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Статус Стратегії 

Версія 
Статус Дата набуття 

чинності 

Наступний перегляд 

1.0 
Затверджено (має бути 

погоджена членами 

СДГ) 

15 червня 2015 року 15 жовтня 2015 року 

 

Структура Кластеру 

Назва заходів з 

реагування 
Житло і непродовольчі товари в надзвичайній ситуації для України  

Провідна установа 
Управління Верховного комісара Організації Об’єднаних Націй у справах 

біженців 

Координатор Кластеру  

Ім’я: Ігор Шантьофорт 

Електронна пошта: chantefo@unhcr.org 

Мобільний телефон: +380 50 463 7122 

Урядова установа-

партнер 

Установа: Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-

комунального господарства України та Міністерство соціальної політики 

України 

Ім’я: <ім’я> 

Електронна пошта: <електронна пошта> 

Мобільний телефон: <мобільний телефон> 

Регіональний Кластер 

Північний Донбас: Людина в біді 

Ім’я: Кейт Холланд 

Електронна пошта: kate.holland@peopleinneed.cz 

Мобільний телефон: +380 66 154 6508 

Південний Донбас і сусідні області: підлягає визначенню 

Крім того, децентралізовані координаційні наради проводяться за 

підтримки офісів УВКБ ООН на місцях, де є можливість надати підтримку 

Кластеру. Див. Додаток 2 стосовно запропонованої структури – робочий 

документ. 

Стратегічна дорадча 

група  

(СДГ) 

Постійні члени: ECHO, OFDA, DFID, УВКБ ООН, представники Форуму 

неурядових організацій, Міністерство соціальної політики України, ДСНС 

України. 

Спостерігачі: МКЧХ, MSF 

Стратегічна дорадча група (СДГ) – це обмежений за складом 

представницький керівний орган Кластеру, який очолює координатор 

Кластеру, як визначено в його Положенні (Додаток 4 до Стратегії). СДГ 

визначає та рекомендує заходи та спосіб їх впровадження, а також 

встановлює межі стосовно того, коли і де така діяльність підпадає під дію 

мандата сектору. СДГ зустрічається, щонайменше, щоквартально (частіше, 

якщо це вимагається під час гострої кризи) або зі спеціальною метою на 
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вимогу Координатора Кластеру або, щонайменше, трьох постійних членів 

Групи. СДГне приймає участі у безпосередній перевірці Гуманітарного 

плану реагування чи інших поданнях на фінансування заходів.  

Технічні робочі групи 

(ТРГ) 

  

  

Технічні робочі групи (ТРГ) створююються на основі Положення про 

технічну робочу групу Стратегічною дорадчою групою Кластеру для 

кожної окремої ситуації, як вважається за наобхідне. Координатор 

Кластеру призначає відповідальну особу для сприяння роботі групи. Такі 

групи мають обмежений строк роботи та припиняють свою роботу одразу 

після досягнення результатів, вказаних у Положенні. 

Склад таких груп визначається за допомогою процесу самовідбору, 

залежно від наявних технічних навичок, зацікавленості та можливості, з-

поміж установ ООН, неурядових, урядових, комерційних та академічних 

секторів. У принципі, будь-хто може приєднатися до такої групи, хоча на 

практиці рекомендується, щоб відповідальна особа не допускала 

збільшення кількості учасників більше п’ятнадцяти. Може виникнути 

необхідність у створенні підгруп для вивчення окремих питань. У такому 

випадку відповідальна особа призначає особу для регулярного звітування 

перед ТРГ. Відповідальна особа ТРГ має надавати інформацію про статус 

роботи до Кластеру. Остаточні результати/рекомендації ТРГ надаються 

зацікавленим особам Кластеру на пленарних координаційних нарадах в 

усній та письмовій формі для надання коментарів. СДГ підтверджує 

рекомендації ТРГ та публікує письмові рекомендації на відповідному веб-

сайті. Партнери Кластеру повинні дотримуватися таких рекомендацій. 

На цей момент створено нижченаведені Технічні Робочі Групи: 

i. Постійне житло і зв’язок із відновленням 

ii. Монетизація допомоги з забезпечення житлом та 

непродовольчими товарами 

iii. Житлові права, права на землю та майно *у партнерсті з 

Кластером з питань захисту+ 

Додаткові ТРГ можуть бути створені на вимогу СДГ або Координатора 

Кластеру чи Співголови та затверджені Кластером. Див. Положення у 

додатку. 

