єднаних Націй складається з 18 структур 
ООН, які присутні в Україні, та ще семи агентств ООН, які не 
є резидентами. Представництво Організації Об’єднаних 
Націй очолює Координатор системи ООН (Координатор), 
який є призначеним представником Генерального 
секретаря. В Україні Координаторка системи Організації 
Об’єднаних Націй призначена також гуманітарною 
координаторкою і очолює діяльність з гуманітарного 
реагування на конфлікт на сході України, яке здійснюється 
спільно Організацією Об’єднаних Націй та міжнародними 
і вітчизняними неурядовими організаціями (НУО). 

Організація Об’єднаних Націй прагне підвищити 
ефективність та результативність усіх своїх операцій 

шляхом забезпечення міжвідомчої координації та 
співпраці для досягнення відчутних результатів 
на підтримку пріоритетів розвитку Уряду України 
(далі – Уряд). Організація Об’єднаних Націй керується 
Рамковою програмою партнерства ООН (далі – 
РПП) на 2018–2022 роки, яку закріплено у Порядку 
денному у сфері сталого розвитку до 2030 року. 
Задоволення потреб осіб з уразливих категорій чи тих, 
кому загрожує соціальна ізоляція, та забезпечення 
пріоритетної уваги до принципів дотримання прав 
людини та ґендерної рівності в роботі, яку Організація 
Об’єднаних Націй здійснює у сферах гуманітарної 
діяльності, відновлення після кризи та сталого 
розвитку. 

Структури ООН, які є акредитованими і діють в Україні

Структури Організація Об’єднаних Націй, що не є резидентами
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Рамкова програма партнерства між Урядом України та ООН на 2018-2022 роки
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CТАЛЕ ЕКОНОМІЧНЕ ЗРОСТАННЯ, 
НАВКОЛИШНЄ СЕРЕДОВИЩЕ І ЗАЙНЯТІСТЬ

РІВНИЙ ДОСТУП ДО ЯКІСНИХ ТА ІНКЛЮЗИВНИХ 
ПОСЛУГ І СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ

ДЕМОКРАТИЧНЕ ВРЯДУВАННЯ, 
ВЕРХОВЕНСТВО ПРАВА І ГРОМАДСЬКА УЧАСТЬ

БЕЗПЕКА ГРОМАДЯН, СОЦІАЛЬНА ЄДНІСТЬ І ВІДНОВЛЕННЯ 
З ОСОБЛИВИМ АКЦЕНТОМ НА СХОДІ УКРАЇНИ

СТРАТЕГІЧНІ 
НАПРЯМКИ

В Україні Представництво Організації Об’єднаних Націй 
складається зі структур ООН, які є акредитованими і діють 
в Україні. Це: Продовольча та сільськогосподарська 
організація ООН (ФАО), Міжнародна організації праці 
(МОП), Міжнародна організація з міграції (МОМ), 
Управління з координації гуманітарних питань (УКГП), 
Управління Верховного комісара з прав людини 
(УВКПЛ), Об’єднана Програма ООН з ВІЛ/СНІД (ЮНЕЙДС), 
Програма розвитку Організації Об’єднаних Націй 
(ПРООН), Фонд Організації Об’єднаних Націй у галузі 
народонаселення (ЮНФПА), Дитячий фонд Організації 
Об’єднаних Націй (ЮНІСЕФ), Управління Верховного 
комісара Організації Об’єднаних Націй у справах 
біженців (УВКБ ООН), Управління Організації Об’єднаних 
Націй з наркотиків та злочинності (УНЗ ООН), Управління 
Організації Об’єднаних Націй з обслуговування проєктів 
(ЮНОПС), Департамент Організації Об’єднаних Націй 

з питань охорони та безпеки (UNDSS), Волонтери 
ООН (UNV), Департамент Організації Об’єднаних 
Націй з політичних питань та миробудування (DPPA), 
Структура Організації Об’єднаних Націй з питань 
ґендерної рівності та розширення прав і можливостей 
жінок (ООН Жінки) та Всесвітня організація охорони 
здоров’я (ВООЗ). Структури Організація Об’єднаних 
Націй, що не є резидентами, які також активно беруть 
участь у реалізації програм та операцій в Україні: 
Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ), 
Міжнародний центр торгівлі (МЦТ), Міжнародний союз 
електрозв’язку (МСЕ), Європейська економічна комісія 
Організації Об’єднаних Націй (ЄЕК ООН), Програма 
ООН з охорони навколишнього середовища (ЮНЕП), 
Організація Об’єднаних Націй з питань освіти, науки і 
культури (ЮНЕСКО) та Організація Об’єднаних Націй з 
промислового розвитку (ЮНІДО). 
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Основні партнери з розвитку системи 
Організації Об’єднаних Націй в Україні

$4 8 млн Швеція 
Всього: $6 9 млн$1 1 млн

$1 5 млн Швейцарія 
Всього: $4 5 млн$2 7 млн

$380 000

$3 1 млн DFID 
Всього: $3 7 млн$400 000

$171 040

$3 3 млн FCO 
Всього: $3 5 млн$246 489

$2 9 млн Європейська Комісія 
Всього: $7 3 млн$2 млн

$2 4 млн

$20 млн Глобальний  
екологічний фонд 
Всього: $30 млн

$1 8 млн
$8 4 млн

$3 6 млн KfW 
Всього:: $11 млн$7 4 млн

$972 150
USAID 
Всього: $9 млн

$3 млн
$5 млн
$100 000

$6 8 млн SIDA 
Всього: $7 5 млн$391 375

$380 000

$26 млн Добровільні
внески ВООЗ

Канада 
Всього: $15 млн

$156 000
$125 000
$1 3 млн
$7 2 млн
$6 5 млн
$150 000

Данія 
Всього: $20 млн

$1 5 млн
$16 млн
$1 7 млн

ЄС 
Всього: $84 млн

$4 8 млн
$19 3 млн
$62 000
$1 млн
$4 8 млн
$800 000
$51 млн
$4 2 млн

Німеччина 
Всього: $22 5 млн

$21 7 млн
$580 000
$246 000

Японія 
Всього: $6 2 млн

$281 589
$205 000
$1 3 млн
$3 9 млн
$500 000

Нідерланди $6 1 млн

Норвегія 
Всього: $5 8 млн

$320 000
$227 091
$4 2 млн
$858 631
$123 981

Основними партнерами з розвитку Організації 
Об’єднаних Націй є Уряд, регіональні та місцеві 
органи управління, партнери з розвитку, організації 
громадянського суспільства та приватний сектор. 

Для реалізації РПП ООН надають великодушну 
підтримку (близько 95 відсотків наявних коштів РПП) 
Уряд України, а також Уряди Великої Британії, Данії, 
Канади, Норвегії, Нідерландів, Німеччини, Сполучених 
Штатів Америки, Швейцарії, Швеції та Японії. 
Європейський союз (ЄС) також робить значний внесок, 
як і Глобальний фонд, Глобальний екологічний фонд 
(ГЕФ) та Спільний фонд Цілей сталого розвитку (ЦСР). 
Окрім цих партнерів з розвитку, декілька структур 
приватного сектору також надали важливу підтримку 
Організації Об’єднаних Націй у 2020 році. 

Організація Об’єднаних Націй, Уряд та партнери з 
розвитку проводять регулярні засідання в рамках 
координаційного механізму Міжнародної технічної 
допомоги (МТД). Організація Об’єднаних Націй 
рішуче підтримала створення цього трирівневого 
координаційного механізму: стратегічний рівень 

збирається на щорічному форумі під головуванням 
Прем’єр-міністра України, середній рівень під 
головуванням Віце-прем’єр-міністра з питань 
європейської та євроатлантичної інтеграції 
раз на півроку проводить стратегічні дискусії з 
керівниками установ Організації Об’єднаних Націй 
та іншими міжнародними партнерами з розвитку, 
і дуже важливий робочий рівень, що складається 
з 22 галузевих робочих груп, спільне керівництво 
якими здійснюється відповідними профільними 
міністерствами та партнерами з розвитку. Організація 
Об’єднаних Націй представлена майже у всіх галузевих 
робочих групах та здійснює спільне керівництво у 
групах з питань охорони здоров’я, соціальної політики, 
освіти, відновлення та реінтеграції, питань молоді. 

Окрім активної участі у механізмі МТД, Організація 
Об’єднаних Націй також тісно взаємодіє на 
двосторонньому рівні у питаннях політики, адвокації, 
а також стратегічного планування і розробки програм 
з Представництвом ЄС, країнами-членами ЄС та 
міжнародними фінансовими установами, такими як 
Світовий банк та Міжнародний валютний фонд.
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Розділ 1    Основні події в Україні 
та регіональний контекст

На соціально-економічний та політичний розвиток 
України у 2020 році продовжував негативно впливати 
затяжний конфлікт на сході, а з початку року – ще й 
серйозні наслідки пандемії COVID-19. 

Населення та економіка України серйозно постраждали 
від пандемії COVID-19. На кінець 2020 року понад 
1 мільйон українців були інфіковані коронавірусом, було 
зафіксовано 18 533 смертей, пов’язаних з COVID-19. 
ВВП України у 2020 році впав на 4 відсотки (порівняно 
з 3,2 відсотками зростання у попередньому році), а 
6,4 мільйони українців опинилися в лещатах бідності. 
Найбільше постраждали уразливі категорії населення, 
у тому числі літні люди, особи з інвалідністю, особи, 
які працюють у неформальному секторі економіки, 
безхатченки, представники ромської національної 
меншини, шукачі притулку, внутрішньо переміщені 
особи (ВПО), біженці, українські мігранти, які втратили 
роботу за кордоном, люди, які проживають у районах, 
що постраждали внаслідок конфлікту, а також жінки та 
сім’ї з дітьми. Пандемія та подальші заходи реагування на 
кризу у сфері охорони здоров’я обмежили можливості 
отримання доходу, послуг охорони здоров’я, освіти, 
соціальних виплат та пенсій. Жінкам довелося виконувати 
ще більший обсяг неоплачуваної роботи вдома.

Незважаючи на значне потрясіння для економіки, 
завдяки раціональному макроекономічному 
управлінню Уряду в останні роки Україні вдалося 
певною мірою поглинути економічне потрясіння. 
Більш того, економічні наслідки виявилися менш 
тяжкими, ніж спочатку очікувалося. Повномасштабний 
локдаун тривав кілька місяців, а потім йому на зміну 
в кінці року прийшов «адаптивний карантин», який 
дав можливість багатьом бізнесам функціонувати, 

хоча багатьом також довелося скоротити потужність. 
Внутрішній попит також підтримувався відновленням 
реальної заробітної плати та постійним надходженням 
грошових переказів із-за кордону. 

Відбулися певні коливання і у політичній площині: у 
березні 2020 року було призначено нового Прем’єр-
міністра, що призвело до деяких змін у складі Кабінету 
Міністрів. Реформи децентралізації призвели до 
посилення відповідальності та збільшення ресурсів 
місцевих громад. На місцевих виборах, що відбулися 
в жовтні 2020 року, явка виборців була рекордно 
низькою (37 відсотків), при цьому місцеві партії та 
еліти зберегли свою владу чи набрали силу. Місія зі 
спостереження за виборами Бюро з демократичних 
інститутів і прав людини (БДІПЛ) Організації з 
безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ) висловила 
занепокоєння з приводу деяких аспектів виборчого 
процесу, включаючи рішення Уряду перенести 
вибори у 18 громадах, розташованих поблизу лінії 
розмежування у Донецькій та Луганській областях.

З прийняттям важливих законодавчих актів про землі 
сільськогосподарського призначення та банківську 
діяльність, переглядом концепції національної 
безпеки та поступовим збільшенням доступності 
державних послуг шляхом цифровізації спостерігався 
прогрес у реалізації програми реформ у країні згідно 
з Планом дій Уряду. Однак існують ризики згортання 
програми реформ, як свідчить криза Конституційного 
Суду, що відбулася зовсім недавно, а також зміни 
в призначенні керівників ключових інституцій, 
що викликають занепокоєння щодо послаблення 
їх незалежності та зведення нанівець здобутків, 
досягнутих у боротьбі з корупцією. На шляху вперед 
необхідні будуть зусилля уряду для усунення цих 
уразливих моментів і ризиків з метою забезпечення 
безперешкодного продовження реформ та 
недопущення їх згортання.

Програма дій Уряду 2020 року

Короткострокові пріоритети Довгострокові пріоритети

Заходи, спрямовані 
на вирішення викликів, 
пов’язаних із пандемією 
COVID-19 та стабілізація 
економічної ситуації 
в країні.

Державні фінанси та економіка

Національна безпека та оборона

Верховенство права та боротьба 
з корупцією

Розвиток людського потенціалу
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Конфлікт на сході України триває вже сьомий рік 
і продовжує негативно впливати на політичну 
стабільність і безпеку та на економічні перспективи 
країни, а також серйозно позначається на житті та 
життєдіяльності мільйонів громадян, які проживають 
у постраждалих внаслідок конфлікту Донецькій 
та Луганській областях. Зусилля посередництва 
міжнародної спільноти не дали суттєвих результатів 
у 2020 році, не було досягнуто і будь-якого значного 
прогресу в переговорах в рамках Тристоронньої 
контактної групи та у Нормандському форматі. Обмін 
полоненими та затриманими зупинився, а прогрес у 
гуманітарних, соціальних та економічних питаннях на 
сході залишався обмеженим. Хоча режим припинення 
вогню, запроваджений в серпні 2020 року, переважно 
дотримувався, значне зростання кількості порушень 
та випадків вибуху нерозірваних боєприпасів (НРБ) 
протягом останніх тижнів призвело до збільшення 
числа жертв, а також пошкодження цивільних об’єктів 
та критичної інфраструктури. Крім того, ускладнена 
пандемією COVID-19, така ситуація перешкоджала 
доступу до критично необхідної гуманітарної 
допомоги та значно зменшила кількість перетинів лінії 

розмежування цивільним населенням у порівнянні з 
минулим роком. За оцінками, 3,4 мільйона людей як 
на підконтрольних, так і на непідконтрольних Уряду 
територіях, продовжують стикатися з серйозними 
труднощами, маючи лише періодичний доступ до 
базових послуг, у тому числі з водопостачання, 
охорони здоров’я, освіти, опалення, що таким чином 
погіршує гуманітарну ситуацію. 

Крім того, у 2020 році слід відзначити значний прогрес 
щодо інвестицій у нову інфраструктуру автомобільних 
шляхів на сході України, а також вдосконалення 
послуг, у тому числі відкриття нових пунктів надання 
адміністративних послуг поблизу лінії розмежування. 
Покращилася інфраструктура і в інших регіонах країни. 

І нарешті, в рамках Угоди про асоціацію та ініціативи 
«Східне партнерство» Україна поглибила свої 
відносини з ЄС, у тому числі завдяки саміту Україна-
ЄС, який відбувся у жовтні і завершився підписанням 
декількох нових угод про підтримку громадянського 
суспільства, кліматичного пакету для стабільної 
економіки та нових програм з енергоефективності. 
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Розділ 2    Заходи реагування ООН на соціально-
економічні наслідки пандемії COVID-19

Організація Об’єднаних Націй розробила комплексні 
інструменти Оцінка ООН соціально-економічних 
наслідків пандемії COVID-19 в Україні та План 
реагування ООН на соціально-економічні наслідки 
пандемії. Оцінка ґрунтувалася на первинних даних, 
зібраних за допомогою близько 60 опитувань, проведених 
на місцях для дослідження сфер, на які вплинула 
пандемія, а також на вторинних даних з різних джерел. 
Мета цієї оцінки – допомогти Україні у реагуванні на 
кризу, спричинену пандемією COVID-19, та у адаптуванні 
до складності та невизначеності у зв’язку з такою кризою.

В рамках цих зусиль, організованих за п’ятьма напрямами 
діяльності, які наведені далі, було започатковано 
систематичний моніторинг та звітування щодо впливу 
пандемії COVID-19 на права людини та визначення 

тих категорій осіб, які опинилися у складних життєвих 
обставинах. 

Пріоритетні напрямки Плану реагування ООН на соціально-економічні наслідки пандемії:

1 2 3 54

Системи охорони 
здоров’я та послуги

Соціальний захист 
і базові послуги

Економічне реагування 
та відновлення

Оціальна 
згуртованість та 
стійкість громад

Макроекономічне 
реагування та багато-
стороння співпраця

СИСТЕМИ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я ТА ПОСЛУГИ

28 000  медичним працівникам та 

450 лікарням надано підтримку

У 2020 році Організація Об’єднаних Націй підтримувала 
Уряд у подоланні кризи, спричиненої пандемією 
COVID-19, надаючи консультації з питань політики та 

забезпечуючи контроль якості. Була надана допомога 
у розробці Національного плану з готовності до 
пандемії та реагування на COVID-19, який регулярно 
оновлювався з урахуванням зміни ситуації та потреб. 
Крім того, Організація Об’єднаних Націй підтримала 
участь України в регіональному механізмі моніторингу 
реагування систем охорони здоров’я на пандемію 
COVID-19, відповідно до міжнародних зобов’язань щодо 
прозорого звітування про розвиток пандемії у країні. 

