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2,9млн

ЛЮДЕЙ ПОТРЕБУВАТИМУТЬ
ДОПОМОГИ

1,8млн
ЛЮДЕЙ ПЛАНУЄТЬСЯ
НАДАТИ ДОПОМОГУ

$

190млн

ФІНАНСОВІ ПОТРЕБИ
(ДОЛ. США)
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ЕВОЛЮЦІЯ КРИЗИ
ПОТРЕБУВАТИМУТЬ ДОПОМОГИ

ПЛАНУЄТЬСЯ НАДАТИ ДОПОМОГУ

ФІНАНСОВІ ПОТРЕБИ (ДОЛ. США)

2,9млн

1,8млн

$

190млн

За сім років тема тривалої гуманітарної кризи зникла зі шпальт світових ЗМІ через помилкове сприйняття ситуації як
«замороженої». Водночас досягнуті в липні 2020 року домовленості про припинення вогню стають усе більш нетривкими.
Кількість постраждалих серед цивільного населення збільшилася до рівнів, які спостерігались до їх підписання. Цивільна
інфраструктура все частіше потрапляє під обстріли, а забруднення території вибухонебезпечними предметами та мінами
залишається серйозною загрозою. Допоки не буде досягнуто політичного рішення, гуманітарні потреби, ймовірно,
залишатимуться, а їх гострота зростатиме у 2022 році, зокрема на не підконтрольних урядові територіях (НПУТ).
Збільшились соціально-економічні наслідки пандемії COVID-19 на сході України через тривале обмеження роботи КПВВ на
«лінії розмежування», обмеження на пересування та зменшення засобів існування. Обмеження на пересування особливо
вплинули на мешканців НПУТ, зокрема людей похилого віку, які опинилися відрізаними від основних послуг та соціальних
виплат, у тому числі пенсій.
Із наближенням зимового періоду та погіршенням епідеміологічної ситуації, зокрема на НПУТ, умови надання допомоги
все більше ускладнюються. Зберігається ризик політизації гуманітарної кризи. А обмеження доступу створюють серйозні
виклики для гуманітарної роботи у деяких районах на сході України.

2021 Р.: РЕЗУЛЬТАТИ ЗА РІК

1,5млн
ЛЮДЕЙ ОТРИМАЛИ
ДОПОМОГУ В 2021 Р.

*

Упродовж перших 9 місяців 2021 р.

*

0,9млн
жінки і дівчинки

люди з інвалідністю

0,5млн
діти

0,4млн
літні люди

205тис.

Гуманітарне реагування на сході України залишається життєво необхідним для людей, які потерпають унаслідок конфлікту
на підконтрольних і не підконтрольних уряду територіях (ПУТ і НПУТ) Донецької та Луганської областей. Упродовж перших
9 місяців 2021 року допомогу одержали понад 1,5 мільйона людей, у тому числі 285 000 на НПУТ. Більше половини з них склали
жінки та майже 14 % люди з інвалідністю. У порівнянні з попередніми роками збільшилась кількість людей, які отримали
підтримку на НПУТ, завдяки ефективному використанню гуманітарними організаціями покращеного гуманітарного доступу
у 2021 році.
Задля зменшення вразливості людей гуманітарні організації та партнери, які працюють у сфері розвитку, збільшували
взаємодію між своїми проєктами та досягли помітного прогресу в цьому напряму у 2021 році. Так, із 2015 року у 46 громадах
на ПУТ 14 організацій реалізовували 88 проєктів, які поєднують гуманітарні заходи та програми розвитку і розбудови миру,
що забезпечило зменшення вразливості на ПУТ. Завдяки використанню гнучкого механізму фінансування Координаторкою
з гуманітарних питань, із Гуманітарного фонду для України було виділено 3,5 млн дол. США. Ці кошти були спрямовані на
підтримку незахищених людей в ізольованих громадах задля збільшення їхньої життєстійкості та розбудови спроможностей
місцевих надавачів допомоги.
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ЧИННИКИ ГУМАНІТАРНОЇ КРИЗИ
Конфлікт

Обмеження пересування

Після року відносного затишшя з моменту
укладення домовленостей про припинення вогню
в липні 2021 року кількість безпекових інцидентів
повернулась до рівнів, які спостерігалися до їх
підписання. Із серпня по жовтень 2021 року кількість
безпекових інцидентів збільшилась на 50 % у
порівнянні з аналогічним періодом 2020 року.

За перші 9 місяців 2021 року кількість
перетинів «лінії розмежування» скоротилась
на 94 % у порівнянні з періодом до пандемії.
Середньомісячна кількість перетинів знизилась
із 1,15 мільйона за перші 9 місяців 2019 року до
близько 63 500 у 2021 році.

Загалом під час конфлікту із 2014 року загинуло
понад 3 090 цивільних громадян, і ще 7 000 отримали
поранення.

Через обмеження пересування сотні тисяч людей
не можуть отримати соціальні виплати, основні
послуги та не можуть побачити рідних та друзів.

Майже 70 % жертв серед цивільного населення
із липня 2020 року були спричинені мінами та
вибухонебезпечними предметами.