 

Стратегія Кластеру 

 

 

Ситуація 

 

 

 

 

Передумови: 

У листопаді 2013 року уряд України прийняв рішення відмовитися від 

угоди, яка могла б укріпити зв’язки з ЄС, що призвело до 

великомасштабних протестів, а в лютому 2014 року – до насильницьких 

зіткнень між демонстрантами і правоохоронними органами в Києві. У 

березні 2014 року в Автономній Республіці Крим був проведений 

референдум, який призвів до першої хвилі переміщення людей із Криму. 

Насильство на Донбасі на сході України посилилося у травні 2014 року, в 
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результаті чого відбулася друга хвиля переміщення в липні та виникли 

суттєві потреби в гуманітарній допомозі. Після подій на території Донбасу 

не під контролем уряду України з осені 2014 року зміни в розвитку 

конфлікту призвели до повернення людей додому, але пізніше знову 

змусили їх до переміщення. У січні та лютому 2015 року в районах 

обстрілів (критична ситуація у Дебальцеві) відбулася третя хвиля 

масового переміщення. 

Станом на 1 червня 2015 року Міністерством соціальної політики було 

обліковано 1,3 мільйона людей як внутрішньо переміщених осіб, в 

додаток до чого переміщення характеризується нестабільністю 

напрямкку, включаючи вторинне переміщення, із постійним переїздом 

через лінію зіткнення, та поверненнями. 

У жовтні 2014 року Уряд України оголосив про спеціальну нову систему 

обліку ВПО (Постанова № 509) одночасно з рішенням про державну 

грошову допомогу для оплати комунальних платежів для всіх 

зареєстрованих ВПО на 6 місяців (Постанова № 505). У жовтні 2014 року, 

Уряд України прийняв Закон про ВПО, що містить положення про нову 

систему обліку та підкреслює закріплення прав ВПО на безкоштовне 

житло та працевлаштування.  

Спочатку, поки кількість переміщених осіб була досить невеликою, 

приймаючі громади та групи волонтерів добре справлялися з наслідками 

критичної ситуації. Однак, із подальшим збільшенням кількості потреби у 

наданні допомоги перевищили можливості наявних соціальних 

механізмів. ООН та інші гуманітарні актори почали активніше брати участь 

у наданні допомоги з вересня 2014 року. У грудні 2014 року було 

оголошено про створення системи координації на основі Кластерів між 

учасниками спільноти з надання гуманітарної допомоги.  

Незважаючи на те, що Україна є країною з середнім рівнем доходів, 

можливості уряду, обмежені внаслідок економічної кризи, повністю 

забезпечувати підконтрольні уряду території були обмежені ще більше, а 

його здатність надавати послуги в регіонах, що не повністю перебувають 

під його контролем, також виявилася обмеженою. Крім того, здатність 

держави відновити інфраструктуру та надати допомогу була послаблена. 

У цьому контексті доступ до основних необхідних для життя послуг був 

обмежений на значних територіях, що постраждали. Ціни на продовольчі 

та непродовольчі товари в України невпинно зростали, а обмежений 

економічний доступ до регіонів не під контролем Уряду призвів до збоїв у 

поставках на місцеві ринки. Оскільки доступ до готівки, прибутку та 

соціальних пільг для переселенців та, зокрема, тих, хто залишився на 

непідконтрольній уряду території, може бути обмежений, здатність 

переселенців і людей, що постраждали, стабільно задовольняти свої 

потреби може бути обмежена. Крім того, цей приплив перевантажив 

населення, що приймає переселенців, зокрема, у зонах із високою 

концентрацією ВПО порівняно з місцевим населенням. 
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Реагування до цього моменту було зосереджено на більш уразливих 

особах через нестачу ресурсів і можливостей. У результаті цього велика 

частина населення, особливо люди із сільських районів і населених 

пунктів вздовж лінію конфлікту, отримали незначну допомогу або взагалі 

її не отримали. 

Контекст реагування: 

Враховуючи тривалий характер конфлікту, порушення домовленності про 

припинення вогню та затяжну кризу в Україні змусили Кластер прийняти 

подвійну стратегію. По-перше, це продовження допомоги з забезпечення 

житлом, необхідного для порятунку життя новим переселенцям і 

населенню що постраждало під час конфлікту. Іншим пунктом є розробка 

стратегічного планування, ключових захисних заходів та залучення коштів 

для забезпечення тривалішої допомоги для населення, що бажає 

повернутися або інтегруватися до приймаючих громад. 