РОБОЧИЙ МОМЕНТ

22 червня 2020 р. до Києва прибули засоби індивідуального захисту 
у кількості близько 1 млн одиниць, які надала ВООЗ. Товари включали 
500 тис. медичних масок, 125 тис. респіраторів, 25 тис. халатів, 
50 тис. захисних щитків та 2,5 тис. окулярів. Надана допомога перекриє 
всі потреби у ЗІЗ 50 основних закладів охорони здоров’я, відведених 
Міністерством охорони здоров’я (МОЗ) для реагування на пандемію 
COVID-19, протягом щонайменше місяця при роботі в повну силу
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В рамках допомоги Україні Організація Об’єднаних 
Націй надала життєво важливе біомедичне обладнання, 
лабораторне обладнання та витратні матеріали, засоби 
індивідуального захисту (ЗІЗ), гігієнічні засоби для рук 
та інше устаткування, необхідне для попередження 
та контролю інфікування, непродовольчі товари, 
джерела кисню та іншу підтримку технічного характеру. 
Було надано підтримку близько 450 спеціалізованим 
лікарням з лікування COVID-19 по всій Україні з 
проведенням вебінарів з питань кризи у зв’язку з 
COVID-19, наставництвом на роботі та поза межами 
робочого середовища, тренінгів і семінарів для 
медичного персоналу

Надано додаткову підтримку майже 28 тис. медичних 
і технічних працівників: вони регулярно отримували 
предмети медичного призначення та витратні 
матеріали, рекомендації щодо лікування, настанови 
і матеріали з надання клінічної допомоги. Було також 
проведене навчання спеціалістів Міністерства охорони 
здоров’я (МОЗ) та Центру громадського здоров’я 
з визначення випадків COVID-19, лабораторного 
тестування та відстеження контактів. 

СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ І БАЗОВІ ПОСЛУГИ

2 060 шкіл та 1 625 екзаменаційних 
центрів забезпечено гігієнічними засобами 
та інформаційними матеріалами

>50 000 людей скористалися 
моделями соціального 
захисту

Пандемія COVID-19 загострила соціальні та економічні 
проблеми в Україні і непропорційно вплинула на жінок та 
інші уразливі групи. Як наслідок, Організація Об’єднаних 
Націй зосередила свою діяльність з реагування на наданні 
допомоги найбільш незахищеним верствам населення. 
Підтримка надавалася дітям, які мають проблеми з 
законом, та дітям, які стали свідками насильства. Понад 
50 тис. людей скористалися перевагами моделей 
соціального захисту та послугами у зв’язку з пандемією 
COVID-19, 700 тис. людей були охоплені послугами щодо 
критично необхідного водопостачання та санітарно-
гігієнічних засобів та послуг. 

Організація Об’єднаних Націй допомагала 
вирішувати ґендерно зумовлені проблеми 
наслідків пандемії COVID-19. В Україні протягом 
перших п’яти місяців 2020 року Національна поліція 
зареєструвала 84 237 скарг, пов’язаних із насильством 
у сім’ї (63 964 – від жінок), що на 53 відсотки більше, 
ніж за той самий період попереднього року. Були 
створені мобільні групи з надання психосоціальної 
підтримки для забезпечення реагування на ґендерно 
зумовлене насильство (ҐЗН). Також була надана 
підтримка для функціонування інформаційних 
«гарячих ліній» щодо COVID-19, у тому числі тієї, яка 
надає онлайн-консультації дітям, піклувальникам та 
молоді, та тієї, яка надає консультації потенційним 
мігрантам та українцям за кордоном. 

Організація Об’єднаних Націй також тісно 
співпрацювала з партнерами з розвитку з метою 
надання рекомендацій Міністерству освіти і науки 
щодо реагування на пандемію. Організація Об’єднаних 
Націй надала фінансову та технічну підтримку з метою 
розробки уроків для учнів 1-4 класів та співпрацювала 
з приватним телебаченням для забезпечення 
сурдоперекладу 532 уроків для всіх класів. Оцінка 
показала, що принаймні 60 відсотків шкіл в Україні 
використовували телевізійні уроки для організації 
навчання під час локдауну. Організація Об’єднаних 
Націй також підтримала Державний інститут освітньої 
аналітики у проведенні Національної оцінки готовності 
школи з метою визначення, чи готові шкіл надавати 
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освіту, і що необхідно для початку освіти в режимі 
офлайн під час пандемії COVID-19. Результати були 
використані Міністерством для планування відкриття 
шкіл після локдаунів. Крім того, Організація Об’єднаних 
Націй надала підтримку 2 060 школам по всій країні 
шляхом забезпечення протиінфекційних та гігієнічних 
засобів, а також інформаційних матеріалів. Понад 
350 тис. хлопців та дівчат мали змогу скласти випускні 
іспити особисто у 1 625 безпечних центрах тестування, 
які отримали від Організації Об’єднаних Націй 

протиінфекційні засоби та інформаційні матеріали 
щодо профілактики COVID-19. 

Підтримка була надана Верховному Суду України 
для забезпечення продовження роботи судів з 
необхідною адаптацією під час пандемії COVID-19. 
Було надано підтримку Кабінету Міністрів, МОЗ 
та Міжнародній фундації виборчих систем (IFES) 
з метою забезпечення безпечного проведення 
місцевих виборів наприкінці 2020 року.

ЕКОНОМІЧНЕ РЕАГУВАННЯ ТА ВІДНОВЛЕННЯ

600  
приватні компанії 
отримали підтримку

Організація Об’єднаних Націй підтримала понад 
600 компаній приватного сектору та організувала 
переклад, адаптацію і поширення українською мовою 
інструментів та процедур ВООЗ, ФАО та МОП щодо 
адаптування на робочому місці задля зменшення ризиків 
інфікування COVID-19. Три навчальних заняття у онлайн-
форматі щодо значення заходів безпеки та гігієни праці 

на робочих місцях для пом’якшення наслідків COVID-19, 
захисту працівників та забезпечення безперервності 
бізнесу прослухали представники 6 тис. організацій 
робітників та роботодавців, підприємств та інспекторів 
з охорони праці. Від початку пандемії COVID-19 
Організація Об’єднаних Націй також підтримувала 
мігрантів та виступала за включення потреб мігрантів 
та інших уразливих груп до планів з відновлення після 
пандемії. З березня 2020 року Організація Об’єднаних 
Націй підтримувала Національну безкоштовну гарячу 
лінію з протидії торгівлі людьми та консультування 
мігрантів, на яку щомісяця надходило 600 дзвінків, 
пов’язаних із COVID-19.

СОЦІАЛЬНА ЗГУРТОВАНІСТЬ ТА СТІЙКІСТЬ ГРОМАД

Організація Об’єднаних Націй надавала підтримку у 
розвитку потенціалу роботодавцям та організаціям 
підприємців і профспілкам з метою збільшення їхньої 
участі у розробці політики щодо заходів реагування у 
соціально-економічній сфері. Федерація роботодавців 

України провела опитування на 121 підприємстві, 
які є її членами, на основі «інструменту обстеження 
підприємств» МОП. Результати цього опитування були 
надалі використані у рішеннях Уряду щодо боротьби з 
кризою. 

РОБОЧИЙ МОМЕНТ

З початку пандемії Програма Організації Об’єднаних 
Націй з відновлення та розбудови миру підтримує 
населення на сході України надаючи життєво необхідну 
допомогу. В рамках спільної програми ООН надавачі 
медичної допомоги в Донецькій та Луганській областях 
отримали 160 концентраторів кисню, 5 вентиляторів 
та 10 моніторів пацієнта, 1 860 медичних захисних 
костюмів, 45552 безклапанних респіраторів №95 та 
100 пластикових захисних щитків для обличчя, а також 
42 ємності антисептику – щоб дати можливість 
медикам ефективно та безпечно реагувати на 
коронавірусну хворобу. Організація Об’єднаних Націй 
закупила сім систем штучної вентиляції легенів для 
Національного військово-медичного клінічного центру 
„Головний військовий клінічний госпіталь“.

Організація Об’єднаних Націй підтримала розбудову 
спроможності 260 громадських організацій щодо 

реагування на пандемію та пом’якшення її наслідків, 
боротьби з пов’язаними з COVID-19 явищами домашнього 
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насильства, расизму, ксенофобії, стигматизації, інших 
форм дискримінації, а також запобігання порушенням 
прав людини та відновлення порушених прав. Ця 
діяльність охоплювала організації, які здійснюють 
підтримку у забезпеченні засобів до існування та надають 
базові послуги, а також жіночі та молодіжні організації. 

Організація Об’єднаних Націй організувала доставку 
гуманітарних вантажів із допомогою для реагування на 
COVID-19 із підконтрольних Уряду (ПУТ) територій на 
сході України на непідконтрольні Уряду території (НПУТ). 
Організація Об’єднаних Націй створила комплексну 
програму гуманітарної підтримки, що передбачає як 
великомасштабні поставки нео бхідних предметів, так 
і навчання й наставництво медичних працівників на 
НПУТ для забезпечення діагностики та надання клінічної 
допомоги населенню, що проживає на цих територіях.

Організація Об’єднаних Націй також додатково 
підтримувала Уряд, визначаючи пункти в’їзду, ініціюючі 
розбудову спроможності у цих пунктах, а також 
підтримуючи безпечне управління контрольними 
пунктами в’їзду-виїзду (КПВВ) на сході України 
по обидва боки лінії розмежування. Також було 
проведено кілька вебінарів з питань прав людини і 
впливу COVID-19 та з вирішення питань ВПО під час 
локдаунів.

Також тренінги в режимі онлайн та офлайн були 
проведені для спеціалістів сфери психічного здоров’я 
щодо надання невідкладної психологічної підтримки 
у кризових ситуаціях. Вони також спрямовані на 
підтримку вирішення питань психічного здоров’я по 
всій країні.

КРИЗОВА КОМУНІКАЦІЯ

Організація Об’єднаних Націй підтримала розробку 
Національної стратегії комунікації щодо ризиків 
у зв’язку з COVID-19. Організація Об’єднаних Націй 
регулярно зверталася до громадськості з метою 

інформування населення і роз’яснення щодо ризиків 
COVID-19 та найефективніших способів запобігання 
інфекціям. 
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 Розділ 3    Підтримка Організацією Об’єднаних 
Націй національних пріоритетів 
розвитку 

ОГЛЯД РЕЗУЛЬТАТІВ РАМКОВОЇ ПРОГРАМИ 
СПІВРОБІТНИЦТВА
У 2020 році Організація Об’єднаних Націй співпрацювала з Урядом, громадянським суспільством 
і партнерами з розвитку з метою сприяння сталому розвитку та досягненню Цілей сталого 
розвитку (ЦСР) відповідно до чотирьох пріоритетних напрямів, визначених в Рамковій програмі 
партнерства між Україною та ООН на 2018–2022 роки: 

1  Cтале економічне зростання, навколишнє середовище і зайнятість

2  Рівний доступ до якісних та інклюзивних послуг і соціального захисту

3  Демократичне врядування, верховенство права і громадська участь

4  Безпека громадян, соціальна єдність і відновлення з особливим акцентом на сході України

2020 Програма дій Уряду Пріоритетні напрями (ПН) РПП на 2018 – 2020 роки Програма ООН з реагування на COVID-19 
Фінанси та економічний 
розвиток

ПН1.  Cтале економічне зростання, 
навколишнє середовище і зайнятість

Напрями 3 та 4 –  Економічне реагування 
та відновлення

Розвиток людського капіталу ПН2.  Рівний доступ до якісних та інклюзивних послуг і 
соціального захисту 

ПН4.  Безпека громадян, соціальна єдність і відновлення 
з особливим акцентом на сході України

Напрями 1 та 2 –  Охорона здоров’я 
та соціальний захист 

Верховенство права та 
боротьба з корупцією

ПН3.  Демократичне врядування, верховенство права 
і громадська участь.

Напрям 5 –  Соціальна згуртованість 
та стійкість місцевих громад

Ефективне врядування ПН3.  Демократичне врядування, верховенство права 
і громадська участь.

ПН4.  Безпека громадян, соціальна єдність і відновлення 
з особливим акцентом на сході України

Напрям 5 –  Соціальна згуртованість 
та стійкість місцевих громад

Національна безпека та 
оборона

ПН4.  Безпека громадян, соціальна єдність і відновлення 
з особливим акцентом на сході України

Європейський зелений курс ПН1.  Cтале економічне зростання, 
навколишнє середовище і зайнятість

Зусилля Організації Об’єднаних Націй у рамках 
чотирьох пріоритетних напрямів РПП та Плану 
реагування ООН на соціально-економічні наслідки 
пандемії COVID-19 забезпечують підтримку Уряду у 
досягненні коротко- та довгострокових пріоритетів 
його Програми дій на 2020 рік та всіх 17 ЦСР.

Реалізація РПП у 2020 році розрахована на бюджет 
обсягом 200 мільйонів доларів США, причому майже 
95 відсотків коштів надано Урядом та партнерами з 
розвитку в країні, включно з партнерами національного, 
регіонального та світового рівнів.

До кінця року було досягнуто показника виконання 
програми у 115 відсотків (понад 231 мільйон доларів 
США), а залишок перейшов на 2021 рік.

Докладну інформацію див. у розділі цього звіту 
«Фінансовий огляд та мобілізація ресурсів».

Загальний обсяг необхідних ресурсів (річний) $214 692 608

Обсяг наявних ресурсів (річний) $200 025 419

Витрати $230 646 964

Показник виконання (співвідношення суми 
витрат до суми наявних ресурсів [річний]) 115%
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У 2020 році Уряд підготував і надав свій перший 
Добровільний національний огляд (Добровільний 
нацогляд) прогресу у досягненні ЦСР, який був 
розроблений в рамках консультативного процесу з 
ключовими міністерствами та центральними органами 
виконавчої влади, громадянським суспільством, 
Організацією Об’єднаних Націй та іншими міжнародними 
партнерами з розвитку. Організація Об’єднаних Націй 
надавала інформаційно-роз’яснювальну та технічну 

підтримку протягом всього періоду підготовки 
Добровільного нацогляду, у тому числі щодо 
забезпечення належного відображення ґендерної 
рівності та принципу «не залишити нікого осторонь» 
у всіх ЦСР. Добровільний нацогляд є ключовим 
інструментом відстеження стану виконання Порядку 
денного до 2030 року та стратегічного визначення 
зобов’язань Уряду щодо досягнення ЦСР.

ЦІЛЬ 1
ПОДОЛАННЯ БІДНОСТІ

Частка бідних, які охоплені державною соціальною підтримкою, в загальній 
чисельності бідного населення57,4%

Показник охоплення дітей віком 5 років закладами дошкільної освіти та 
структурними підрозділами юридичних осіб публічного та приватного права

Частка закладів загальної 
середньої освіти у сільській 
місцевості, що мають 
доступ до мережі Інтернет

Частка закладів загальної середньої 
освіти у сільській місцевості, в яких 
комп’ютери використовуються 
в освітньому процесі,

Частка денних закладів 
загальної середньої 
освіти, у яких організовано 
інклюзивне навчання

9,39
95,20% 98,70% 35,14%

ЦІЛЬ 4
ЯКІСНА ОСВІТА

Частка сільського населення, яке 
має доступ до централізованого 
водопостачання

Частка міського населення, яке 
має доступ до централізованого 
водопостачання

Частка сільського населення, яке 
має доступ до централізованих 
систем водовідведення

Частка міського населення, яке 
має доступ до централізованих 
систем водовідведення

26,0%

89,5%

3,4%

77,0%

ЦІЛЬ 6
ЧИСТА ВОДА ТА НАЛЕЖНІ 

САНІТАРНІ УМОВИ

Частка молоді, яка не працює, не навчається і не набуває 
професійних навичок, у загальній чисельності осіб віком 15–24 роки15,6%

ЦІЛЬ 8
ГІДНА ПРАЦЯ  

ТА ЕКОНОМІЧНЕ ЗРОСТАННЯ

Рівень охоплення населення інтернет-послугами, абонентів на 100 жителів46

ЦІЛЬ 9
ПРОМИСЛОВІСТЬ, ІННОВАЦІЇ 

ТА ІНФРАСТРУКТУРА

Обсяг викидів у атмосферне повітря забруднюючих речовин 
стаціонарними джерелами викидів до рівня 2015 року86,1%

ЦІЛЬ 11
СТАЛИЙ РОЗВИТОК 

МІСТ І ГРОМАД

Кількість випадків материнської 
смерті, на 100 000 живонароджених

Смертність дітей у віці до 5 років, 
випадків на 1000 живонароджених14,9 8,2

ЦІЛЬ 3
МІЦНЕ ЗДОРОВ’Я 
І БЛАГОПОЛУЧЧЯ

Рівень імунізації дітей до 1 року згідно з Календарем профілактичних щеплень 
до визначених вікових груп при профілактиці інфекційних захворювань

88,6 77,0 80,5 80,5 78,4 76,5

Туберкульоз Гепатит В Дифтерія, правець Кашлюк Поліомієліт Хіб-інфекція

Кількість звернень щодо домашнього насильства130 500

ЦІЛЬ 5
ГЕНДЕРНА РІВНІСТЬ

Кількість дітей, 
постраждалих 
від жорстокого 
поводження

Кількість спеціалістів, які 
пройшли навчання з питань 
запобігання та протидії 
домашньому насильству

2 122 8 337

Частка сільських домогосподарств, які потерпали від позбавлення 
через незабезпеченість населеного пункту своєчасними послугами 
швидкої медичної допомоги

39,2%

ЦІЛЬ 10
СКОРОЧЕННЯ НЕРІВНОСТІ

Частка сільських 
домогосподарств, які потерпали 
від позбавлення через відсутність 
поблизу житла медичної установи

Частка сільських домогосподарств, які потерпали 
від позбавлення через відсутність регулярного 
щоденного транспортного сполучення з іншим 
населеним пунктом з розвиненою інфраструктурою

29,6% 24,4%

Всі програми Організації Об’єднаних Націй у 2020 році 
оцінюються та співвідносяться з цілями та цільовими 
показниками ЦСР. Із 231 млн доларів США, наданих 
у 2020 році майже 84 відсотки спрямовано на 
досягнення трьох ЦСР: 47 відсотків спрямовано на 

досягнення ЦСР 16 (Мир, справедливість та сильні 
інститути); 32 відсотки – на ЦСР 3 (Міцне здоров’я і 
благополуччя); та 5 відсотків – на ЦСР 8 (Гідна праця та 
економічне зростання). 
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Внесок ООН в Україні у досягнення ЦСР в 2020 році

ПРИНЦИП «НЕ ЗАЛИШИТИ НІКОГО ОСТОРОНЬ»

Наслідки пандемії COVID-19 негативно позначилися на 
найбільш уразливих групах населення – це, зокрема 
малозабезпечені, люди похилого віку, особи з серйозними 
хронічними захворюваннями, люди, які проживають 
уздовж лінії розмежування (особливо на НПУТ), особи, які 
утримуються в закладах тримання під вартою та місцях 
позбавлення волі, безхатченки, представники ромської 
національної меншини та особи з інвалідністю.