Серед тих, хто постраждав найбільше, — сотні
тисяч пенсіонерів із НПУТ, які покладаються на
пенсійні виплати на ПУТ.

COVID-19
Епідеміологічна ситуація у Донецькій
та
Луганський областях стає все більш критичною.
Як повідомляється, медичні заклади працюють на
межі своїх спроможностей на ПУТ та перевантажені
на НПУТ, що негативно впливає на надання інших
медичних послуг.

Водночас вакцини проти COVID-19 стали
доступнішими на ПУТ. Проте необхідно розв’язати
питання значної недовіри до вакцинації та доступу
для проведення щеплення в найбільш віддалених
громадах. Інакше це, ймовірно, ускладнить
мінімізацію наслідків COVID-19.

Третя хвиля COVID-19 в Україні, яка розпочалася в
жовтні 2021 року, може стати найбільш небезпечною
та призвести до колапсу медичної системи.

Розбіжності у підходах до визнання вакцин
можуть мати негативний вплив на свободу
пересування на сході України.

ГУМАНІТАРНІ ПОТРЕБИ
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Гуманітарні потреби в 2022 р.
За оцінками, у 2022 році 2,9 мільйона людей потребуватимуть гуманітарної допомоги, зокрема 1,6 мільйона на НПУТ.
Гострота потреб на ПУТ нижча, особливо в районах подалі від «лінії розмежування», це призвело до зменшення
кількості людей, які потребують допомоги на ПУТ. Це частково пов’язано з підтримкою, яка надається урядом України,
громадянським суспільством та організаціями, які працюють у сфері розвитку. Найбільш гострі гуманітарні потреби
на ПУТ залишаються в районах поблизу «лінії розмежування», де продовжуються бойові дії. Люди похилого віку,
люди з інвалідністю, очолювані жінками домогосподарства та діти, які живуть в ізольованих громадах, особливо
вразливі через обмежену мобільність та економічні складнощі.
На НПУТ гуманітарні потреби залишаються значними та продовжують загострюватися. На мешканців НПУТ
найбільше вплинули обмеження на пересування через «лінію розмежування», пов’язані з COVID-19, які здебільшого
встановлені та застосовуються на НПУТ. Через це збільшилась кількість мешканців НПУТ, які подорожують на ПУТ
через Російську Федерацію. Зменшення життєстійкості найбільш вразливих категорій людей по обидва боки «лінії
розмежування» призводить до збільшення їхньої залежності від гуманітарної допомоги.
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РОЗПОДІЛ ЛЮДЕЙ, ЯКІ ПОТРЕБУЮТЬ ДОПОМОГИ

Розподіл за зонами
ЗОНА

Гендерний розподіл

ЛЮДИ, ЯКІ ПОТРЕБУЮТЬ
ДОПОМОГИ

НПУТ

1,6млн

ПУТ

1,1млн

Інші області

0,2млн

Розподіл за групами
ГРУПА НАСЕЛЕННЯ

ЛЮДИ, ЯКІ ПОТРЕБУЮТЬ
ДОПОМОГИ

2,6млн

Внутрішньо
переміщені особи

0,3млн

Люди з інвалідністю

Люди з інвалідністю

ЛЮДИ, ЯКІ ПОТРЕБУЮТЬ
ДОПОМОГИ

% КОМУ
НЕОБХІДНА
ДОПОМОГА

Жіноча

1,6млн

54%

Чоловіча

1,3млн

46%

Віковий розподіл

Місцеві мешканці

ГРУПА НАСЕЛЕННЯ

СТАТЬ

ЛЮДИ, ЯКІ
ПОТРЕБУЮТЬ
ДОПОМОГИ

% КОМУ
НЕОБХІДНА
ДОПОМОГА

0,4млн

13%

ВІК

ЛЮДИ, ЯКІ ПОТРЕБУЮТЬ
ДОПОМОГИ

% КОМУ
НЕОБХІДНА
ДОПОМОГА

Діти (0 - 17 років)

0,4млн

13%

Дорослі (18 - 59 років)

1,6млн

57%

Літні люди (60+ років)

0,9млн

30%

ПЛАН ГУМАНІТАРНОГО РЕАГУВАННЯ 2022 Р.
У 2022 році гуманітарні партнери планують надати допомогу 1,8 мільйона людей,
зокрема 750 000 мешканцям НПУТ та 143 000 внутрішньо переміщених осіб (ВПО)
на ПУТ, для чого потрібно 190 мільйонів дол. США. У 2022 році заходи реагування
будуть спрямовані на спасіння життів, забезпечення доступу до основних послуг
та посилення соціально-правового захисту постраждалих унаслідок конфлікту
та COVID-19. На ПУТ гуманітарні організації продовжать надавати підтримку
уряду, місцевим органам влади та громадянському суспільству для поліпшення
надання послуг та допомоги з метою поступового припинення міжнародної
гуманітарної підтримки на ПУТ до кінця 2023 року. Така ціль свідчить про
визнання наявності спроможностей реагування, зокрема обласних і місцевих
органів влади, а також наявності програм розвитку та прогресу, досягнутого
спільно гуманітарними організаціями та партнерами у сфері розвитку.
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$