Оскільки люди, що потребують допомоги, відрізняються за соціально-

економічними характеристиками, Кластер визнає необхідність визначити 

конкретні потреби підгруп населення, а потім здійснити цільове 

планування надання допомоги за зонами. 

Приблизний перелік підгруп і ключових характеристик населення, що 

потребує допомоги для планування Кластеру включає: 

Населення, що 

потребує 

допомоги 

Основні 

характеристики 
Коментарі 

ВПО 

Переміщені з 

місця 

походження 

Могли пережити кілька 

переміщень. Проживання 

залежить від місцевості 

(наприклад, приймаюча родина, 

/самостійна оренда/місце 

компактного поселення) 

Населення, що 

постраждало 

від конфлікту 

Не переміщені, 

зруйноване 

житло 

Населення, що підпало під вплив 

конфлікту, зі зруйнованим 

житлом. Задоволення потреб 

щодо житла може зменшити 

вірогідність додаткових 

переміщень.  

Люди, що 

приймають 

переселенців 

Не переміщені, 

житло не 

зруйноване 

У місцевому контексті умови 

проживання людей, що 

приймають переселенців, та 

інших категорій можуть бути 

подібними та вимагати 

розширення окремих типів 

допомоги для включення людей, 

що приймають переселенців, як 

отримувачів допомоги 
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Люди, що 

повернулися 

(повернення на 

постійне місце 

проживання) 

Раніше 

переміщені, 

стан житла 

невизначений 

Процес повернення може 

призвести до прямих витрат 

(ремонт, якщо житло зруйноване) 

або непрямих витрат (покриття 

втрати доходу) 

Особи, що 

постійно 

перетинають 

лінію зіткнення 

Часте 

переміщення 

між кількома 

місцями 

проживання 

Провокується численними 

причинами, населення 

пересувається через лінію 

зіткнення, і це може вимагати 

окремих рішень (наприклад, 

тимчасове житло замість 

тривалого)  

 

Ситуація з проживанням ВПО також вимагає локалізованого розуміння 

контексту житла. Тоді, як більшість ВПО мешкає у самостійно 

орендованому житлі, окремо або з родинами, які їх приймають, станом 

на січень 2015 року налічується більше 350 центрів компактного 

проживання1, переважно студентських гуртожитків і літніх таборів, якими 

керують попередні управляючі. Відсоток переміщених сімей, що живуть у 

центрах тимчасового розміщення, залежить від географічної зони: 

приблизно 9–10 % ВПО на підконтрольній уряду території поряд з лінією 

зіткнення живуть у центрах компактного проживання, порівняно з <1 % 

родин ВПО в Західній та Центральній Україні.  

Невеликі міста та села вздовж лінії зіткнення на підконтрольній і 

непідконтрольній уряду територіях Донецької і Луганської областей 

переживали постійні обстріли і збитки з початку воєнних дій. У багатьох 

приватних будинках і квартирах на цих територіях були зруйновані стіни, 

дахи та вікна. Також деякі люди продовжують жити у дуже поганих 

умовах у бомбосховищах. 

Врешті, клімат в Україні вимагає приділення особливої уваги достатній 

допомозі та забезпеченню непродовольчими товарами в зимовий 

період. Заходи з підготовки до зими включають готівку/ваучери на зимові 

непродовольчі товари та паливо для найбільш уразливих ВПО на 

підконтрольній уряду території, та прямі поставки товарів натурою на 

непідконтрольну уряду територію. Заходи з підготовки до зими для 

переселенців розробляються на підставі місцевих потреб та/або розвитку 

конфлікту та пов’язаної з цим необхідності забезпечення житла. Вміст 

окремих пакетів або еквівалентної допомоги розробляється для кожного 

окремого регіону з урахуванням місцевих умов і профілю населення, що 

потребує допомоги. 

 

Докладне планування (Додаток 1) потреб у житлі та реагування 

                                                           
1
 Міністерство регіонального розвитку, січень 2015 року, згідно з даними приватних колективних центрів, 

оновлених Кластером з забезпечення допомоги 
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будуть проведені після завершення оцінки ситуації з житлом у червні 

2015 року, що надасть основну інформацію для сектору житла. 