У 2020 році Організація Об’єднаних Націй постійно 
висвітлювала проблему дитячої бідності шляхом 
обґрунтованого аналізу та адвокаційної роботи на 
основі фактичних даних. Організація Об’єднаних 
Націй особливо наголошувала на питанні зростаючої 
бідності у східних регіонах України через подвійну 
кризу, спричинену збройним конфліктом та пандемією 

COVID-19. Крім того, Організація Об’єднаних Націй 
співпрацювала на найвищому рівні з Президентом 
України та Першою Леді, закладаючи підґрунтя для 
активізації діяльності з відстоювання прав дитини в 
рамках пропагування досягнення ЦСР. 

Цивільне населення, що проживає у громадах уздовж 
лінії розмежування, особливо постраждало від 
запровадження обмежень на свободу пересування 
через пандемію COVID-19. Доступ до базових послуг, 
зокрема медичної та соціальної допомоги, залишається 
обмеженим для людей всіх вікових категорій, особливо 

людей похилого віку та людей з інвалідністю у 
віддалених та ізольованих населених пунктах. Внаслідок 
порушення роботи громадського транспорту ще більше 
обмежилася можливість користуватися економічними 
та соціальними правами, зокрема щодо доступу до 
джерел засобів до існування та зайнятості.

Зусилля агентств Організації Об’єднаних Націй, вжиті 
у відповідь на таку ситуацію в рамках РПП на 2018–
2022 роки, істотно сприяли вирішенню проблем у сфері 
ґендерної рівності та прав людини, причому особлива 
увага приділялася ЦСР 16 (Мир, справедливість та сильні 
інститути), ЦСР 3 (Міцне здоров’я і благополуччя), ЦСР 5 
(Ґендерна рівність) і ЦСР 4 (Якісна освіта), зокрема для 
допомоги найбільш уразливим групам.

22,6%
ЦСР 16

13,4%
ЦСР 3

9,8%
ЦСР 5

3,6%
ЦСР 8

2,3%
ЦСР 4

1,8%
ЦСР 11

1,5%
ЦСР 13

1%
ЦСР 1 1%

ЦСР 2

1,5%
ЦСР 12

0,8%
ЦСР 17

0,5%
ЦСР 15

0,3%
ЦСР 6

0,3%
ЦСР 7

0,3%
ЦСР 9

1,3%
ЦСР 10

23,4%
ЦСР 16

14,4%
ЦСР 3

10,3%
ЦСР 5

4,1%
ЦСР 8

3,1%
ЦСР 4

2,3%
ЦСР 11

0,5%
ЦСР 13

1,3%
ЦСР 1 1,3%

ЦСР 12

0,8%
ЦСР 17

0,3%
ЦСР 15

0,5%
ЦСР 6

0,5%
ЦСР 7

0,3%
ЦСР 9

2,6%
ЦСР 10

Цей наочний матеріал показує % КЛЮЧОВИХ заходів, 
які були позначені ЯК суттєвий внесок (РІВЕНЬ 2) 
АБО основний внесок (РІВЕНЬ 3)

Основними викликами у досягненні прогресу в 
реалізації РПП у 2020 році стали пандемія COVID-19 та 
подальший економічний спад – вони загострили такі 
проблеми як корупція, слабкі інституції та їх підзвітність 
громадянам, а також спричинили нові труднощі. Це: 
обмеження на свободу пересування; часті кадрові ротації 
урядовців як на стратегічному, так і на робочому рівнях; 
уповільнення темпів реформ; а також відсутність останніх 
даних перепису населення та соціального розвитку у 
поєднанні з обмеженими можливостями прийняття 
фактологічно обґрунтованих рішень. Ще один виклик 
складала наявність та актуальність даних для моніторингу 
показників реалізації РПП, оскільки відсутні деякі цільові 
показники для базового критерію та на 2020 рік.

СТРАТЕГІЧНИЙ НАПРЯМ 1. 
СТАЛЕ ЕКОНОМІЧНЕ ЗРОСТАННЯ, НАВКОЛИШНЄ СЕРЕДОВИЩЕ І ЗАЙНЯТІСТЬ 
АГЕНТСТВА: ПРООН, МОП, ЮНІДО, ЮНФПА, УВКБ ООН, ФАО, ЮНІСЕФ, ВООЗ

29,89% ЦСР 13 – Вжити термінових заходів для 
боротьби зміною клімату та її наслідками

Обсяг наявних ресурсів (річний) 

$2 765 347

КІНЦЕВИЙ РЕЗУЛЬТАТ 1.1

СТАНОМ НА 2022 РІК УСІ ЖІНКИ ТА ЧОЛОВІКИ, ОСОБЛИВО 
МОЛОДІ ЛЮДИ, РІВНОЮ МІРОЮ КОРИСТУЮТЬСЯ ПЕРЕВАГАМИ 
СПРИЯТЛИВОГО СЕРЕДОВИЩА, ЩО ПЕРЕДБАЧАЄ РИНОК 
ПРАЦІ, ДОСТУП ДО ГІДНИХ РОБОЧИХ МІСЦЬ
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РІВНИЙ ДОСТУП ДО ПІДПРИЄМНИЦТВА ТА 
ЗАЙНЯТОСТІ, З АКЦЕНТОМ НА МАЛИХ ТА 
СЕРЕДНІХ ПІДПРИЄМСТВАХ. 

152 місцевих підприємств та понад 
200 000  жінок і чоловіків покращили 

свої засоби до існування та 
економічні можливості

1 337 потенційних підприємців 
і підприємиць пройшли навчання

Враховуючи, що створення гідних робочих місць 
є одним із ключових елементів відновлення 
економіки, Організація Об’єднаних Націй в 
Україні підтримала розробку Завдань політики 
зайнятості та Плану заходів щодо реалізації державної 
політики у сфері зайнятості населення та стимулювання 
створення нових робочих місць на період до 2022 року, 
затвердженого Кабінетом Міністрів України 
3 березня 2020 року. З метою підтримки реалізації 
цього Плану дій Організація Об’єднаних Націй 
надала методологію «Розпочни та вдоскональ 
свій бізнес» для втілення державної програми 
«Доступні кредити 5-7-9%» для надання доступних 
кредитів малим та середнім підприємствам (МСП). 
Від початку цієї програми банки, що беруть у 
ній участь, видали 10 369 кредитів загальною 
сумою до 25,5 мільярдів гривень (близько 
910 мільйонів доларів США). На сьогодні загалом 
1 337 потенційних підприємців і підприємиць віком 
від 18 до 55 років (із них 60% складають жінки, 
40% – чоловіки) пройшли підготовку.

Організація Об’єднаних Націй здійснювала активну 
діяльність на субрегіональному рівні, надаючи пряму 
допомогу місцевим підприємствам та підприємцям. 
Яскравим прикладом є проведена Оцінка 

сільськогосподарського ланцюга вартості для 
півдня Донецької та півдня Запорізької областей, 
у якій визначено потенційні сфери для місцевого 
зростання економіки та експорту. 

З метою забезпечення економічних можливостей для 
всіх категорій населення Організація Об’єднаних Націй 
здійснювала діяльність щодо сприяння етичному 
працевлаштуванню трудящих-мігрантів та 
полегшення доступу до можливостей

отримання джерел доходу для мігрантів з уразливих 
категорій та колишніх жертв торгівлі людьми (жертв 
торгівлі). У 2020 році Організація Об’єднаних Націй 
провела бізнес-тренінги для 90 колишніх жертв 
торгівлі людьми (43 жінок, 47 чоловіків), з яких 60 (31 
жінка, 29 чоловіків) отримали гранти для ініціатив 
мікропідприємництва та самозайнятості, таким чином 
сприяючи їх економічній самостійності. У цьому 
напрямку роботи була також надана підтримка у 
формі консультацій з питань вироблення політики 
Міністерству економічного розвитку, торгівлі та 
сільського господарства України (Мінекономрозвитку) 
щодо розробки законопроєкту про економічну 
реінтеграцію трудових мігрантів. 

Крім того, маючи конкретну орієнтованість на допомогу 
найбільш уразливим групам в Україні, Організація 
Об’єднаних Націй також надала підтримку чоловікам, 
жінкам і молоді з числа шукачів притулку у формі 
грантів на започаткування бізнесу (70 грантів: 
серед отримувачів допомоги – 15 жінок і 55 чоловіків), 
мовних курсів (116 осіб: 50 жінок і 66 чоловіків) та 
професійно-технічної підготовки (25 осіб: 11 жінок 
і 14 чоловіків) для сприяння їхній самостійності та 
економічній інтеграції. 

РОБОЧИЙ МОМЕНТ

Біженці із Сомалі отримали грант УВКБ ООН на 
відкриття бізнесу з виробництва гострих сомалійських 
соусів. У сім’ї з 6 дітьми рушійною силою бізнесу 
є мати Лул. Її діти віком 17 та 16 років, Ібрагім і Муніла, 
допомагають їй у всьому – від виробництва до продажу. 
Через рік після започаткування бізнесу підприємству 
з виробництва соусів Лул була надана можливість 
безкоштовно розмістити свою торгову марку 
в престижній мережі магазинів «Сільпо». Сім’я вже 
багато років перебуває в Україні, покладаючись 
на випадкові заробітки, продуктові набори у центрі 
проживання та нерегулярні грошові перекази. 

Організація Об’єднаних Націй проводила роботу з 
Урядом, виступаючи за доступ до гідних робочих місць 
для шукачів притулку в Україні, та встановлювала 
нові партнерські відносини з приватним сектором 

для стимулювання можливостей на ринку праці для 
шукачів притулку та біженців відповідно до принципу 
«не залишити нікого осторонь». Організація Об’єднаних 
Націй допомогла запровадити нові процедури 
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для визначення статусу біженця для заявників зі 
спільноти лесбіянок, геїв, бісексуалів, трансґендерів, 
інтерсексуалів та квірів (ЛГБТІК), включаючи тих, які 
живуть з ВІЛ. Підвищення рівня обізнаності щодо ВІЛ/ 
туберкульозу сприяло застосовуванню працівниками 
Державної міграційної служби недискримінаційних 
методів роботи з шукачами притулку, незалежно від 
того, чи відомий їхній ВІЛ-статус чи невідомий.

У 2020 році Організація Об’єднаних Націй пріоритетне 
значення приділяла питанням зайнятості молоді та 

здатності молодих людей розвивати та реалізовувати 
свій потенціал, підтримуючи ініціативу «Український 
Пакт заради молоді». Ця ініціатива – це спільні 
зусилля бізнесу, Уряду та освітнього сектору, які 
спрямовані на створення партнерських відносин між 
бізнесом та системою освіти і забезпечення перших 
можливостей працевлаштування та стажування для 
молоді. Ініціативу було поновлено у вересні 2020 року, 
з орієнтованістю на нові виклики до 2025 року. 

2020 рік ознаменував завершення цієї історичної 
п’ятирічної спільної ініціативи, публічно визнаної 
найбільш масштабною ініціативою партнерства 
між громадськістю та приватним сектором – вона 
об’єднала понад 148 роботодавців, які разом створили 
понад 45 тис. робочих місць для молоді. Цю ініціативу 
мережа «CSR Europe» визнала одним із найкращих 
напрацювань для молоді у Європі, а всесвітня ініціатива 
Організації Об’єднаних Націй «Гідні робочі місця для 
молоді» визнала проєкт «Пакт заради молоді» одним 
із найкращих світових прикладів впровадження ЦСР 8 
(Гідна праця та економічне зростання).

ПОКРАЩЕННЯ СТАНДАРТІВ ПРАЦІ 

З метою забезпечення справедливих, безпечних 
та здорових умов праці, Організація Об’єднаних 
Націй активно підтримувала розробку нормативно-
правового акту, що транспонує Рамкову директиву 
ЄС з безпеки і гігієни праці, а також узгодження 
національного трудового законодавства з деякими 
іншими міжнародними та європейськими стандартами 
з охорони праці у сфері трудових відносин. Організація 
Об’єднаних Націй сприяла практичному застосуванню 

цього нового законодавства шляхом забезпечення 
запровадження систем управління ризиками 
у гірничодобувній промисловості України. 
Це передбачало розробку профілю безпеки та 
гігієни праці для України та пілотування системи 
управління ризиками на вугільній шахті «Степова». 
Після позитивної оцінки Міністерство енергетики 
та партнери у соціальній сфері продовжать надання 
підтримки на період після 2020 року.

ПІДТРИМКА РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА І БІЗНЕСУ В СІЛЬСЬКІЙ 
МІСЦЕВОСТІ 

Для сільських громад в Україні належні ланцюжки 
створення вартості у поєднанні зі стабільною стійкістю до 
кліматичних змін є надзвичайно важливими аспектами 
для забезпечення засобів до існування. Організація 
Об’єднаних Націй працює над вдосконаленням 
ланцюгів виробництва сільськогосподарської 
продукції та доступу до ринків, зосереджуючи увагу 
на підтримці дрібних фермерів, розвитку ланцюгів 
створення вартості та розробці документів технічного 
і нормативного характеру для державного та 
приватного секторів. Важливим прикладом цієї роботи 
у 2020 році є вдосконалення нормативно-правової 
бази щодо діяльності кооперативів. Організація 
Об’єднаних Націй та Європейський банк реконструкції 
та розвитку схвально сприйняли ухвалення Урядом 
знакових законодавчих актів,за які вони виступали 

протягом багатьох років. Це законодавство відкрило 
шлях до сучасної сільськогосподарської кооперації 
в Україні. Це законодавство підтримує створення 
сільськогосподарських кооперативів, які можуть 
покращити продуктивність фермерських господарств 
та збільшити їхні можливості доступу до високоякісних 
ресурсів шляхом забезпечення доступу до сучасних 
технологій, технічних консультацій, фінансування та 
ринків, як всередині країни, так і за кордоном, тим 
самим посилюючи їхні позиції при прийнятті рішень.

В результаті підтримки, наданої Організацією 
Об’єднаних Націй у цій сфері, 152 місцевих підприємства 
та понад 200 тис. жінок і чоловіків покращили свої 
засоби до існування та економічні можливості завдяки 
багатостороннім ініціативам сталого розвитку у сферах 
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місцевого економічного розвитку, енергоефективності, 
управління відходами та розвитку сталої транспортної 
системи. Крім того, понад 350 учасників пройшли 
одноденний навчальний тренінг «Польова школа 
фермера» з ресурсоощадних та раціональних методів 
ведення сільського господарства. У тренінгу взяли 
участь 144 фермери, які використали нові отримані 
знання у своїх господарствах, які загалом становлять 
248 220 га орної землі.

КІНЦЕВИЙ РЕЗУЛЬТАТ 1.2

СТАНОМ НА 2022 РІК НАЦІОНАЛЬНІ УСТАНОВИ, ПРИВАТНІ 
ПІДПРИЄМСТВА ТА ГРОМАДИ ВПРОВАДЖУЮТЬ ҐЕНДЕРНО 
АДАПТОВАНІ ПРОГРАМИ І ЗАХОДИ ДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
СТАЛОГО УПРАВЛІННЯ ПРИРОДНИМИ РЕСУРСАМИ, 
ЗБЕРЕЖЕННЯ ЕКОСИСТЕМ, АДАПТАЦІЇ ДО НАСЛІДКІВ 
ЗМІНИ КЛІМАТУ ТА ЇХ ПОМ’ЯКШЕННЯ, А ТАКОЖ СТВОРЕННЯ 
«ЗЕЛЕНИХ» РОБОЧИХ МІСЦЬ

ЕКОЛОГІЧНО ВІДПОВІДАЛЬНА ДЕРЖАВНА ПОЛІТИКА

16 220  тонн викидів CO2 скорочено 
на понадщорічно у визначених 
громадських будівлях

1 036 нових об’єднань домовласників

У 2020 році Організація Об’єднаних Націй продовжувала 
сприяти зміцненню потенціалу Комітету Верховної 
Ради України з питань екологічної політики та 
розробці законодавства для забезпечення приведення 
нормативно-правової бази України у відповідність до 
зобов’язань згідно з Паризькою угодою та Європейським 
зеленим курсом.

Організація Об’єднаних Націй також сприяла 
вдосконаленню оцінки екологічних ризиків. 

Онлайн-реєстр з оцінки впливу на довкілля, 
розроблений Організацією Об’єднаних Націй, був 
прийнятий

Міністерством захисту довкілля та природних 
ресурсів України. Створення Організацією Об’єднаних 
Націй інноваційної технології підповерхневого 
краплинного зрошення, а також ресурсоощадного 
ведення сільського господарства сприяло більш 
ефективному захисту ґрунтів у деградованих зонах, 
а також підвищенню на 10 відсотків ефективності та 
прибутковості для фермерів. Організація Об’єднаних 
Націй та Парламент України працюють у напрямку 
боротьби з відкритим спаленням рослинних решток та 
більш ефективного сприяння створенню і відновленню 
захисних лісосмуг. 

