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Війна в Україні вже призвела до великих людських втрат, безпрецедентного переміщення населення та 
нищівного руйнування інфраструктури. За попередніми прогнозами ПРООН, до кінця 2022 року до 
90 % населення України може зіткнутися з бідністю та бути вразливими до бідності. Вісімнадцять років 
соціально-економічних здобутків опинилися під загрозою.

Складні виклики в гуманітарній сфері, у сфері розвитку та відновлення миру, які зараз постають в 
Україні, підкреслюють важливість програмної діяльності, яка враховуватиме різноманітні виміри цієї 
гуманітарної кризи. Це передбачає підтримку та підсилення стійкості людей, громад та інституцій для 
надання термінової рятівної допомоги одночасно із захистом ключових урядових функцій та наданням 
державних послуг.

Програма підвищення стійкості та відновлення України спирається на роботу в партнерстві з організаці-
ями, що належать до системи ООН та поза нею. Діяльність ПРООН повністю інтегрована в гуманітарну 
архітектуру, зокрема враховуючи Надзвичайний заклик ООН та Регіональний план реагування щодо 
захисту біженців.

ПРООН об’єднує зусилля з іншими агенціями ООН, що займаються питаннями гуманітарної допомоги та 
розвитку, а також із партнерами в сфері розвитку задля надання підтримки й  інвестування у розвиток 
стійкості своїх давніх партнерів в Україні – Уряду, приватного сектору та громадянського суспільства.

https://www.undp.org/publications/development-impact-war-ukraine-initial-projections


• Зміцнення потенціалу для управління кризами та реагування на надзвичайні ситуації.

• Підтримка державних служб, що займаються розмінуванням, та співробітників служб  
з надзвичайних ситуацій для захисту цивільного населення від вибухонебезпечних 
боєприпасів та екологічних небезпек.

• Допомога у розчищенні завалів та управлінні твердими відходами.

• Ремонт критично важливої соціальної та фізичної інфраструктури та житлового фонду 
для забезпечення охорони громадського здоров'я, безпеки та надання послуг.

• 
населення, включаючи ВПО, літніх людей, представників меншин та людей з інвалідністю.
Розширення доступу до державних послуг для постраждалих від воєнних дій груп 

• Підтримка Уряду в управлінні гуманітарною допомогою та допомогою на ранньому етапі відновлення.

• Сприяння проведенню оцінки впливу, збору та аналізу даних, необхідних для планування 
допомоги та прискорення переходу від етапу надання гуманітарної допомоги 
до раннього відновлення.

Три напрямки підтримки:

 
ТА НАДАННЯ ДЕРЖАВНИХ ПОСЛУГ НА НАЦІОНАЛЬНОМУ ТА МІСЦЕВОМУ РІВНЯХ
ПІДТРИМКА УРЯДОВИХ ЗАХОДІВ РЕАГУВАННЯ НА ГУМАНІТАРНУ КРИЗУ 

ВИКОРИСТАННЯ ВИСОКОГО ЛЮДСЬКОГО КАПІТАЛУ, ВИРОБНИЧОГО ПОТЕНЦІАЛУ  

ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ УКРАЇНИ ДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАГАЛЬНИХ ГУМАНІТАРНИХ  

ПОТРЕБ І ПОСИЛЕННЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО ВІДНОВЛЕННЯ

ЗМІЦНЕННЯ УКРАЇНСЬКИХ ІНСТИТУЦІЙ ТА ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА,  

ЩОБ ПІДТРИМАТИ СОЦІАЛЬНУ СТРУКТУРУ, ЗАБЕЗПЕЧИТИ ДОТРИМАННЯ ПРАВ ЛЮДИНИ 

ТА ІНКЛЮЗИВНЕ ЗАЛУЧЕННЯ, ЗАХИСТ І РОЗШИРЕННЯ МОЖЛИВОСТЕЙ УСІХ ЛЮДЕЙ
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• 

• Підтримка приватного сектору в реагуванні на нагальні потреби шляхом закупки товарів 
та послуг місцевого виробництва.

Розробка екстрених рішень, які сприятимуть забезпеченню засобів до існування та 
створенню джерел прибутків для постраждалих від війни людей.

• 
засобів до існування, розвитку навичок, підтримці бізнесу, доступу до фінансів, мереж і ринків.
Підтримати жінок, що постраждали від війни, завдяки створенню можливостей для отримання

• Заохочення зеленого переходу та декарбонізації шляхом інвестування в очищення та відновлення 
довкілля, розвиток чистого транспорту, сталого виробництва та використання енергії.

•  
гуманітарної допомоги та відновлення, діалогу на рівні громад та ініціатив для вирішення конфліктів.
Зміцнення соціальних зв'язків шляхом залучення громадянського суспільства до зусиль у сфері  

• Забезпечення громадської безпеки, прав людини та доступу до правосуддя
для всіх людей, приділяючи особливу увагу ВПО та вразливим групам населення.

ПРООН допомагає зменшити витрати, необхідні для відновлення, діючи вже зараз