Потреби 

Початкові 
♯ 

Підлягають визначенню після завершення оцінки 
ситуації 

Ціль ♯ Підлягають визначенню після завершення оцінки 
ситуації 

Житло♯ Підлягають визначенню після завершення оцінки 
ситуації 

Непродов
ольчі 
товари ♯ 

Підлягають визначенню після завершення оцінки 
ситуації 

*Деякі ВПО потребують не лише житло, але і допомогу у формі непродовольчих товарів 
 

 

Мета Кластеру  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Більшість людей, які постраждали від конфлікту і проживають 
у підконтрольних або непідконтрольних уряду України районах, 
мають доступ до житла та непродовольчої допомоги. 

2. Рекомендації та технічні специфікації гармонізовані та 
доступні всім; також поширюються об’єднані звіти та 
інформація. 
Необхідно приймати до уваги ситуацію в багатьох регіонах, отже 

технічні специфікації та більшість рекомендацій розробляються 

залежно від регіону (за підтримки співголови та за участі осіб, які 

потребують допомоги), та корегуються відповідно до 

національного рівня певними Робочими Технічними Групами та 

затверджуються Стратегічною дорачою групою. Ці рекомендації 

включають (але не обмежуються): технічні стандарти, стандарти 

для закупівель та робочої сили, процеси відновлення та 

реконструкції, правила безпеки, зменшення ризиків під час 

будівництва, небезпечні або незабудовані райони, та питання 

прав прав на житло, землю та майно. 

3. Забезпечення житлом та непродовольчими товарами 
підтримується завдяки децентралізованій координації. 
Різні ситуації та умови призводять до необхідності 

децентралізованої координації. Її мета – розуміння особливостей 

людей, що потребують допомоги (ВПО, людей, що повернулися, 

людей, що постраждали тощо), та потреб у регіонах, де необхідне 

житло і непродовольчі товари2. 

Наступний крок Кластеру —активізація домовленості про 

співголовування на основі регіональної присутності та розподіл 

обов’язків з питань підтримання контактів, керування 

інформацією та координацією НУО та інших місцевих учасників. 

Буде використаний наступний план дій (див. Додаток 2): 

● Національний рівень, Кластер під керівництвом Управління 

                                                           
2
Наприклад: тверде паливо, ремонт, центри тимчасового розміщення. 
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Верховного комісара ООН у справах біженців; 
● Північний Донбас, регіональний координатор організації 

«Людина у біді» 
● Південний Донбас і навколишні регіони (Запоріжжя, 

Дніпропетровськ), регіональний координатор буде визначений  
Децентралізована координація буде продовжуватися та розвиватися за 

підтримки Верховного комісара ООН у справах біженців, в разі 

необхідності з активацією іншої регіональної координаційної програми. 

Див. Додаток 2 до поточного розподілу – робочий документ. 

Діяльність 

Мета 1 – Більшість людей, які постраждали від конфлікту і 

проживають у підконтрольних або непідконтрольних уряду України 

районах, мають доступ до житла та непродовольчої допомоги. 

Захід 1: Надання грошових грантів на житло для найбільш 

уразливих ВПО та людей, які постраждали від конфлікту.* 

Захід 2: Надання інших цільових грошових грантів відповідно до 

рівня уразливості.* 

Захід 3: Відбудова чи ремонт будинків у регіонах, що підпали під 

вплив конфлікту. 

Захід 4: Розподіл непродовольчих товарів включно з наборами 

невідкладної допомоги та зимових речей людям, що постраждали 

від конфлікту та найбільш уразливим ВПО, які нещодавно 

переїхали, за можливості у грошовій формі.* 

Захід 5: Полегшення доступу до отримання постійного житла ВПО, 

які не хочуть або не можуть повернутися.  

Захід 6: Підтримка центрів тимчасового розміщення та транзитних 

центрів, що влючає ремонт, надання непродовольчих товарів і 

допомога в управлінні в разі необхідності. 

* Перевага надається грошовій допомозі, якщо її можливо надати 

на контрольованих та неконтрольованих урядом територіях, 

включно з ваучерами, якщо це дозволяють ринкові та банківські 

умови. 

Мета 2 – Рекомендації та технічні специфікації гармонізовані та 

доступні всім; також поширюються об’єднані звіти та інформація. 

Захід 1: Відповідні Робочі Технічні Групи функціонують та 

розробляють рекомендації для партнерів Кластеру. 