РОБОЧИЙ МОМЕНТ

В Україні 400 гектарів полезахисних лісосмуг захищають 13 мільйонів 
гектарів ріллі та сільськогосподарських ґрунтів. Однак через 
недосконалу нормативну базу права власності на ці ділянки 
залишаються неоднозначними. Без чітко визначених обов’язків 
лісосмугами не займаються, а посіви, які вони захищають, залишаються 
уразливими. Завдяки проекту «Інтегроване управління природними 
ресурсами деградованих ландшафтів» фермери отримують технології 
та ноу-хау для відновлення землі та вирощування більш різноманітних 
культур. За підтримки ФАО та партнерів Міністерство захисту довкілля 
та природних ресурсів України співпрацює з провідними українськими 
експертами та Інститутом водних проблем і меліорації з метою 
відновлення полезахисних лісосмуг шляхом розробки нормативно-
правового забезпечення для кращого управління земельними 
та лісовими ресурсами та надання фермерам методик для постійного 
поліпшення джерел їхніх засобів до існування.

Організація Об’єднаних Націй надалі сприяла 
покращенню якості води в річкових басейнах 
шляхом транспонування у національне законодавство 
Рамкової директиви ЄС щодо водних ресурсів, що 
передбачає розробку Планів управління річковими 
басейнами (один із національних цільових показників 
ЦСР) і, зокрема, у співпраці з Організацією з безпеки 
і співробітництва в Європі (ОБСЄ) – розробку плану 
управління басейном Сіверського-Донця на сході 

України – річки, яка є джерелом водопостачання для 
більшості населення Донбасу.

Організація Об’єднаних Націй також запустила проєкт 
«Аналіз ситуації щодо проблем довкілля для дітей» 
(CLAC), який буде висвітлювати питання клімату, 
енергетики та довкілля крізь призму дитячих програм, 
що реалізуються в Україні. 
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СТАЛА ЕНЕРГЕТИКА ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ 

Організація Об’єднаних Націй активно підтримує 
Уряд у розробці політики енергоефективності. 
Зокрема, Організація Об’єднаних Націй сприяла 
розгляду законопроекту про енергоефективність, 
розробленого для реалізації Директиви ЄС про 
енергоефективність (2012/27/EU), та запропонувала 
Міністерству захисту довкілля ключові рекомендації 
з питань політики, зокрема щодо першого принципу 
енергоефективності.

З метою стимулювання активного переходу України 
до зеленої енергетики Організація Об’єднаних Націй 
сприяла вдосконаленню потенціалу Уряду щодо 
розробки Дорожньої розвитку виробництва та 
використання водню для забезпечення відновлення 
після кризи COVID-19 з орієнтованістю на «зелену» 
енергетику. Розвиток інфраструктури для виробництва 
та використання водню в Україні сприятиме її 
економічному відновленню у екологічному ключі. 

У 2020 році Організація Об’єднаних Націй 
продовжувала підтримувати заходи забезпечення 
енергоефективності у житловому секторі: було 

створено 1 036 нових об’єднань домовласників 
(ОД). Це означає, що наразі в Україні є 1 861 повністю 
сформованих ОД, створених за підтримки ООН.

Організація Об’єднаних Націй також зміцнила 
оперативний та управлінський потенціал 5545 ново-
створених та існуючих об’єднань домовласників. 
Вісімдесят відсотків створених об’єднань 
домовласників мають на меті відремонтувати свої 
будинки для підвищення енергоефективності. 
Крім того, завдяки вдосконаленим заходам підвищення 
енергоефективності, ООН сприяла щорічному 
зменшенню викидів CO2 на понад 16 220 тон у 
визначених громадських будинках. 

Організація Об’єднаних Націй підтримала розробку 
Національної стратегії адаптації до змін клімату 
до 2030 року. Сукупно, у 2019 та 2020 роках очищено 
понад 2 млн м3 води після проведення очисних робіт 
на гідротехнічних спорудах в Чернігівській області. 
Завдяки цьому покращилася якість повітря для 
більше ніж 100 тис. жителів, а також забезпечується 
збереження екосистеми на площі в 6 тис. гектарів.

ВДОСКОНАЛЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ РЕСУРСІВ, КОНКУРЕНТНОСТІ 
ТА ЕКОЛОГІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ УКРАЇНСЬКИХ КОМПАНІЙ

У 2020 році Організація Об’єднаних Націй продовжувала 
підтримувати Центр ресурсоефективного та 
чистого виробництва (РЕЧВ), який зосереджує свою 
діяльність на запровадженні ресурсоефективних 
та екологічно чистих методів виробництва. РЕЧВ 
надав технічну допомогу та оцінки на виробництві 
170 українським компаніям, визначено 686 варіантів 
ресурсоефективного та чистого виробництва, 
внаслідок чого у 2020 році були досягнуті такі 
заощадження ресурсів: 57 варіантів для 17 компаній; 
енергетичні ресурси – 8 100 MWh; сировина – 53 т; 
вода – 1 900 м3; викиди CO2 – 2 100 т CO2-eq.; та 
економічне заощадження у сумі 300 тис. євро.

Кругова економіка та управління відходами – 
це ще одна сфера, яка зміцнює екологічну стійкість 
української промисловості в рамках підтримки 
проекту закону про управління відходами та 
проекту закону про енергетичну ефективність. 
Організація Об’єднаних Націй розробила та 
адаптувала настанови та найкращі практики для 

ММСП для забезпечення екологічної стійкості та 
просування у напряму кругової економіки в сфері 
сталого управління ресурсами та рішень щодо 
важливих ланцюгів постачання сировини в Україні. 

У 2020 році Організація Об’єднаних Націй спільно з 
Європейським космічним агентством (ЄКА) провела 
аналіз наслідків карантину, запровадженого у 
зв’язку з пандемією COVID-19, на якість повітря 
в Україні. Для визначення точок найбільшої 
забрудненості повітря, тенденцій та змін, що відбулися 
під час весняного карантину використовувалися дані 
спостереження за Землею (Earth Observation Data). 
Це дослідження надало українським посадовцям, які 
приймають рішення, інструменти для поліпшення 
обізнаності ситуацією, запровадження систем раннього 
попередження та підтримки планування запобіжних 
заходів у сфері якості повітря. Ці методи будуть 
додатково досліджені з метою оцінки можливості їх 
практичного застосування у моніторингу виконання 
національних ЦСР.
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СТРАТЕГІЧНИЙ НАПРЯМ 2.  
РІВНИЙ ДОСТУП ДО ЯКІСНИХ ТА ІНКЛЮЗИВНИХ ПОСЛУГ І СОЦІАЛЬНОГО 
ЗАХИСТУ 
АГЕНТСТВА: УНІСЕФ, ЮНФПА, ВООЗ, ПРООН, МОП, МОМ, УВКБ ООН, УНЗ ООН, ЮНЕЙДС, ЮНОПС, 
УВКПЛ

85,93%
ЦСР 3 – Забезпечте здорове життя 
та сприяти добробуту для всіх 
у будь-якому віці

Обсяг наявних ресурсів (річний)

$23 197 334

КІНЦЕВИЙ РЕЗУЛЬТАТ 2

СТАНОМ НА 2022 РІК ЧОЛОВІКИ, ЖІНКИ, ХЛОПЦІ І ДІВЧАТА 
РІВНОЮ МІРОЮ КОРИСТУЮТЬСЯ ПЕРЕВАГАМИ КОМПЛЕКСНОГО 
СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ, УНІВЕРСАЛЬНИХ МЕДИЧНИХ ПОСЛУГ 
ТА ЯКІСНОЇ ОСВІТИ

120 000 «пакунків малюка» видано

СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ

РОЗШИРЕННЯ ДОСТУПУ ДО СОЦІАЛЬНИХ ПОСЛУГ 
ТА ПОКРАЩЕННЯ СОЦІАЛЬНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ. 
Організація Об’єднаних Націй надавала підтримку 
та технічну допомогу для розширення доступу 
до соціальних послуг. За підтримки Організації 
Об’єднаних Націй міські адміністрації провели 
консультації з питань місцевого планування та 
бюджетування з метою запровадження інтегрованих 
соціальних послуг (тобто об’єднання різних служб в 
одному місці) та забезпечення досягнення результатів. 
Організація Об’єднаних Націй також надавала 
підтримку уразливим верствам населення у доступі до 
соціальних та державних послуг, а також проводила 
заходи з розбудови потенціалу для фахівців з метою 
забезпечення належної підтримки, зокрема, жертв 
торгівлі людьми, ВПО та осіб, які постраждали від ҐЗН. 
Організація Об’єднаних Націй також надавала прямі 
послуги у тих випадках, коли соціальна інфраструктура 
не могла забезпечити необхідну підтримку жертвам 
торгівлі людьми. Організація Об’єднаних Націй 
підтримала відновлення понад 100 об’єктів соціальної 
інфраструктури – це, зокрема, лікарні, дитячі садки і 
школи, гуртожитки для ВПО, системи водопостачання 
та електропостачання.

Ще одним прикладом тісної співпраці Організації 
Об’єднаних Націй з Урядом було надання 120 тис. 
«пакунків малюка» новонародженим малюкам – 
це сприяло їх здоров’ю безпеці та благополуччю.

РОЗШИРЕННЯ ДІАЛОГУ З ПИТАНЬ ПОЛІТИКИ/
ПІДТРИМКИ ТА АДВОКАЦІЇ НА ВСІХ РІВНЯХ. Підтримка 
у розробці політики, надана Організацією Об’єднаних 
Націй, сприяла досягненню суттєвих покращень у 
нормативному забезпеченні соціального захисту.

РОБОЧИЙ МОМЕНТ

Жашківська лікарня, 28 січня 2020 року: 
мати новонародженого роздивляється вміст 
«пакунку малюка», наданого ЮНІСЕФ та ЮНОПС

Організація Об’єднаних Націй надала технічну підтримку 
та експертні знання у розробці нової нормативно-
правової бази щодо безпеки та гігієни праці, 
відповідно до вимог ЄС. Організація Об’єднаних Націй 
підтримала Україну у реалізації Національну стратегію 
реформування системи юстиції щодо дітей, 
зокрема були розроблені програми для ресоціалізації 
неповнолітніх з використанням наявних державних 
послуг та соціальної інфраструктури. Також були 
впроваджені заходи щодо збільшення участі дітей та 
молоді у діалогах місцевого рівня з питань політики, що 
забезпечило значущу участі дітей та молоді у процесах 
планування та розробки на місцевому рівні Національної 
молодіжної стратегії України. Заходи високого рівня, 
вжиті Організацією Об’єднаних Націй, сприяли розробці 
Указу Президента «Про невідкладні заходи із 
запобігання та протидії домашньому насильству, 
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насильству за ознакою статі, захисту прав осіб, 
які постраждали від такого насильства» та запуску 
нової державної Програми на підтримку цієї стратегії. 
Організація Об’єднаних Націй також запровадила 
нові підходи до контролю та обмеження з метою 
запобігання інституалізації (поміщення дітей в заклади 
інституційного догляду) та сприяння возз’єднанню 
дітей з сім’єю. Більше того, концепція інтегрованих 
соціальних послуг враховувалася при розробці 
Національного закону «Про соціальні послуги». 

Науковий аналіз, дослідження, оцінки. Організація 
Об’єднаних Націй також сприяла вдосконаленню 
соціального захисту, публікуючи та поширюючи 

аналіз, дослідження та оцінки. Була проведена перша 
національна оцінка існуючих систем альтернативного 
догляду, яка лягла в основу рекомендацій для розробки 
Національного плану дій. Індекс благополуччя молоді – 
це обґрунтований фактичними даними інструмент, який 
дозволяє відстежувати та оцінювати стан добробуту 
молоді (у тому числі доступ до державних послуг). Такий 
інструмент було запроваджено на муніципальному рівні 
у семи нових містах. Ця ініціатива служить інструментом 
для місцевих політиків для визначення пріоритетних 
напрямків інвестицій у розвиток молоді шляхом 
виявлення факторів нерівності та уразливості молоді, які 
потребують цілеспрямованих заходів шляхом реалізації 
спеціальних програм та проектів.

СИСТЕМА ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я 

УПРАВЛІННЯ ТА РЕФОРМА. Декілька здобутків було 
досягнуто у сфері управління системою охорони 
здоров’я та медичну реформу. Організація Об’єднаних 
Націй продовжувала підтримувати національний 
сектор охорони здоров’я та процес реформування 
фінансування системи охорони здоров’я шляхом 
надання експертних технічних консультацій та 
фінансових внесків, сприяння політичному діалогу 
відповідно до ЦСР та міжнародних норм у сфері 
охорони здоров’я, та застосовуючи підхід, орієнтований 
на дотримання прав людини та ґендерної рівності. 

Завдяки підтримці, наданій МОЗ, були розроблені 
декілька стратегій та рекомендацій національного 
рівня. Організація Об’єднаних Націй надала технічну 
та експертну підтримку у підготовці Національної 
стратегії щодо наркотиків на 2021–2030 роки. 
Очікується, що цей. документ буде офіційно 
затверджений у 2021 році. Крім того, були розроблені 
Клінічні настанови щодо лікування опіоїдної 
залежності, які затвердило МОЗ. Також, як і раніше, 
надавалася експертна підтримка Національній 
раді з питань протидії туберкульозу та ВІЛ-інфекції/
СНІДу щодо розробки щорічного плану діяльності 
Національної ради на 2020 рік.

Щоб запобігти згортанню реформи фінансування 
охорони здоров’я, якого побоюються, Організація 
Об’єднаних Націй вела політичний діалог із 
Міністерством охорони здоров’я, Парламентським 
комітетом з питань охорони здоров’я та іншими 
партнерами, надаючи стратегічні та обґрунтовані 
фактичними даними консультації. Крім того, за сприяння 
Організації Об’єднаних Націй Національна платформа 
суддів з питань протидії ВІЛ/СНІДу, туберкульозу та 
прав на здоров’я розробила Збірник судових справ 
стосовно ВІЛ/туберкульозу для використання 
законодавцями у ході впровадження національних 
реформ. Також було підтримано створення Всепартійної 

парламентської платформи з питань прав людини та 
соціально небезпечних захворювань, яка забезпечує 
майданчик для обговорення цих тем законодавцями. 
На місцевому рівні Організація Об’єднаних Націй також 
продовжувала підтримувати міста у реалізації Планів 
дій щодо забезпечення дотримання прав людини 
та здоров’я громадян у містах. 

Також були розроблені численні звіти, опитування та 
дослідження з метою надання даних та їх використання 
у діалозі з питань політики. Організація Об’єднаних 
Націй підготувала керівний документ Бюджетний 
простір для системи охорони здоров’я в Україні. 
Результати дослідження щодо застосування підходу 
до епідеміологічного нагляду за факторами 
ризику(STEPS) були взяті до уваги і впроваджені 
Урядом та партнерами у сфері охорони здоров’я. Були 
також проведені додаткові дослідження і передані 
рекомендації Уряду, у тому числі дослідження Стан 
контролю за тютюном в Україні та Стан виконання ЦСР, 
що стосуються охорони здоров’я.

ПОКРАЩЕННЯ РІВНОГО ДОСТУПУ ДО ПОСЛУГ. 
Організація Об’єднаних Націй підтримувала Україну 
у покращенні рівного доступу до медичних послуг, 
здійснювала адвокаційну діяльність, проводила 
дослідження та організовувала заходи з розбудови 
спроможності для медичних фахівців. Крім того, 
Організація Об’єднаних Націй продовжувала надавати 
безпосередню підтримку Уряду у виконанні його 
зобов’язань щодо боротьби з ВІЛ/ туберкульозом, 
вірусним гепатитом та щодо застосування замісної 
підтримувальної терапії (ЗПД) у лікуванні опіоїдної 
залежності. У результаті цієї взаємодії Україна наразі має 
найбільш масштабну у Східній Європі та Центральній 
Азії програму доконтактної профілактики ВІЛ. 
Аналогічним чином, було надано підтримку для 
вдосконалення якості допомоги щодо психологічного 
здоров’я, у тому числі шляхом розгортання мобільних 
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груп та психологічного консультування у онлайн режимі. 
Організація Об’єднаних Націй також сприяла розбудові 
спроможності регіональних систем охорони здоров’я 
для комплексного реагування на випадки ҐЗН та надання 
послуг постраждалим.

Організація Об’єднаних Націй також здійснювала 
адвокаційну діяльність на підтримку ґендерно 
чутливих та доброзичливих до молоді послуг, в 
результаті якої було внесено зміни до Національного 
плану ліквідації передачі ВІЛ від матері до дитини.

Науковий аналіз та дослідження продовжувалися і у 
2020 році, в результаті було розроблено Протокол 
надання послуг. Документ був підготовлений за 
підтримки Організації Об’єднаних Націй, під спільним 
керівництвом МОЗ та Національної служби здоров’я, було 
також залучено сотні надавачів послуг для обговорення 
та визначення рекомендацій щодо реформи. Організація 
Об’єднаних Націй також підтримала Дослідження про 
стан реабілітаційних послуг, а прийняті рекомендації 
лягли в основу нового Національного положення 
про реабілітацію, ухваленого в кінці 2020 року. 
Рекомендації, сформовані за результатами Дослідження 
першочергових потреб та перешкод у отриманні 
медичних і соціальних послуг серед осіб, які 
вживають наркотики, також використовуються для 
розробки нових методик у наданні послуг для людей, які 
вживають наркотики. Було здійснено також Картування 
лікувальних закладів, яке сприяє моніторингу 
вживання наркотиків та забезпеченню відповідальної 
системи лікування.

Організація Об’єднаних Націй також підтримала 
національних партнерів у підвищенні рівня обізнаності 
щодо медичних послуг в рамках Національної кампанії 

з фізичної активності та всесвітнього дня боротьби з 
тютюнопалінням «Всесвітній день без тютюну».