2,9млн

ПАРТНЕРІВ

190млн

ФІНАНСОВІ ПОТРЕБИ
(ДОЛ. США)

1,8млн

ПОТРЕБУЮТЬ
ДОПОМОГИ

ПЛАНУЄТЬСЯ
НАДАТИ ДОПОМОГУ

Стратегічні цілі Плану гуманітарного реагування 2022 р.
2
НАДАННЯ ТЕРМІНОВОЇ НАДЗВИЧАЙНОЇ
ДОПОМОГИ ТА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДОСТУПУ
ДО ОСНОВНИХ ПОСЛУГ

РЕАГУВАННЯ НА ПОТРЕБИ У СФЕРІ
ЗАХИСТУ ТА ПОСИЛЕННЯ СОЦІАЛЬНОПРАВОВОГО ЗАХИСТУ ПОСТРАЖДАЛИХ
УНАСЛІДОК КОНФЛІКТУ ЛЮДЕЙ

3
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПЕРЕДАЧІ ФУНКЦІЙ
ДОПОМОГИ ВІД ГУМАНІТАРНИХ
ОРГАНІЗАЦІЙ МІСЦЕВИМ ОРГАНАМ НА
ПІДКОНТРОЛЬНИХ УРЯДУ ТЕРИТОРІЯХ В
2021-2023 РОКАХ

ОГЛЯД ГУМАНІТАРНИХ ПОТРЕБ І ЗАХОДІВ РЕАГУВАННЯ 2022 Р.

РОЗПОДІЛ ЛЮДЕЙ, ЯКИМ ПЛАНУЄТЬСЯ НАДАТИ ДОПОМОГУ,
ТА ОГЛЯД ФІНАНСОВИХ ПОТРЕБ ЗА СЕКТОРАМИ
% ПЛАНУЄТЬСЯ
ДОПОМОГТИ

СЕКТОРИ

ПОТРЕБУЮТЬ ДОПОМОГИ
ПЛАНУЄТЬСЯ НАДАТИ ДОПОМОГУ
2,5млн

Захист

57%

Охорона здоров’я

76%

Вода, санітарія та гігієна

62%

Продовольча безпека і засоби до
існування

18%

Житло/НПТ

51%

0,08млн

Освіта

50%

0,1млн

1,4млн
1,5млн
1,2млн
2,5млн
1,5млн
1,1млн
0,2млн
0,2млн

0,3млн

Багатоцільова грошова допомога

КІЛЬКІСТЬ
ПАРТНЕРІВ

ПОТРЕБИ
(ДОЛ. США)

72

$50,1млн

39

$35,7млн

43

$29,8млн

38

$29,7млн

27

$23,9млн

25

$7,1млн

18

$7,5млн

4

$6,6млн

119

$190млн

Загальні послуги та підтримка
Загалом

61%

НАДАННЯ ГУМАНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ
З початку бойових дій на сході України у 2014 році ООН та її гуманітарні партнери надали життєво необхідну допомогу та
послуги у сфері захисту вартістю понад 700 млн дол. США мільйонам громадян України по обидва боки «лінії розмежування»,
які потерпають від збройного конфлікту, який не припиняється. У своїй гуманітарній роботі в Донецькій та Луганській
областях ООН та гуманітарні партнери керуються гуманітарними принципами гуманності, нейтральності, неупередженості
та незалежності надання життєво необхідної допомоги всім, хто її потребує, без дискримінації та довільних винятків.
Гуманітарні організації застосовують узгоджені підходи та механізми для виконання та моніторингу проєктів на ПУТ і на
НПУТ з метою дотримання гуманітарних принципів та забезпечення того, щоб люди, які потребують допомоги, одержали
необхідну підтримку, незалежно від місця їхнього перебування.

ДЛЯ ПІДТРИМКИ ГУМАНІТАРНОГО РЕАГУВАННЯ
Зробіть внесок у реалізацію Плану гуманітарного реагування для України.
Пожертвуйте кошти в Гуманітарний фонд для України.
Більше інформації щодо можливості підтримки Плану гуманітарного реагування для України та внесків у спільний фонд
фінансування країни на сторінці УКГС в Україні за посиланням: https://www.unocha.org/ukraine/about-uhf
Додаткові запитання можна надсилати на адресу ochaukraine@un.org

РЕЄСТРАЦІЯ ТА ВРАХУВАННЯ ВНЕСКІВ
УКГС забезпечує роботу Служби фінансового моніторингу (FTS), яка веде облік усіх гуманітарних внесків (у грошовій, в натуральній формі;
багатосторонньої та двосторонньої підтримки) для реагування на надзвичайні ситуації. Її завданням є забезпечення наочності фінансування
донорів для визнання їхньої підтримки та здійснення обліку надходжень та прогалин для реалізації гуманітарних планів. Просимо звітувати
про ваші внески Службі FTS на електронну адресу fts@un.org або за допомогою онлайн-форми звітності на сайті http://fts.unocha.org

