МОП: реагування на кризу в Україні
Червень 2022 р.

Вплив кризи на зайнятість, рівень доходів і соціальний захист
Агресія Російської Федерації проти України спричиняє порушення економічних процесів, масове
переміщення населення всередині країни та потоки біженців, що призводить до
широкомасштабної втрати зайнятості та доходів. За попередніми оцінками, цього року рівень
національного доходу різко впаде – на 35-45 відсотків.
За оцінками МОП, від початку війни було втрачено 30 відсотків усіх робочих місць (тобто майже
4,8 мільйона).
По мірі затягування конфлікту все більше українців можуть втратити роботу; мільйони можуть
опинитися в ситуації бідності, що зводить нанівець багаторічні зусилля у сфері розвитку. Крім
того, криза справила значний вплив на систему соціального захисту в Україні — як з точки зору
збільшення видатків, так і зменшення надходжень.
Перед різними регіонами в України постають різні виклики. У регіонах поблизу зон активних
бойових дій гостро відчуваються гуманітарні потреби. На безпечніших територіях є необхідними
термінова економічна стабілізація та допомога, спрямована на посилення стійкості.
У той же час велика кількість внутрішньо переміщених осіб (ВПО) і біженців призводить до
виникнення надзвичайних інтеграційних і соціально-економічних проблем як в Україні, так і в
сусідніх країнах. Протягом найближчих місяців надання підтримки необхідно спрямовувати як на
задоволення гуманітарних потреб, так і на забезпечення економічної стабілізації, оскільки
обидва чинники є критично важливими, залежно від напрямків діяльності та подальшого
розвитку конфлікту.

Негайне реагування з боку МОП
За підтримки партнерів, які забезпечують фінансування, МОП провела переорієнтацію частини
поточних програм на негайне надання гуманітарної допомоги. У тісній координації з Управлінням
координації гуманітарних питань ООН (УКГП ООН) на потреби гуманітарної допомоги було
перенаправлено 1,3 мільйона доларів США, зокрема:

ПРИТУЛОК І ХАРЧУВАННЯ1
УКРАЇНА

МОЛДОВА

10,000
Ліжко-ночей та триразове
харчування для ВПО у
профспілкових центрах

7,500
Ліжко-ночей та триразове
харчування для біженців у
профспілкових центрах

КАМПАНІЯ ПРОТИ
ТОРГІВЛІ ЛЮДЬМИ ТА
ТРУДОВОЇ ЕКСПЛУАТАЦІЇ
На прохання українського
уряду та у співпраці з
МОМ та жіночою НУО
«Ла Страда».

НАВЧАННЯ ДЛЯ
УКРАЇНСЬКИХ
ІНСПЕКТОРІВ ПРАЦІ
З метою сприяння
наданню першої
психосоціальної
допомоги
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Додаткова інформація про
реагування МОП

Що ще потрібно? – Шість пропозицій на підтримку України

Заплановане реагування з боку МОП на багатогранну кризу включає в себе підходи, пов’язані з
гуманітарними аспектами, відновленням на ранніх етапах і розвитком. Воно спрямоване як на
саму Україну, так і на Молдову, як на найвразливішу країну, що приймає українських біженців.
1. Подальше надання гуманітарної допомоги у тих сферах, де МОП може забезпечити додану
вартість
Надання притулку біженцям у профспілкових установах України та Молдови.
Допомога
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надаватиметься в рамках гуманітарної структури ООН та системи реагування
на проблему
біженців. Запобігання трудовій експлуатації та торгівлі людьми шляхом (1) навчання суб’єктів
ринку праці (роботодавців, служб зайнятості), (2) підвищення обізнаності біженців щодо ризиків і
їхніх прав на роботі, (3) неухильного дотримання законодавства про працю.
2. Залучення біженців і внутрішньо переміщених осіб (ВПО) до ринку праці та освіти
Надання підтримки державним і приватним службам зайнятості в Україні та Молдові з метою
залучення ВПО та біженців до гідної роботи.
3. Підтримка засобів отримання доходів
Сприяння переходу від надання гуманітарної грошової підтримки до соціального захисту шляхом
надання технічної допомоги у таких питаннях, як охоплення, належність і цільове призначення,
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Профспілки надають додаткову підтримку за рахунок власних ресурсів. Наведені цифри представляють
лише заходи, підтримку яким надала МОП.

зокрема, для таких категорій населення, як неформальні працівники, на яких не поширюються
поточні програми підтримки засобів отримання доходів.
У рамках стратегії відновлення на ранніх етапах, в координації з гуманітарними організаціями та
урядом можуть бути реалізовані програми “Cash for work” («Готівка за роботу»), відповідно до
яких проводитиметься розбирання завалів або надання соціальних послуг, з урахуванням досвіду
МОП у сфері реалізації програм розвитку інфраструктури, які містять значний компонент
забезпечення зайнятості у постконфліктних умовах.
4. Заходи економічної стабілізації у відносно безпечних регіонах країни
Використання галузевих підходів до розвитку приватного сектора, зокрема, збільшення обсягу
місцевого виробництва товарів, призначених для гуманітарної допомоги, створення місцевих
партнерств у сфері працевлаштування, сприяння перенесення підприємств із територій,
постраждалих від конфлікту, до безпечних зон, і навчання з підприємництва для ВПО, біженців і
осіб, які повертаються.
5. Підтримка пріоритетних реформ, здійснюваних урядом України
Подальша підтримка розвитку в Україні шляхом спільної роботи з урядом у впровадженні
пріоритетних реформ в окремих сферах (реформа трудового законодавства, рішення для
електронного навчання студентів і навчання дорослих).
6. Фінансова підтримка для профспілок і роботодавців
Інвестування у підтримку плюралістичного та демократичного суспільства, зокрема — шляхом
модернізації основних послуг, таких як підтримка роботодавців у перенесенні підприємств і
встановлення контактів між бізнесом та гуманітарною спільнотою; підтримка профспілок щодо
направлення на роботу та надання юридичних консультацій.

Потреби у фінансуванні
МОП надала партнерам з фінансування свої пропозиції стосовно зміни у реалізації програм, які
спрямовані на вчасне реагування на ситуацію, що є новою та постійно змінюється, а також
активно шукає додаткові ресурси для задоволення потреб реагування.
Огляд потреб у фінансуванні для заходів реагування в Україні на 2022 р. (дол. США)
Необхідний обсяг фінансування

Отриманий обсяг фінансування

Україна
5,55 млн
2,56 млн
Молдова
5,43 млн
832 тис.
Станом на 24 червня 2022 р.

Присутність МОП на місцях
У Бюро МОП для країн Центральної та Східної Європи працює

75 співробітників, 15 із них - в Україні; воно управляє
портфелем у розмірі 6 мільйонів доларів США основного
фінансування на 2022-2023 роки та 34 мільйони доларів США
добровільних внесків, з яких 13 мільйонів доларів США
призначені для України. На сьогодні, фінансову підтримку
для МОП в Україні надали:
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