Іммунізація, вакцини та «інфодемія». Організація 
Об’єднаних Націй продовжувала надавати допомогу 
МОЗ у основних зусиллях щодо вакцинації, підтримуючи 
План ліквідації кору та краснухи, контролюючи регулярне 
охоплення імунізацією та надаючи технічні консультації 
партнерам у сфері охорони здоров’я. Оскільки через 
триваючу пандемію COVID-19 була загроза зменшення 
регулярного охоплення населення вакцинацією, 
Організація Об’єднаних Націй проводила як адвокаційну 
діяльність, так і роботу з громадськістю щодо імунізації, при 
цьому постійно надаючи підтримку в питаннях політики, 
сприяючи розбудові потенціалу та здійснюючи цільову 
комунікацію. В результаті такої діяльності до звичайного 
календаря щеплень було додано одну нову вакцину. З 
метою підвищення рівня протиепідемічної готовності 
продовжувалася підтримка систем інфекційного 
контролю та лабораторних досліджень. І нарешті, 
Організація Об’єднаних Націй провела дослідження 
щодо постійної інфодемії – поширення недостовірної та 
неточної інформації про пандемію – та сформулювала 
рекомендації для Уряду та громадськості 

ОСВІТА 

Інклюзивна початкова та середня освіта. Уряд 
продовжувала підтримувати модель «Безпечні та 
доброзичливі до дітей школи» з метою інтегрування 
принципів доброзичливого до дітей, безпечного 
та захищеного навчального середовища, особливо 
на постраждалих внаслідок конфлікту територіях 
східної України. Організація Об’єднаних Націй 
допомогла впровадити модель безпечних шкіл у 
50 школах, розташованих уздовж лінії розмежування в 
Донецькій та Луганській областях України. Організація 
Об’єднаних Націй та партнери розробили шрифт 
кирилицею, який допомагає полегшити труднощі, 
спричинені дислексією. Вперше такий шрифт 
розроблений для кирилиці. Починаючи з 2020 року, 
шрифт використовувався в підручниках та наочному 
і навчальному матеріалі для 1 та 2 класів чотирьох 
пілотних шкіл. Після отримання позитивних результатів 

пілотного проекту Міністерство освіти схвалить 
шрифт для використання в навчальних матеріалах 
по всій Україні. Цей шрифт є у відкритому доступі для 
загального користування: https://github.com/Social-
Synergy/inclusion-UKR 

Організація Об’єднаних Націй продовжує докладати 
зусиль для забезпечення ґендерно чутливої освіти шляхом 
розбудови потенціалу вчителів, проведення хакатонів для 
освітян, а також видавців та авторів шкільних підручників 
щодо створення недискримінаційного текстового та 
візуального контенту. Загалом Організація Об’єднаних 
Націй провела роботу з 65% видавництв шкільних 
підручників щодо створення сучасного освітнього 
контенту без стереотипів. Кількість підручників, де 
переважають дискримінаційні уявлення, було скорочено 
від 86 відсотків у 2016 р. до 2 відсотків – у 2020 р. 
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Кількість підручників, де переважають 
дискримінаційні уявлення, було скорочено 
від  86% у 2016 р. до 2% у 2020 р.

У 2020 році за запитом Міністерства освіти Організація 
Об’єднаних Націй провела дослідження ставлення 
вчителів та батьків до комплексної сексуальної освіти. 
Результати дослідження підтвердили, що переважна 
більшість батьків (89%) та вчителів (92%) 
підтримують ідею запровадження формальної та 
неформальної комплексної сексуальної освіти. 
Міжвідомча робоча група з питань розвитку концепції 
комплексної сексуальної освіти буде сформована 
Міністерством на початку 2021 року. 

За запитом Міністерства освіти і науки з метою 
забезпечення всебічної раннього попередження торгівлі 
людьми Організація Об’єднаних Націй підтримала 
розробку та затвердження додаткових ґендерно 
чутливих навчальних матеріалів для профілактики 
торгівлі людьми серед дітей, які навчаються у початковій 
школі (1-4 класи). Було визначено 25 пілотних шкіл з 
чотирьох областей України. Загалом 79 вчителів (78 
жінок та 1 чоловік) пройшли навчання із викладання 
в початкових школах розроблених навчальних уроків 
щодо протидії торгівлі людьми. Вони були затвердженні 
для проведення серед 2851 учнів початкових класів 
(51% дівчат та 49% хлопців). 

ПІДТРИМКА БЕЗПЕЧНИХ УМОВ ПРАЦІ ТА РОЗВИТКУ 
НАВИЧОК. Були впроваджені інноваційні механізми 
та платформи для залучення молоді до різноманітних 
суспільних питань. Після закриття на карантин шкіл у 
березні 2020 року посилилися відчуття роздратування, 
тривоги та почастішали випадки насильства серед 
учнів. У зв’язку з цим Організація Об’єднаних Націй 

провела курс, що складався з 55 онлайн-семінарів 
«Вирішення конфліктів у цифровому просторі», у яких 
взяли участь 2177 підлітків та 1883 дорослих. Курс 
сприяв ненасильницькому спілкуванню у вирішенні 
конфліктів, що виникають в умовах навчання в онлайн-
режимі. Організація Об’єднаних Націй запровадила 
проект підтримки однолітками одне одного для 
підвищення стресостійкості підлітків у ці складні 
часи. П’ятдесят однолітків-волонтерів пройшли 
навчання для надання емоційної підтримки підліткам 
через веб-сервіс. Вони залучили 900 підлітків, які 
потребують відповідної самодопомоги, направляючи 
їх до професійних служб психологічної допомоги та 
реагування на насильство. Інформаційною кампанією 
було охоплено більше 100 тис. осіб. 

Організація Об’єднаних Націй продовжила програму 
навчання розвитку навичок на основі шкільних 
програм «Лабораторія навичок: самозайнятість» 
та «Лабораторія навичок: успішна кар’єра». Понад 
300 молодих людей в 14 регіонах України долучилися 
до проекту. Онлайн курс «Лабораторія навичок: успішна 
кар’єра» був запущений на платформі Impactorium, на 
курс зареєструвалося 1200 учасників та учасниць. Для 
30 інструкторів літніх таборів, психологів, вчителів, 
методистів та спеціалістів молодіжних центрів 
Донецької та Луганської областей було організовано 
тренінг для тренерів під назвою ProSkills з метою 
підготовки їх до подальшого впровадження програми 
ProSkills у роботі з підлітками віком від 14 до 17 років. 
Учасники тренінгу ProSkills продовжили свою роботу 
провівши тренінги ProSkills як у офлайн, так і в онлайн 
форматі майже для 230 хлопців і дівчат Донецької та 
Луганської областей, включаючи тих, хто проживає 
біля лінії розмежування.

Організація Об’єднаних Націй сприяла проведенню 
навчання життєвих навичок шляхом розробки 
інноваційного навчального онлайн-квесту з питань 
безпечного працевлаштування, мета якого – підвищити 
обізнаність українців про ризики зловживань та 
шахрайства при найманні на роботу і працевлаштуванні. 
Основною метою навчального онлайн-квесту є розвиток 
навичок критичного мислення користувачів у реальних 
життєвих ситуаціях та навчання того, як визначити 
ризиковані ситуації, які можуть призвести до торгівлі 
людьми. Понад 23 тис. українців (з них 48% молоді до 
25 років) вже пройшли квест з моменту його запуску 1 
жовтня 2020 року, отримавши індивідуальні коментарі 
про безпеку свого вибору під час навчального квесту 
та поради щодо безпеки працевлаштування та міграції, 
а також контакти «гарячої лінії» за номером 527 з питань 
протидії торгівлі людьми та консультування мігрантів, 
функціонування якої забезпечує МОМ та вебсайт www.
worksafe.org.ua
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СТРАТЕГІЧНИЙ НАПРЯМ 3.  
ДЕМОКРАТИЧНЕ ВРЯДУВАННЯ, ВЕРХОВЕНСТВО ПРАВА І ГРОМАДСЬКА УЧАСТЬ. 
АГЕНТСТВА: ЮНІСЕФ, ЮНФПА, ПРООН, МОП, ООН ЖІНКИ, ЮНОПС, УВКБ ООН,МОМ

63,77%
ЦСР 16 – Сприяння розвитку мирних 
та інклюзивних суспільств для сталого 
розвитку, забезпечення доступу до правосуддя 
для всіх та побудови ефективних, підзвітних 
та інклюзивних установ на всіх рівнях

Обсяг наявних ресурсів 
(річний)

$72 535 752

КІНЦЕВИЙ РЕЗУЛЬТАТ 3

СТАНОМ НА 2022 РІК ЖІНКИ ТА ЧОЛОВІКИ, ДІВЧАТА ТА ХЛОПЦІ 
БЕРУТЬ УЧАТЬ У ПРИЙНЯТТІ РІШЕНЬ, КОРИСТУЮТЬСЯ ПРАВАМИ 
ЛЮДИНИ, ҐЕНДЕРНОЮ РІВНІСТЮ, ЕФЕКТИВНИМИ, ПРОЗОРИМИ 
ТА НЕДИСКРИМІНАЦІЙНИМИ ДЕРЖАВНИМИ ПОСЛУГАМИ.

ОРГАНІЗАЦІЯ ОБ’ЄДНАНИХ НАЦІЙ ПІДТРИМУЄ 
ВИКОНАННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ СТРАТЕГІЇ У СФЕРІ 
ПРАВ ЛЮДИНИ НА 2021–2023 РОКИ ТА ПЛАНУ 
ДІЙ ДО НЕЇ. Ця підтримка передбачала підготовку 
Організацією Об’єднаних Націй нових розділів щодо 
засобів правового захисту та відшкодування шкоди 
цивільним особам, що постраждали від конфлікту, 
посилення врахування ґендерної проблематики на 
національному і місцевому рівнях та забезпечення 
недопущення дискримінації, сприяння соціальній 
згуртованості. Крім того, Організація Об’єднаних 
Націй запропонувала кілька додаткових змін, що 
стосуються таких питань: право на справедливий 
суд та відповідальність за порушення цього права; 
недопущення дискримінації лесбіянок, геїв, бісексуалів, 
трансґендерів, інтерсексуалів та квірів, осіб, що належать 
до ромської національної меншини, осіб з інвалідністю; 
свобода ЗМІ; свобода мирних зібрань; права на 
роботі; право на соціальний захист; право на освіту; 
поінформованість про права людини; права затриманих, 
ВПО та мешканців територій, підконтрольних збройним 
угрупованням. Ця робота була проведена на основі 
даних оцінки виконання Національної стратегії 
у сфері прав людини на 2016–2019 роки, у якій 
аналізуються ключові досягнення у реалізації Плану 
дій Стратегії, виклики та наступні кроки, необхідні для 
просування прав людини в Україні, які були підсумовані 
та надані Міністерству юстиції.

БОРОТЬБА З СЕКСУАЛЬНИМ ТА ҐЕНДЕРНО 
ЗУМОВЛЕНИМ НАСИЛЬСТВОМ. Організація 
Об’єднаних Націй просувала це питання на 
законодавчому та політичному рівнях, розробивши 

та надавши українській владі низку рекомендацій, які 
включали конкретні пропозиції. Як один із прикладів 
можна навести включення питання боротьби з 
сексуальним насильством, пов’язаним з конфліктом, 
до відповідних законодавчих ініціатив стосовно 
розробки системи правосуддя перехідного періоду, 
імплементації норм міжнародного кримінального права 
та гуманітарного права, що завершилося підготовкою 
законопроекту № 2689.

РОБОЧИЙ МОМЕНТ

Поліція поширює плани безпеки для осіб, 
які постраждали від ҐЗН (травень 2020)

Так само, Організація Об’єднаних Націй надала 
відповідні коментарі до проекту Національного 
плану дій з виконання Резолюції Ради Безпеки 
Організації Об’єднаних Націй 1325 «Жінки, 
мир, безпека», спрямовані на забезпечення більш 
ефективного дотримання положень резолюції 
до 2025 року, включаючи посилення процесу 
розслідування випадків сексуального насильства, 
пов’язаного з конфліктом, відповідно до міжнародних 
стандартів. Крім того, після ретельної оцінки 
Організація Об’єднаних Націй розробила Матрицю 
показників раннього попередження для Уряду, 
яка допоможе просувати комплексний підхід до 
запобігання та протидії сексуальному насильству, 
пов’язаному з конфліктом в Україні. 

Крім того, за підтримки Організації Об’єднаних Націй 
у 2020 році в Україні вперше пілотувалася модель 
«Барнахус» (Barnhaus), відповідно до Указу Президента 
України щодо протидії домашньому насильству. 
21 вересня 2020 року в Україні був прийнятий 
Президентський Указ «Про невідкладні заходи із 
запобігання та протидії домашньому насильству, 
насильству за ознакою статі, захисту прав осіб, які 
постраждали від такого насильства».
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РОБОЧИЙ МОМЕНТ

IV Український Жіночий Конгрес, який пройшов за підтримки ООН

РІВНІСТЬ ТА НЕДОПУЩЕННЯ ДИСКРИМІНАЦІЇ в умовах 
реагування на пандемію COVID-19, в числі інших обставин. 
У цьому відношенні було надано інформаційну та 
юридичну підтримку 3 465 жінкам та чоловікам, а 
також підтримку програмі закупівлі медикаментів, 
яка дала змогу понад 798 140 пацієнтам отримати 
лікування та медичні препарати державним коштом. 

РОБОЧИЙ МОМЕНТ

Перша Леді відкриває Міжнародний форум 
проти ґендерно зумовленого насильства (лютий 2020)

Також була надана підтримка для розробки нових та 
оновлення існуючих нормативно-правових актів, що 
забезпечують стимулювання, виконання і моніторинг 
принципів рівності та недопущення дискримінації, 
у тому числі людей з інвалідністю, а також протидію 
дискримінації за ознакою статі. У 2020 році за підтримки 
Організації Об’єднаних Націй Парламент та Уряд 
внесли зміни до виборчого кодексу з метою зміцнення 
санкцій за недотримання 40-відсоткової ґендерної 
квоти (Закон України від 16.07.2020 №805-IX). Уряд 
також посилив інституційні та координаційні механізми 
національного органу з питань ґендерної політики, 

створивши Комісію з питань координації взаємодії 
органів виконавчої влади щодо забезпечення рівних 
прав та можливостей жінок і чоловіків (Постанова 
Кабінету Міністрів №784 від 02.09.2020), та офіційно 
затвердив створення посад радників та підрозділів 
з ґендерних питань у органах виконавчої влади на 
національному та регіональному рівнях (Постанова 
Кабінету Міністрів №930 від 9 жовтня 2020 р.) 

Ще одним визначним досягненням у 2020 році було 
прийняття закону, що встановлює процедуру 
визнання особою без громадянства, який після 
його імплементації створює процедуру для органів 
державної влади щодо визначення статусу громадянства 
чи безгромадянства осіб без документів, що дозволить 
встановити правовий статус відповідної особи. Крім того, 
частково завдяки адвокаційним зусиллям Організації 
Об’єднаних Націй, у червні 2020 року до Виборчого 
кодексу були внесені зміни, що дозволяють особам, 
які офіційно не проживають у виборчому окрузі, 
змінити адресу голосування на адресу свого 
поточного проживання, що тим самим покращить 
ситуацію, зокрема ВПО, а також студентів та інших осіб, 
які проживають за межами офіційного місця проживання. 
Це також додає дієвості скасуванню прописки (як 
дозволу на проживання, так і реєстрації міграції), яка була 
визнана неконституційною у 2001 році. Крім того, у грудні 
2020 року Парламентом України у першому читанні 
був прийнятий проект закону №3695, який передбачає 
рівні можливості для матері та батька у догляді за дітьми, 
вдосконалює практику догляду чоловіків за дітьми, а також 
усуває законодавчі прогалини, що обмежують право 
чоловіка на відпустку по догляду за дитиною відповідно 
до Угоди про асоціацію між ЄС та Україною та як одне 
із зобов’язань «Партнерства Біарріц». Крім того, після 
узгоджених адвокаційних заходів Організації Об’єднаних 
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Націй щодо вирішення ситуації з правами людини в 
Автономній Республіці Крим та місті Севастополі (Україна), 
які тимчасово окуповані Російською Федерацією (далі – 
Крим), для деяких категорій дітей свобода пересування 
між Кримом та материковою частиною України була ще 
більше спрощена. Аналогічним чином, після адвокаційної 
діяльності Організації Об’єднаних Націй, Національний 
банк України вніс зміни до своєї постанови, яка 
передбачала дискримінаційне виключення кримчан із 
усього спектру банківських послуг в Україні.

Організація Об’єднаних Націй сприяла підвищенню 
ефективності та прозорості системи управління міграцією 
в Україні. Це було досягнуто завдяки автоматизації бізнес-

процесів Державної міграційної служби України (ДМС), 
Державної прикордонної служби України (ДПСУ) та 
Міністерства закордонних справ України (МЗС). Спільна 
система співставлення біометричних даних пришвидшує 
надання послуг відповідними органами влади та сприяє 
зменшенню корупційних ризиків у сфері управління 
міграцією. Однак повноцінне використання декількох 
розроблених рішень стане можливим після прийняття 
кількох законодавчих актів, спрямованих на забезпечення 
комплексного регулювання збору та обробки 
біометричних даних іноземців та осіб без громадянства. 
Організація Об’єднаних Націй надала підтримку Уряду 
рекомендаціями щодо необхідних змін в законодавстві.

СТРАТЕГІЯ ОБ’ЄДНАНИХ НАЦІЙ ТА ПЛАН ДІЙ ЩОДО 
БОРОТЬБИ З НЕНАВИСНИЦЬКОЮ РИТОРИКОЮ. 
У 2020 році Організацією Об’єднаних Націй посилено 
спільний підхід до боротьби з ненависницькою 
риторикою, що сприяло досягненню низки результатів. 
Наприклад, на основі стратегії та Плану дій Генерального 
секретаря щодо боротьби з ненависницькою риторикою, 
1 травня 2020 року Організацією Об’єднаних Націй 
ухвалено спеціальний План дій для України щодо 
боротьби з ненависницькою риторикою. Організація 
Об’єднаних Націй, шляхом проведення навчання, сприяла 
зміцненню потенціалу представників Омбудсмана щодо 
боротьби з ненависницькою риторикою. Це, своєю 
чергою, забезпечило збільшення кількості зафіксованих 
випадків ненависницьких висловлювань, які були 
засуджені відповідними органами влади, у тому числі 
державними та міськими чиновниками, релігійними 
лідерами. Співпраця в системі Організації Об’єднаних 
Націй та з Офісом омбудсмана щодо боротьби з 
ненависницькою риторикою шляхом пропагування 
раннього попередження також сприяла попередженню 
ескалації ненависницьких висловлювань та насильства 
на ґрунті ненависті.

СТРАТЕГІЧНИЙ НАПРЯМ 4.  
БЕЗПЕКА ГРОМАДЯН, СОЦІАЛЬНА ЄДНІСТЬ І ВІДНОВЛЕННЯ З ОСОБЛИВИМ 
АКЦЕНТОМ НА СХОДІ УКРАЇНИ  
АГЕНТСТВА: ЮНІСЕФ, ЮНФПА, ПРООН, УВКПЛ, ООН ЖІНКИ, ЮНОПС, УВКБ ООН,МОМ

40,85%
ЦСР 16 – Сприяння розвитку мирних 
та інклюзивних суспільств для сталого 
розвитку, забезпечення доступу до правосуддя 
для всіх та побудови ефективних, підзвітних 
та інклюзивних установ на всіх рівнях

Обсяг наявних ресурсів 
(річний)

$19 165 549

КІНЦЕВИЙ РЕЗУЛЬТАТ 4

СТАНОМ НА 2022 РІК ГРОМАДИ, ВКЛЮЧАЮЧИ ЇХ НАЙБІЛЬШ 
УРАЗЛИВИХ ОСІБ І ВПО, Є БІЛЬШ СТІЙКИМИ ТА НА ЗАСАДАХ 
РІВНОСТІ ОТРИМУЮТЬ ПЕРЕВАГИ ВІД БІЛЬШОЇ СОЦІАЛЬНОЇ 
ЄДНОСТІ, ЯКІСНИХ ПОСЛУГ ТА ПІДТРИМКИ ВІДНОВЛЕННЯ.

ПІДТРИМКА РЕГІОНАЛЬНИХ І МІСЦЕВИХ ОРГАНІВ 
ВЛАДИ ЩОДО НАДАННЯ ЯКІСНИХ, НЕДИСКРИ-
МІНАЦІЙНИХ І РІВНОПРАВНИХ СОЦІАЛЬНИХ 
ПОСЛУГ НА СХОДІ УКРАЇНИ. Організація Об’єднаних 
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Націй надала підтримку та технічну допомогу для 
посилення доступу до соціальних послуг, з особливим 
акцентом на уразливих групах населення та на сході 
України. Нові моделі інтегрованих соціальних послуг, що 
об’єднують різні послуги в одному місці з єдиним веб-
сайтом, були запроваджені у містах на сході України.

Інтегровані соціальні послуги для сімей з дітьми були 
вдосконалені завдяки розбудові потенціалу спеціалістів 
з соціального супроводу, вирішенню соціальних та 
ґендерно специфічних потреб уразливих сімей з дітьми, 
а також проведенню навчання для спеціалістів громад 
та осіб, що приймають рішення, щодо проектування, 
планування та бюджетування соціальних послуг. 

Завдяки спільній програмі ООН, орієнтованій на 
Східну Україну, 360 тис. осіб, які проживають у районах, 
постраждалих від конфлікту (57% жінок), скористались 
перевагами покращеної соціальної інфраструктури 
та якісними державними послугами. Агентства 
та партнери Організації Об’єднаних Націй також 
забезпечили безпечною питною водою понад 600 тис. 
людей на сході України протягом 2020 року.

Жінки та чоловіки, включно з тими, хто стикається з 
множинними та перехресними формами дискримінації, 
в Донецькій, Луганській та Запорізькій областях, що 
постраждали внаслідок конфлікту, скористалися 
послугами в рамках 21 місцевої стратегії соціально-
економічного розвитку, 16 цільових програм, 
30 бюджетних програм та п’яти програм соціально-

економічного розвитку, які всі підтримує Організація 
Об’єднаних Націй. Всі ці стратегічні документи більше 
враховують ґендерні аспекти та наслідки конфлікту, 
а також потреби членів громади, включаючи осіб 
з найбільш уразливих категорій, та узгоджуються 
із ЦСР. Ефективна участь громадян у політичному 
житті їхніх громад покращує їхнє почуття дотичності 
та приналежності до процесів, а сприйняття 
альтернативних поглядів і зміцнення впевненості в 
тому, що процеси прийняття рішень проходять за їхньої 
участі та із врахуванням потреб та інтересів всіх верств 
населення, сприяють їхній підтримці реінтеграції.

Другий Національний план дій з виконання 
Резолюції РБ ООН 1325 «Жінки, мир, безпека» 
(НПД 1325) був розроблений та прийнятий у 
2020 році. Жінки-громадські активістки на місцевому 
рівні з 36 цільових громад на сході беруть участь у 
розробці нового НПД 1325. Організація Об’єднаних 
Націй сприяла посиленню голосу жінок, сприяючи 
їх участі в багаторівневих онлайн-консультаціях 
та стратегічних засіданнях. Більше 50 відсотків 
запропонованих рекомендацій були відображені 
як цілі та завдання в новому НПД з виконання 
Резолюції РБ ООН 1325. Було забезпечено моніторинг, 
кошторисування та бюджетування двадцять одного 
місцевого плану дій з виконання Резолюції РБ ООН 1325 
«Жінки, мир, безпека» (МПД 1325) з метою активізації і 
пришвидшення ефективної реалізації порядку денного 
«Жінки, мир, безпека» на місцевому рівні. І нарешті, 
Організація Об’єднаних Націй застосувала інструмент 
аудиту ґендерної доступності для виявлення бар’єрів, 
що обмежують доступ жінок з інвалідністю до 
громадської інфраструктури та послуг на сході України, 
та надала свої рекомендації Уряду.

РОБОЧИЙ МОМЕНТ

ПРООН в Україні у партнерстві з Урядом Канади 
передала мобільний Центр надання адміністративних 
послуг (ЦНАП) Сєвєродонецькій громаді Луганської 
області. Кожного вівторка мобільний ЦНАП із трьома 
адміністраторами на борту приїздить до кількох сіл та 
надає державні й адміністративні послуги місцевим 
жителям.
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Виявлено позитивні тенденції до збільшення довіри 
та участі громадян у цільових громадах. Зараз 
дедалі більша частка громадян в Донецькій та 
Луганській областях довіряють органам місцевого 
самоврядування у реагуванні на їхні потреби. 
Крім того, частка тих, хто активно займається 
громадською діяльністю, також зросла на 9 відсотків 
за останні роки. Результати оцінки ситуації до 
пандемії COVID-19 також показали підвищення 
рівня соціального оптимізму серед населення, що 
постраждало внаслідок конфлікту: з 24,5% до 43,5% у 
Донецькій області та з 21,2% до 39,3% – у Луганській 
області. Це пов’язано з позитивними очікуваннями 
від нових органів влади на різних рівнях, а також з 
ознаками трансформації, економічної стабілізації та 
потенціалом реінтеграції. 

ПОСИЛЕННЯ СОЦІАЛЬНОЇ ЗГУРТОВАНОСТІ ТА 
ҐЕНДЕРНО ВІДПОВІДАЛЬНА БЕЗПЕКА ГРОМАД. 
Протягом 2020 року Організація Об’єднаних Націй 
підтримала обласні органи влади в Донецькій та 
Луганській областях у розробці їхніх Стратегій 
регіонального розвитку на період до 2027 року, що 
включає стратегічні цілі, спрямовані на оновлення, 
конкурентоспроможну економіку, підвищення якості 
життя та розвитку людини, ґендерну рівність, а також 
ефективне управління та більшу екологічна безпека. 
Ці стратегічні документи також узгоджуються із ЦСР 
та безпосередньо сприяють їх локалізації в громадах 
на сході України, що постраждали внаслідок 
конфлікту.

Зараз у цільових громадах Донецької, Луганської, 
Запорізької та Житомирської областей працюють 
48 робочих груп з питань безпеки громади, що 
забезпечують можливості для діалогу між поліцією та 
громадою, обміну інформацією, обговорення питань 
безпеки та взаємодії між місцевою владою, надавачами 
послуг безпеки та мешканцями громад. Ця робота 
допомогла постраждалому внаслідок конфлікту 
населенню почуватися безпечніше у своїх громадах. 
Наприклад, відсоток людей, які бояться ходити 
поодинці у своїх громадах, зменшився на 6 відсотків, а 
задоволеність якістю безпекових послуг, що надаються 
за підтримки ООН, зросла з 65 відсотків до 75 відсотків. 
Так само, порівняно з нецільовими громадами, цільові 
громади висловлювали більше довіри до своїх 
місцевих адміністрацій як надавачів послуг із захисту 
та безпеки. Згідно з останнім опитуванням, більшість 
респондентів були впевнені, що до органів влади 
можна буде легко звернутися (87,4 відсотка у цільових 
громадах проти 74,7 відсотка у нецільових громадах) 
та що вони готові допомогти (71 відсоток у цільових 
громадах і 60,6 відсотків у нецільових громадах), якщо 
вони стали жертвами злочину. 

БОРОТЬБА З СЕКСУАЛЬНИМ ТА ҐЕНДЕРНО 
ЗУМОВЛЕНИМ НАСИЛЬСТВОМ І СТВОРЕННЯ 
ЕФЕКТИВНИХ МЕХАНІЗМІВ РЕАГУВАННЯ. Громади 
Донецької, Луганської та Запорізької областей 
скористалися послугами програм соціально-
економічного розвитку, які включають заходи, 
спрямовані на запобігання дискримінації за ознакою 
статі та ґендерно зумовленому насильству щодо 
жінок і дівчат. Цей результат був досягнутий завдяки 
спеціальному заходу з розвитку потенціалу з урахування 
ґендерної проблематики, що надається місцевим 
органам влади Організацією Об’єднаних Націй, а також 
завдяки підвищенню знань жінок із груп самодопомоги 
щодо запобігання та протидії насильству щодо жінок та 
їхньої значущої участі у процесах прийняття рішень на 
місцевому рівні. Місто Рубіжне прийняло новаторську 
програму щодо запобігання та протидії сексуальним 
домаганням та іншим формам сексуального насильства 
щодо жінок і дівчат у громадських місцях (програма 
«Безпечні міста»). 
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ОСНОВНІ ВИКЛИКИ

Основні виклики, що перешкоджають розвитку, 
спричинені пандемією COVID-19 та подальшим 
соціально-економічним спадом, а також уповільненням 
темпів реформ, що супроводжується значними 
ризиками щодо управління.

1. ВПЛИВ ПАНДЕМІЇ COVID-19

Пандемія та пов’язані з нею заходи також спричинили 
несподівані перебої та/або значні затримки у 
здійсненні заходів, сприяли додатковій маргіналізації, 
дискримінації та часом криміналізації уразливих груп. 
Подальший економічний спад посилив негативний 
вплив пандемії, зменшуючи можливості для гідної 
зайнятості та доступу до основних державних послуг; 
збільшилася також уразливість людей до торгівлі 
людьми, експлуатації і зловживань. Інфодемія, або 
поширення неправдивих новин стосовно вакцин, 
також призвела до збільшення небажання регулярно 
вакцинуватися від інфекційних захворювань 
та подальшого ускладнення інформаційно-
роз’яснювальної роботи у цьому відношенні.

У березні 2020 року всі контрольно-пропускні 
пункти в’їзду-виїзду (КПВВ) на сході України були 
закриті з метою стримування подальшого поширення 
COVID-19. Від початку введення карантинних заходів 
більшість КПВВ залишалися закритими, тільки два 
із семи КПВВ функціонували лише частково. При 
порівнянні останніх 11 місяців року починаючи з 1 
квітня 2020 року до 28 лютого 2021 року з тим самим 
періодом у 2019–2020 роках, з’ясовується, що загальна 
кількість перетинів лінії розмежування зменшилась 
на 97,3 відсотка. Показник зменшився з 12,5 мільйонів 
перетинів загалом у 2019–2020 роках до 350 тис. у 
2020–2021 роках. За оцінками Організації Об’єднаних 
Націй, закриття торкнулося більше одного мільйона 
людей, у тому числі понад 300 тис. людей похилого 
віку та 163 тис. уразливих осіб, які не змогли отримати 
доступ до послуг або зняти готівку. 

Більше того, обмеження у зв’язку з пандемією COVID-19 
також вплинули на доступ до правосуддя та гарантії 
публічного судового розгляду. Деякі суди відмовляли 
спостерігачам та журналістам у доступі до приміщень, 
багато перешкод для рівного доступу зберігалися 
у цифровізації відправлення правосуддя. Вплив на 
економічні та соціальні права груп, що перебувають 
у складних життєвих обставинах, також загрожував 
звести нанівець прогрес у виконанні Порядку денного 
до 2030 року та зобов’язання «нікого не залишати 
осторонь». Це зокрема стосується груп, які перебувають 
у складних життєвих обставинах, особливо жінок 
та дівчат, що належать до цих груп, а також осіб, що 

належать до ромської національної меншини, осіб з 
інвалідністю, людей похилого віку, осіб, які проживають 
в закладах довгострокового догляду, та безхатченків. 
Крім того, пандемія загострила існуючі та спричинила 
нові фактори уразливості. 

2. РИЗИКИ СТОСОВНО ЕФЕКТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

Як і в попередні роки, головним викликом залишається 
повільні темпи реформ, спрямованих на перехід 
від глибоко вкоріненої системної корупції до більш 
ефективної політичної та економічної архітектури, 
яка повністю відповідає потребам громадян. Хоча 
важливо визнати, що Уряд залишається відданим 
програмі реформ і що у 2020 році спостерігався 
відчутний прогрес, проте необхідні активніші зусилля, 
позаяк залишається небезпека зведення нанівець 
здобутих важкою працею успіхів, як продемонструвала 
конституційна криза наприкінці 2020 року. Окрім 
соціальних та економічних проблем, спричинених 
COVID-19, ключовими перешкодами для досягнення 
більш значного прогресу є слабка політична воля та 
відсутність відповідальності за реалізацію програми 
реформ з боку деяких політичних еліт, недостатня 
інституційна спроможність, а також брак комунікації з 
широкою громадськістю щодо необхідності здійснення 
реформ у всіх секторах. 

Ще однією перешкодою є висока плинність посадовців 
та урядовців на стратегічному та оперативному 
рівнях, включаючи заміну Уряду в травні 2020 року лише 
через шість місяців після його призначення. Крім того, 
було звільнено низку посадових осіб, які обіймали ключові 
посади у критично важливих установах – це, наприклад, 
колишній генеральний прокурор, колишній керівник 
Національного банку, а також керівники Державної 
фіскальної служби та Державної митної служби. Це 
призвело до відсутності ясності щодо політичних 
пріоритетів та припинення діалогу щодо впровадження 
реформ та реагування на пандемію COVID-19.

Відсутність останніх даних перепису населення та 
соціального розвитку у поєднанні з обмеженою 
можливістю прийняття фактологічно обґрунтованих 
рішень, перешкоджали Уряду приймати зважені 
рішення. Системи даних соціального захисту не є 
всеохоплюючими, тому їм не вистачає можливості 
належним чином ідентифікувати та реєструвати людей, 
які належать до уразливих груп. Відсутність вичерпних 
та якісних даних суттєво знижує ефективність Уряду у 
виділенні ресурсів на соціальний захист.

Хоча цей аспект не обов’язково пов’язаний із 
конфліктом, партнери висловлювали занепокоєння 
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щодо небезпеки кризи надання основних послуг 
на цьому перехідному етапі через те, що численні 
реформи відбуваються одночасно, а більшість з них все 
ще не завершені та не завжди синхронізовані. Це вже 

потребувало коригування дій Організації Об’єднаних 
Націй з метою підтримки місцевих органів влади, і, 
швидше за все, це залишатиметься викликом протягом 
значного періоду 2021 року. 

ПІДТРИМКА ПАРТНЕРСЬКИХ ВІДНОСИН 
ТА ФІНАНСУВАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ДО 2030 РОКУ 

У 2020 році Організація Об’єднаних Націй зміцнила 
своє партнерство із суб’єктами взаємодії у державному, 
громадському та приватному секторах, а також з 
партнерами з розвитку.

Організація Об’єднаних Націй підтвердила своє 
партнерство з Урядом через співпрацю з 
Президентом та надання технічної і фінансової 
підтримки міністерствам цифрової трансформації, 
освіти та науки, охорони здоров’я, реінтеграції 
тимчасово окупованих територій, соціальної політики 
та молоді та спорту. Організація Об’єднаних Націй 
також тісно співпрацювала з Першою леді України 

на підтримку Національної стратегії безбар’єрного 
простору в Україні та Партнерства Великої сімки 
«Біарріц» за ґендерну рівність; результатом цієї 
співпраці стало підписання Меморандуму про 
взаєморозуміння між агентствами ООН та Першою 
Леді. В рамках співпраці щодо партнерства «Біарріц» 
за ґендерну рівність Організація Об’єднаних Націй 
сприяла членству України у Міжнародній коаліції за 
рівну оплату праці (EPIC). Отримавши членство в EPIC, 
Україна стала другою країною у світі (після Канади), 
яка досягла повної тристоронньої участі (уряду, 
організацій роботодавців та працівників) у EPIC

Ще однією віхою стало надання першого Добровільного 
нацогляду з реалізації ЦСР у 2020 році. В результаті 
активної адвокаційної та технічної підтримки 
Організації Об’єднаних Націй цей звіт об’єднав Уряд, 
партнерів з розвитку та громадянське суспільство, а 
також визначив успіхи, досягнуті на сьогоднішній день, 
а також проблеми у забезпеченні виконання Порядку 
денного до 2030 року.

Міністерство цифрової трансформації України та 
Організація Об’єднаних Націй підписали Меморандум 
про взаєморозуміння, спрямований на зміцнення їх 
партнерства у просуванні ЦСР для України на основі 
принципів справедливої цифрової трансформації для всіх. 

У 2020 році Організація Об’єднаних Націй налагодила 
плідну співпрацю з Міністерством молоді та спорту 
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та Всеукраїнським молодіжним центром, яка була 
спрямована на відтворення роботи ООН та зроблених 
висновків щодо соціальної згуртованості не лише на 
сході України, а й у інших регіонах країни. Ця робота 
мала на меті спрямовувати молодіжну політику 
на досягнення національній єдності та сприяла 
визначенню соціальної згуртованості молоді як одного 
з чотирьох пріоритетів нещодавно прийнятої Концепції 
Державної цільової соціальної програми «Молодь 
України». Ця програма, розроблена за підтримки 
Організації Об’єднаних Націй, стане ключовим 
керівним документом для реалізації молодіжної 
політики на національному та субнаціональному 
рівнях та отримає державне фінансування протягом 
наступних п’яти років.

Між Міністерством з питань реінтеграції тимчасово 
окупованих територій та містами Краматорськ і 
Сєвєродонецьк було встановлено міцні партнерські 
відносини в рамках Наглядової ради проекту 
доступного житла Організації Об’єднаних Націй 
з метою забезпечення провідної ролі громади та 
сприяння подальшій сталості діяльності.

Великий досвід Організації Об’єднаних Націй, 
наданий Державній службі статистики України 
(ДССУ), сприяв зміцненню її спроможності підтримувати 
фактологічно обґрунтоване формування політики та 
наукові дослідження. Серед прикладів – спеціальне 
наставництво для ДССУ, програми розбудови 
потенціалу щодо візуалізації даних та підтримка у 
розробці комунікаційної стратегії. Особлива увага 
була приділена отриманню ґендерно чутливих та 
розподілених за статтю даних, таких як статистика 
щодо неоплачуваної домашньої та доглядової праці. 
Завдяки цим програмам Організація Об’єднаних Націй 
посилила спроможність ДССУ щодо забезпечення 
збору відповідних даних, підвищення підзвітності 
Уряду, а також здійснення належного моніторингу та 
звітування щодо виконання ЦСР. На політичному фронті 
Організація Об’єднаних Націй продовжувала виступати 
за проведення нового перепису населення в країні, 
який востаннє відбувся в 2001 році. Міжнародний 
політичний діалог, організований спільно ДССУ та 
Організацією Об’єднаних Націй, забезпечив аналіз 
практичної можливості проведення перепису 
населення та зобов’язав усіх суб’єктів взаємодії 
розробити дорожню карту для України, включаючи 
підготовку до перепису на основі реєстру. Організація 
Об’єднаних Націй також підтримала розробку проекту 
закону «Про офіційну статистику» відповідно до 
міжнародних стандартів , що має замінити чинне 
законодавство, яке діє з 1992 року.

Ще один приклад міцного партнерства Організації 
Об’єднаних Націй з виконавчою владою – це надання 
технічної експертизи для узгодження національних 

стратегій з Порядком денним до 2030 року. Так, в апараті 
Прем’єр-міністра були створені технічні консультативні 
підрозділи, які у тісній координації з профільними 
міністерствами розробили багатогалузеву стратегію 
реагування на пандемію COVID-19 та плани дій для 
соціально-економічної, медичної та гуманітарної сфер. 
Крім того, через Спільний фонд ЦСР Організація 
Об’єднаних Націй ініціювала комплексне 
реагування на потреби Уряду з оптимізації 
розподілу ресурсів для досягнення національних 
цілей у сфері розвитку та їх узгодження з 
Порядком денним до 2030 року, що дозволило 
б краще керувати фінансовими потоками, тобто з 
метою досягнення стратегічної зміни, яка сприяла 
б узгодженню наявних ресурсів з довгостроковими 
пріоритетами щодо розвитку. 

Було також встановлено партнерство з законодавчою 
гілкою влади, зокрема з Уповноваженим Верховної 
Ради з прав людини (Омбудсман) та Радою з питань 
захисту прав іммігрантів. Організація Об’єднаних 
Націй також підтримала створення Всепартійної 
парламентської платформи з питань охорони здоров’я 
нації та прав людини, яка була започаткована та 
зареєстрована в українському парламенті. Організація 
Об’єднаних Націй також здійснювала діяльність у сфері 
охорони здоров’я разом з іншими міжнародними 
організаціями та партнерами з розвитку, включаючи 
Світовий банк, Агентство США з міжнародного 
розвитку (USAID), і підтримувала створення ініціативи 
COVAX. Продовжувалося також партнерство і з 
приватним сектором, який надав засоби для підтримки 
майже 150 лікарень та закладів охорони здоров’я по 
всій країні.

Організація Об’єднаних Націй продовжувала тісно 
співпрацювати з партнерами з розвитку через 
координаційну структуру міжнародної технічної 
допомоги (МТД). Спільно з ЄС Організація Об’єднаних 
Націй від імені всіх партнерів з розвитку є співголовою 
Форуму Прем’єр-міністра з питань розвитку (вищий 
рівень механізму МТД), Платформи з питань розвитку 
Віце-прем’єр-міністра з питань європейської та 
євроатлантичної інтеграції (середній рівень), а також 
22 галузевих робочих груп, спільно очолюваних 
відповідними профільними міністерствами та 
партнерами з розвитку. Організація Об’єднаних 
Націй представлена майже у всіх галузевих робочих 
групах та здійснює спільне керівництво у групах з 
питань охорони здоров’я, соціальної політики, освіти, 
відновлення та реінтеграції, питань молоді. Організація 
Об’єднаних Націй також взаємодіє з партнерами з 
розвитку на двосторонній основі через регулярні 
обміни та діалоги. 
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На місцевому рівні було зміцнено партнерство 
з областями та містами по всій країні. Одним із 
яскравих прикладів тісної співпраці стала програма 
«Безпечні міста для жінок та дівчат», яка об’єднала 
органи місцевого самоврядування, підприємства 
громадського транспорту, поліцію та громадянське 
суспільство для просування варіантів безпечного 
транспорту в Рубіжному Луганської області. 

Діалоги, організовані Організацією Об’єднаних 
Націй, об’єднали громадянське суспільство, 
включаючи науковців, експертів та молодь, а також 
представників Уряду. Обговорення були на такі теми: 
виклики та можливості, які виникають у зв’язку зі 
зміною клімату; прояви, наслідки та попередження 
ненависницької риторики; расизм та дискримінація; 
надання допомоги у зв’язку з пандемією COVID-19 
уразливим групам населення; шляхи забезпечення 

інклюзивної цифровізації. Організація Об’єднаних 
Націй залучила основні організації громадянського 
суспільства до внутрішніх консультацій під час 
розробки ряду аналітичних документів, таких як 
керівні документи Організації Об’єднаних Націй з 
питань, що мають вирішальне значення для розвитку 
України (тобто земельна реформа, реформа трудового 
законодавства), які далі використовувалися для 
проведення адвокаційної діяльності з Урядом. Крім 
того, Організація Об’єднаних Націй співпрацювала 
з діаспорою через Світовий конґрес українців, щоб 
використати потенціал цієї спільноти мігрантів у 
сприянні економічному розвитку в країні походження. 

Також було розширено партнерство з приватним 
сектором та бізнес-асоціаціями, підвищено 
обізнаність про роботу та мандати ООН. Організація 
Об’єднаних Націй співпрацювала з Луганською та 
Донецькою торгово-промисловими палатами з 
метою забезпечення збільшення зайнятості молоді як 
рушійної сили національної єдності та згуртованості. 
У партнерстві з Національною бізнес-коаліцією 
Організація Об’єднаних Націй сприяла приватним 
підприємствам у підписанні на робочому місці 
зобов’язання „За ґендерну рівність та проти домашнього 
насильства”. Було встановлено партнерство з МСП, 
які прагнуть до етичної зайнятості, запобігання 
експлуатації, дотримання прав людини та прозорості 
ланцюгів поставок. Підтримуючи державно-приватне 
партнерство, Організація Об’єднаних Націй надавала 
стратегічні поради в аграрному секторі та проводила 
тренінги з розбудови спроможності для потенційних 
підприємців. Нарешті, Організація Об’єднаних Націй 
займалася залученням ресурсів від бізнесу як в 
грошовій, так і в натуральній формі, особливо для 
програм екстреної допомоги та охорони здоров’я.

УЗГОДЖЕНІСТЬ, ЕФЕКТИВНІСТЬ ТА РЕЗУЛЬТАТИВНІСТЬ 
ДІЯЛЬНОСТІ ООН

Організація Об’єднаних Націй збільшила свою 
узгодженість, ефективність та результативність 
відповідно до очікувань, встановлених усіма членами 
Організації Об’єднаних Націй.

Загальний аналіз ситуації по країні надає можливість 
агентствам Організації Об’єднаних Націй об’єднатися 
з ключовими національними та міжнародними 
суб’єктами для обговорення викликів національного 
розвитку та загальних підходів на початку нового 
циклу Рамкової програми співпраці, який в Україні 
розпочнеться у 2023 році. Загальний аналіз ситуації 
по країні був розроблений із використанням власних 
експертних знань та сприяв сильному почуттю 

спільної участі та відповідальності між агентствами 
ООН, що діють в Україні – як резидентами, так і 
нерезидентами. 

COVID-19. Незважаючи на проблеми, пов’язані з 
пандемією COVID-19, Організація Об’єднаних Націй 
підтримала Україну у забезпеченні ефективного 
управління надзвичайними ситуаціями та медичного 
реагування і відновлення, а також мобілізувала 
партнерів (донорів, міжнародні фінансові інституції) та 
ресурси для вирішення негайних та середньострокових 
потреб у реагуванні на надзвичайні ситуації та 
розвитку. Узгодженість забезпечувалась спеціально 
створеними групами стратегічного та технічного рівня, 
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які об’єднували різні установи Організації Об’єднаних 
Націй. 

Керівні документи. Було розроблено серію керівних 
документів Організації Об’єднаних Націй з питань, 
які у поточний час є предметом зусиль щодо державних 
реформ в Україні. Ці документи представляють спільну 
позицію Організації Об’єднаних Націй та містять 
рекомендації щодо політики на основі найкращих 
світових практик. Вони були представлені публічно 
на заходах високого рівня, що об’єднали ООН, Уряд, 
громадянське суспільство та наукові кола. Керівні 
документи слугували ефективним інструментом 
для єдиної адвокації Організації Об’єднаних Націй. 
Документ про перепис сприяв посиленню діалогу та 
спілкування з національними урядовими партнерами 
щодо необхідності проведення перепису в Україні, 
який востаннє проводився в 2001 році. У документі 
про загальне охоплення послугами охорони здоров’я 
визначено пріоритетні проблеми та запропоновано 
стратегічні дії щодо впровадження реформи охорони 
здоров’я. Реформа трудового законодавства стала 
темою ще одного документу, який допоміг об’єднати 
політиків, тристоронніх учасників та науковців для 

відкритих і всебічних дискусій щодо важливості 
запровадження нового законодавства, узгодженого 
з міжнародними та європейськими стандартами. 
Керівний документ щодо земельного кодексу сприяв 
конструктивному діалогу с новими учасниками в цій 
сфері. 

Стратегічні координаційні структури. Організація 
Об’єднаних Націй продовжувала свої зусилля 
щодо зміцнення узгодженості, ефективності та 
результативності завдяки внутрішнім координаційним 
структурам та зустрічам кожні два тижні на 
стратегічному та програмному рівнях (Організація 
Об’єднаних Націй та Група з управління програмами 
відповідно). Також були організовані виїзні наради 
для подальшого обговорення ролі Організації 
Об’єднаних Націй та можливостей підвищення 
ефективності співпраці у сфері розвитку, об’єднавши 
лідерство Організації Об’єднаних Націй та запрошених 
доповідачів-експертів від Уряду, наукових кіл та 
партнерів з розвитку. Були проведені засідання груп 
результатів/ пріоритетних напрямів РПП, які сприяли 
моніторингу, звітуванню та напрацюванню стратегічних 
настанов Фонду народонаселення ООН. 

ТЕМАТИЧНІ КООРДИНАЦІЙНІ СТРУКТУРИ 

Кілька тематичних робочих груп регулярно 
зустрічались для подальшої координації роботи 
Організації Об’єднаних Націй, у тому числі з питаннями, 
що стосуються молодіжної політики, ґендерних питань, 
прав людини, ВІЛ/СНІДу, інвалідності, виборів, міграції, 
закупівель та кризової комунікації. Діяльність деяких 
робочих груп описана далі. 

Молодь. Ця група під головуванням Фонду 
народонаселення ООН (ЮНФПА) надавала технічну, 
консультативну та навчальну підтримку уряду 
та іншим суб’єктам взаємодії з метою сприяння 
розширенню можливостей молоді, залученню та участі 
у громадському житті, освіті, мобільності, зайнятості 
та волонтерства, як а також дотримання здорового 
способу життя. Група також координувала політичний 
діалог Організації Об’єднаних Націй та брала участь у 
розробці проекту Національної молодіжної стратегії 
на 2020–2030 роки та Концепції Державної соціальної 
цільової програми «Молодь України на 2021–
2025 роки». 

Ґендерні питання. Питання ґендерної рівності та 
розширення прав і можливостей жінок координувалися 
групою ООН з ґендерних питань під головуванням 
Структури Організації Об’єднаних Націй з питань 

ґендерної рівності та розширення прав і можливостей 
жінок (ООН Жінки). Ця група координувала надання 
послідовної підтримки Уряду Організацією Об’єднаних 
Націй у реалізації рекомендацій щодо політики, 
передбачених Конвенцією ООН про ліквідацію 
всіх форм дискримінації щодо жінок (CEDAW), та 
організовуала діяльність з розбудови спроможності 
щодо підготовки майбутніх звітів з виконання CEDAW. 
Також було надано експертну підтримку та консультації 
для забезпечення включення принципів дотримання 
прав людини, ґендерної рівності та розширення прав і 
можливостей жінок до заходів реагування на пандемію 
COVID-19. 

Права людини. Робоча група з прав людини, яку 
очолює УВКПЛ, розглянула та надала свої коментарі 
до нової Національної стратегії та Плану дій щодо 
ромської національної меншини та Національну 
стратегію та План дій у сфері прав людини, надала 
коментарі до законопроекту про національні меншини. 
Група також надала сприяла проведенню засідань 
Спеціальних процедур Організації Об’єднаних Націй, 
Ради з прав людини та Комітету з прав дитини, а також 
організувала регулярний діалог ООН з організаціями 
громадянського суспільства щодо питань расизму та 
дискримінації.
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СПІЛЬНА КОМУНІКАЦІЯ ТА АДВОКАЦІЯ 

У 2020 році були активізовані спільні зусилля щодо 
комунікації та адвокації. Інформація про найбільш 
ефективні та масштабні кампанії представлена нижче.

День ООН. Координаторка системи ООН 
та Міністр закордонних справ України 

75 річниця ООН. Сімдесят п’ята річниця Організації 
Об’єднаних Націй була відзначена подіями, що 
відбулися в реальному та дистанційному форматі. 
Координаторка системи ООН зустрілася з Президентом 
України та, окремо – з Міністром закордонних справ; 
обидві події широко транслювалися по телебаченню і 
освітлювалися у національних ЗМІ, а також в інтернеті. 
Ці зустрічі дали можливість Організації Об’єднаних 
Націй ще раз наголосити ключові меседжі стосовно 
прав людини, ґендерної рівності, побудови миру та 
принципу «не залишати нікого осторонь». Крім того, 
був записаний годинний концерт Національного 
Одеського Філармонійного Оркестру, а вітальне 
слово координаторки системи ООН було записане 
на відео, що отримало 70 тис. переглядів. Одночасно 
Організація Об’єднаних Націй здійснювала роботу 
з молоддю: були проведені конкурси на кращі 
фотографії та есе, а центральна площа Києва була 
прикрашена прапорами Організації Об’єднаних 
Націй та України. 

Ґендерні питання, і ще раз ґендерні питання. Подію, 
присвячену запуску кампанії «16 днів активізму проти 
ґендерно зумовленого насильств», відкрила Перша 
Леді України та Віце-прем’єр міністр з європейської 
та євроатлантичної інтеграції. Це був лише один захід 
із багатьох, проведених під час кампанії. Інтерактивні 
театральні вистави, у яких розповідалися історії людей, 
які постраждали від ҐЗН, виступи відомих українських 
музикантів, світлове оформлення в торговельних центрах 
у деяких містах України також сприяли підвищенню 
обізнаності, а кампанію «Розірви коло» активно 
рекламували вітчизняні знаменитості. У Міжнародний 
жіночий розпочалася кампанія «Сильні. Сміливі. Рівні» на 
підтримку ґендерної рівності та лідерства жінок, а захід, 
присвячений відзначенню 20-ї річниці Резолюції Ради 
Безпеки 1325 «Жінки, мир, безпека» підвищив обізнаність 
про важливу роль жінок у побудові миру. І нарешті, 
онлайн-кампанія, спрямована на молоду аудиторію, під 
назвою «Спровокувала?» охопила понад 1,5 мільйонів 
людей на YouTube і стимулювала дискусії про основні 
причини ҐЗН. 

Протидія торгівлі людьми. Кампанія «Навіть ТИ» 
доносила меседжі щодо попередження торгівлі 
людьми по всій країні з використанням традиційних 
та не традиційних каналів і врешті решт охопила 
половину населення країни.
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https://www.youtube.com/watch?v=MZ4qnC1iBCs
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https://ukraine.unfpa.org/uk/news/��������-��-�-��-���������-�-���
https://rozirvykolo.org/
https://eca.unwomen.org/en/news/stories/2020/9/digital-campaign-challenges-ukrainians-to-rethink-gender-based-violence
https://www.youtube.com/watch?v=Ki7XVV7rHSY


Всесвітній день гуманітарної допомоги. Цей 
день відзначався спільною адвокаційною кампанією 
Організації Об’єднаних Націй та її неурядових 
гуманітарних партнерів. Кампанія сприяла донесенню 
інформації щодо стійкості та сталої спроможності 

гуманітарної спільноти надавати підтримку людям, які 
потребують допомоги в умовах триваючого збройного 
конфлікту та пандемії. Загалом понад 74 тис. людей 
переглянули публікації в соціальних мережах, в 
національних ЗМІ опубліковано 15 репортажів новин. 

ДІЄМО ЯК ОДНЕ ЦІЛЕ 

2020 рік став другим роком реалізації переглянутої 
Стратегії службової діяльності Організації Об’єднаних 
Націй. Ця Стратегія – це програма, орієнтована на 
результати, у якій викладені спільні дії з метою усунення 
дублювання, використання загальної спроможності 
системи ООН відстоювати свою позицію при прийнятті 
рішень та досягнення максимальної економії від 
ефекту масштабу. Під цю стратегію підпадають загальні 
послуги, які реалізуються спільно або надаються 
однією структурою Організації Об’єднаних Націй від 
імені інших структур у таких сферах як людські ресурси, 
фінанси, закупівлі, адміністративна, кадрові питання та 
інформаційно-комунікаційні технології (ІКТ).

Група з управління операціями та її робочі групи 
відповідають за організацію розробки та впровадження 
Стратегії службової діяльності, і в 2020 році було 
заощаджено 1,2 мільйона доларів США, подальша 
економія коштів очікується і в 2021 році. Серед інших 
досягнень, група з управління операціями сприяла 
перегляду та продовженню довгострокових угод 
відповідно до службових потреб агентств Організації 
Об’єднаних Націй. Були проведені додаткові 
маркетингові дослідження з метою зосередження 
більшості або навіть усіх агентств Організації 
Об’єднаних Націй під одним дахом у столиці Києві; такі 
дослідження триватимуть і у 2021 році. Відповідно до 
стратегії Організації Об’єднаних Націй щодо інклюзії 
осіб з інвалідністю, Група з управління операціями 
також розробила план доступності приміщень та 
сервісів Організації Об’єднаних Націй. 

Крім того, для усунення впливу пандемії COVID-19 
на діяльність та персонал Організація Об’єднаних 

Націй спільно створила чергову групу з допомоги 
у зв’язку з COVID-19, щоб координувати дії у 
реагуванні на пандемію. Ця команда здійснила 
спільну закупівлю засобів індивідуального 
захисту (ЗІЗ) і протиінфекційних матеріалів для 
забезпечення ними усіх співробітників. Крім того, 
була створена команда Першої лінії оборони (ПЛО) 
для надання клінічних і лабораторних послуг та 
послуг телемедицини. Команда ПЛО призначена 
для забезпечення доступу співробітників Організації 
Об’єднаних Націй та їхніх утриманців до якісних, 
надійних медичних послуг (і мінімізувати потребу в 
медичній евакуації, що є «другою лінією оборони»). 
Команда ПЛО в Україні надала клінічні послуги та 
створила багатомовну цілодобову гарячу лінію, 
що дає можливість співробітникам Організації 
Об’єднаних Націй отримувати інформацію та 
настанови щодо COVID-19, а також забезпечує 
дистанційний моніторинг співробітників вдома та 
направлення до лікарні, якщо необхідно.

Група з управління операціями також розробила План 
безперервності службової діяльності з урахуванням 
нового пандемічного контексту, що вимагає 
впровадження заходів, які забезпечують плавний 
перехід до альтернативних умов роботи (наприклад, 
робота дистанційно через засоби телекомунікаційного 
зв’язку). Крім того, Група з управління операціями 
та Команда ПЛО провела спільні оцінки заходів 
профілактики інфікування і боротьби з інфекцією 
в офісах Організації Об’єднаних Націй, надавали 
рекомендації щодо повернення до роботи в офісі та 
підготували інструкцію та контрольний список питань 
щодо готовності.

ФІНАНСОВИЙ ОГЛЯД ТА МОБІЛІЗАЦІЯ РЕСУРСІВ 
У 2020 231 мільйонів доларів США було надано для 
діяльності в рамках РПП в Україні. Хоча початково 
у бюджеті було заплановано $200 мільйонів, були 
залучені додаткові ресурси з метою посилення 
заходів реагування на пандемію COVID-19 в Україні, 
що транслювалося у показник виконання послуг у 
розмірі 115 відсотків. Більшість ресурсів було залучено 
локально, і лише близько 6 відсотків – з основних 
фондів. 

ЗАГАЛЬНИЙ БЮДЖЕТ РПП  
НА 2020 РІК

Загальний обсяг необхідних ресурсів (річний) $214 692 608

Обсяг наявних ресурсів (річний) $200 025 419

Витрати $230 646 964

Показник виконання (співвідношення суми 
витрат до суми наявних ресурсів [річний]) 115%
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Стратегічний пріоритетний напрям 1.  
СТАЛЕ ЕКОНОМІЧНЕ ЗРОСТАННЯ, НАВКОЛИШНЄ 
СЕРЕДОВИЩЕ І ЗАЙНЯТІСТЬ 

Загальний обсяг необхідних ресурсів (річний) $10 675 149

Обсяг наявних ресурсів (річний) $10 270  336

Витрати $7 663 336

Показник виконання (співвідношення суми 
витрат до суми наявних ресурсів [річний]) 75%

Стратегічний пріоритетний напрям 2.  
РІВНИЙ ДОСТУП ДО ЯКІСНИХ ТА ІНКЛЮЗИВНИХ 
ПОСЛУГ І СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ

Загальний обсяг необхідних ресурсів (річний) $30 984 001

Обсяг наявних ресурсів (річний) $26 996  830

Витрати $68 006 983

Показник виконання (співвідношення суми 
витрат до суми наявних ресурсів [річний]) 252%

Стратегічний пріоритетний напрям 3. 
ДЕМОКРАТИЧНЕ ВРЯДУВАННЯ, ВЕРХОВЕНСТВО ПРАВА 
І ГРОМАДСЬКА УЧАСТЬ

Загальний обсяг необхідних ресурсів (річний) $118 092 568

Обсяг наявних ресурсів (річний) $113 752 985

Витрати $109 969 558

Показник виконання (співвідношення суми 
витрат до суми наявних ресурсів [річний]) 97%

Стратегічний пріоритетний напрям 4.  
БЕЗПЕКА ГРОМАДЯН, СОЦІАЛЬНА ЄДНІСТЬ 
І ВІДНОВЛЕННЯ З ОСОБЛИВИМ АКЦЕНТОМ 
НА СХОДІ УКРАЇНИ

Загальний обсяг необхідних ресурсів (річний) $54 940 888

Обсяг наявних ресурсів (річний) $49 005 267

Витрати $45 006 702

Показник виконання (співвідношення суми 
витрат до суми наявних ресурсів [річний]) 92%

Додатково до бюджету Рамкової програми партнерства 
Організації Об’єднаних Націй (РПП) Гуманітарна група 
в Україні, до складу якої входять агентства Організації 
Об’єднаних Націй, фонди та програми, а також 
вітчизняні і міжнародні неурядові організації, у своєму 
Плані гуманітарного реагування (ПГР) початково 
оцінила, що у 2020 році необхідно буде 158 мільйонів 
доларів США. Однак, після спалаху пандемії ця 
цифра була переглянута в сторону збільшення до 
205 мільйонів доларів США з урахуванням очікуваного 
впливу COVID-19 на гуманітарну ситуацію на сході 
України для постраждалих внаслідок конфлікту людей 
по обидва боки лінії розмежування. Суми, запитані та 

у підсумку залучені в рамках ПГР, були найбільшими з 
початку гуманітарної кризи в Україні у 2014 році. 

Крім того, агентства Організації Об’єднаних Націй в 
Україні у багатьох випадках кооперувалися та подавали 
спільні пропозиції до різних фондів та установ для 
отримання фінансування: 

• Спільна програма Організації Об’єднаних 
Націй з фінансування ЦСР «Сприяння 
стратегічному плануванню та фінансуванню 
для сталого розвитку на національному 
та регіональному рівні в Україні». Ця спільна 
програма забезпечує комплексне реагування 
на потребу Уряду в досягненні консенсусу 
щодо фінансових потоків та реформ, пов’язаних 
з фінансуванням Порядку денного сталого 
розвитку до 2030 року. Завдяки участі на 
національному та субнаціональному рівнях 
Спільна програма має на меті створити кращі 
способи управління наявними та потенційними 
фінансовими потоками та узгодити наявні 
ресурси з довгостроковими пріоритетами 
розвитку та досягнення ЦСР в Україні. Головною 
метою програми є сприяння та підтримка 
створення комплексних національних рамкових 
програм фінансування (НРПФ), які покращать 
зв’язок між виконанням державної політики та 
поточними реформами децентралізації. Була 
затверджена програма на 1 мільйон доларів 
США, яка буде спільно реалізовуватися ПРООН, 
ЄЕК ООН, ЮНІСЕФ та ВООЗ.

• Механізм партнерства у сферах 
гуманітарної допомоги, розвитку та 
миробудування при Управлінні Організації 
Об’єднаних Націй з підтримки миробудування. 
Проект в рамках цього Механізму підтримує 
подальше узгодження між суб’єктами 
гуманітарної допомоги, розвитку та 
миробудування в контексті Галузевої робочої 
групи з питань відновлення та реінтеграції, щоб 
забезпечити більш комплексний та ефективний 
аналіз зв’язку між цими трьома сферами 
діяльності, планування та розробку програм з 
використанням таких інструментів, як портал 
даних Міністерства реінтеграції тимчасово 
окупованих територій та Національна система 
моніторингу ВПО. Грант у сумі 50 тис. доларів 
США було затверджено, і проєкт буде спільно 
реалізовуватися ООН та Світовим банком. 

• Проєкт з фонду миробудування «Побудова 
осередку миру в Україні шляхом залучення 
молоді до сприяння соціальній згуртованості, 
національній єдності та культурі діалогу», 
було схвалено Управлінням з підтримки 
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миробудування. Проєкт на 2 мільйони 
доларів США буде реалізовуватися спільно 
ПРООН, ЮНФПА та УВКПЛ, за підтримки Офісу 
Координатора системи ООН. Його запуск 
очікується у 2021 році

• Багатосторонні цільові фонди (БЦФ). 
Три концептуальні записки були подані до 
багатостороннього цільового фонду для 
протидії COVID-19: 

(i) Розширення можливостей жінок в 
економічній сфері як реагування на кризу 
COVID-19 в Україні (фаза I), ФАО, ПРООН, 
МОП);  

(ii) Забезпечення можливостей повідомлення 
про ризики та взаємодії з громадами з метою 
реагування на кризу, спричинену пандемією 
COVID-19, та відновлення після кризи (МОМ, 
УВКПЛ, ЮНІСЕФ, ВООЗ); та 

(iii) Зміцнення можливостей системи охорони 
здоров’я на непідконтрольних Уряду 
територіях Донецької та Луганської 
областей України (МОМ, ЮНІСЕФ, ВООЗ). 
Хоча не була обрана жодна заявка, концепції 
були збережені у «Каталозі рішень» – 
наборі якісних програм, що не отримали 
фінансування. Так само, заявка, подана до 
багатостороннього цільового фонду «Права 
осіб з інвалідністю», була також збережена в 
«Каталозі рішень».

• Глобальний фонд. Організація Об’єднаних 
Націй надала технічну підтримку Національній 
координаційній раді з питань туберкульозу/
ВІЛ/гепатиту в успішній подачі запитів на 
фінансування до Глобального фонду. Завдяки 
цій підтримці, 137 мільйонів доларів США 
будуть доступні для підтримки основних служб 
профілактики та лікування ВІЛ та туберкульозу у 
2021–2023 роках по всій Україні.
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 Розділ 4    Виклики та ключові питання, 
яким буде приділяти увагу 
Організація Об’єднаних Націй 
у 2021 році

У зв’язку з пандемією COVID-19 Україна продовжує 
переживати значні труднощі, система охорони 
здоров’я перенавантажена, ситуація негативно 
впливає на економіку. Очікується запровадження 
подальших локдаунів. Обмежений доступ до вакцин, 
а також високий рівень сумнівів щодо вакцинування 
перешкоджатимуть боротьбі зі сповільненням 
поширення хвороби, що може призвести до 
продовження періоду до того часу, коли країна зможе 
повністю приступити до соціально-економічного 
відновлення. 

Україна також продовжує стикатися з проблемами 
у сфері державного управління, зокрема є ризики 
потенційного згортання важливих реформ та 
ескалації на сході України, а також іншими викликами. 
Незважаючи на ці виклики, в 2021 році Організація 
Об’єднаних Націй зосередить свою увагу на таких 
питаннях:

Організація Об’єднаних Націй забезпечить ефективну 
співпрацю та партнерство з Урядом з метою 
забезпечення виконання ЦСР, їх включення до 
процесів розробки державних програм та політики, 
а також посилення збору даних та моніторингу 
виконання ЦСР. Для прискорення імплементації 
Порядку денного до 2030 року Організація Об’єднаних 
Націй продовжуватиме сприяти багатосторонній участі 
суб’єктів взаємодії, підвищувати рівень обізнаності, 
мобілізувати партнерів та надавати скоординовані 
консультації з питань політики, а також матеріально- 
технічну підтримку.

Організація Об’єднаних Націй підтримає Уряд 
у здійсненні ключових реформ, зокрема у таких 
сферах як боротьба з корупцією, судова система, 
децентралізація, державне управління, праця, охорона 
здоров’я, соціальний захист, а також реформа послуг і 
системи освіти. Вона також підтримуватиме порядок 
денний цифрової трансформації. Організація Об’єднаних 
Націй також підтримуватиме реалізацію Зеленої угоди 
ЄС в Україні та сприятиме розвитку зеленої економіки та 
екологічної стійкості з акцентом на МСП. 

Організація Об’єднаних Націй продовжуватиме 
підтримувати права людини, ґендерну рівність, 
розширення прав та можливостей жінок. Буде 
надана підтримка для забезпечення дотримання 
Україною своїх міжнародних зобов’язань з прав 
людини, в тому числі шляхом полегшення доступу до 
правозахисних механізмів, знань та досвіду, а також 
забезпечення того, щоб права людини та ґендерні 
аспекти були включені до національних планів та 
стратегій з розвитку. Організація Об’єднаних Націй 
також виступатиме за створення інклюзивного 
суспільства без бар’єрів, аби забезпечити, щоб ніхто не 
залишався осторонь. 

Організація Об’єднаних Націй буде працювати спільно 
і комплексно з суб’єктами у сфері гуманітарної 
допомоги та миробудування і докладатиме 
зусиль для сприяння зміцненню стійкості населення 
до зовнішніх впливів у районах, що постраждали 
внаслідок конфлікту, запобігання подальшої ескалації 
та підтримки миру шляхом оперативного поєднання 
заходів у сфері надання гуманітарної допомоги, 
розвитку та побудови миру. Організація Об’єднаних 
Націй буде і надалі об’єднувати зусилля з міжнародними 
партнерами з розвитку через міжнародні структури 
координації гуманітарної допомоги.

Організація Об’єднаних Націй продовжуватиме 
координувати свої зусилля у підтримці національних 
заходів реагування на пандемію СOVID-19 в сфері 
надання медичної допомоги, охорони здоров’я, 
соціально-економічній сфері та відновлення 
після кризи, в тому числі шляхом надання екстреної 
допомоги і забезпечення захисту, а також необхідних 
послуг найбільш уразливим категоріям населення по 
всій країні.

Організація Об’єднаних Націй буде підтримувати 
існуючі та розвивати нові партнерські відносини як з 
традиційними, так і з нетрадиційними партнерами, 
включаючи міжнародні організації, громадянське 
суспільство, наукові кола, приватний сектор та 
бізнес-асоціації, а також засоби масової інформації. 
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Організація Об’єднаних Націй вивчить можливості, що 
надаються внутрішніми та зовнішніми інструментами 
фінансування, підготує і подасть пропозиції щодо 
спільного фінансування, а також розгляне питання 
розробки спільної стратегії мобілізації ресурсів 
Організації Об’єднаних Націй, узгоджуючи потреби та 
дії щодо реагування на COVID-19, сприяння розвитку 
та надання гуманітарної допомоги з конкретними 
варіантами фінансового забезпечення. Також будуть 
вивчені методи залучення фінансування на рівні 
країни, з опорою на стратегічне партнерство з ЄС, 
міжнародними фінансовими інституціями та іншими 
суб’єктами. Організація Об’єднаних Націй і надалі 
буде заохочувати широке бачення щодо мобілізації 
ресурсів для досягнення ЦСР на національному рівні, з 

метою створення Комплексної національної програми 
фінансування в Україні. 

Організація Об’єднаних Націй здійснить оцінку 
реалізації поточної Рамкової програми партнерства 
з Україною на 2018–2022 роки та розпочне розробку 
нової Рамкової програми співробітництва у сфері 
сталого розвитку на 2023–2027 роки. Відповідно до 
нещодавно проведеної за рішенням усіх держав-
членів реформи системи розвитку Організації 
Об’єднаних Націй, нова Рамкова програма стане 
найважливішим інструментом планування та реалізації 
діяльності Організації Об’єднаних Націй з розвитку в 
Україні, на забезпечення виконання Порядку денного 
до 2030 року
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