Захід 2: Карти, таблиці 4W, звіти, пропозиції, інформаційні бюлетні 

тощо регулярно розробляються та надаються партнерам 

Захід 3: Гармонізація або стандартизація допомоги, що включає в 
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себе допомогу непродовольчими товарами та грошима. 

Мета 3 - Забезпечення житлом та непродовольчими товарами 

підтримується завдяки децентралізованій координації. 

Захід 1: Домовленість про спів головування з неурядовими 

організаціями 

Кластер посилить свою підтримку завдяки залученню НУО через 

домовленості про сіпвголовування, підписаними з урахуванням 

можливостей неурядових організацій, та участі в місцевій 

координації. Ці домовленості сприятимуть  підвищенню 

відповідальності та прозорості, а також залученню учасників на 

різних рівнях. 

Захід 2: Створення координаційної структури Регіонального 

Кластеру 

Різні ситуації на регіональному рівні потребують адаптації 

координаційної структури для відображення вимог кожного 

регіону щодо підходу, стратегії та координації. Регіональні 

координаційні структури на Північному та Південному Донбасі 

забезпечують основні потреби для ефективної децентралізації. В 

обов’язки Регіональної координації входить: визначення плану 

регування, оновлення та керування локалізованою інформацією, 

контактами з партнерами та учасниками, проведення 

регіональних засідань з питань житла, а також дотримання 

загального плану дій, затвердженого Кластером на національному 

рівні. Координація буде узгоджена з іншими Кластерами для 

забезпечення окремих потреб. 

Північний Донбас: Людина у біді 
Південний Донбас і навколишні території: будуть визначені 

Захід 3: Встановлення систем керування інформацією на 

національному та регіональному рівнях 

Крім центральної системи керування інформацією Кластеру на 

національному рівні, стабільність подачі інформації буде посилена 

на регіональному рівні завдяки співголові та іншим призначеним 

організаціям. Цей інформаційний потік складається (не 

обмежується): певних оцінкок згідно з контекстом (наприклад, 

пошук палива), підтвердження інформації про те «Хто робить Що, 

Де, Коли», особливо зважаючи на залучення місцевих партнерів, 

які розподіляють питання координації, та регулярні оновлення 

інформації на рівні відстеження запасів тощо. 

Основні питання/задачі 

 

 

Доступ до отримувачів допомоги 

Довготривала криза, подальші переміщення та обмеження, що 
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зумовлені питаннями безпеки, створюють проблеми щодо доступу до 

бенефіціарів. Поняття «Люди, які потребують допомоги» – дуже 

складне і вміщує осіб, що повернулися, які були багато разів 

переміщені, не переміщені люди, що підпали під вплив ситуації, і які 

залишилися на місці та мають зруйновані помешкання. Другорядні 

фактори, які впливають на людей, які потребують допомоги, – це 

непостійна ситуація з безпекою, економічна невпевненість, 

виснаження ресурсів та механізмів залагодження ситуації. Понад 

90 % ВПО проживають в приватних помешканнях, що створює 

перешкоди для визначення точного розташування помешкання, його 

статусу та умов. Та невизначена частина ВПО все ще має ресурси та не 

бажає повідомляти про свої потреби та наміри щодо постійних 

рішень проблем, що обмежує можливість визначити та надати більш 

тривалий захист. 

Наявність товарів та доступ до них 

Особливості різних регіонів та їхні потреби вимагають корегування 

розподілу непродовольчих товарів і дій відповідно до географічного 

розташування районів, яким надається допомога. Наприклад, доступ 

до палива був визначений як пріоритет для північного Донбасу, але 

не потрібний іншим районам. Більше того, потреби можуть бути 

різними, в залежності від селища та місцевостей, що значно скорочує 

можливість стандартизувати набори допомоги. Зрештою, 

монетизація допомоги в підконтрольних державі місцевостях може 

бути недостатньою для оплати потреб, пов’язаних із новими 

переміщеннями, або виключного розподілу, пов’язаного з 

надзвичайними випадками. Розрив ланцюга поставок у 

непідконтрольних державі районах обмежив можливість 

прогнозування наявності певних товарв, внаслідок чого, матеріальна 

допомога практично не можлива. Більше того, значні проблеми 

пов’язані з доставкою гуманітарної допомоги у ці регіони. 

Використання транзитних центрів і центрів тимчасового 

розміщення 

Центри тимчасового розміщення та транзитні центри 

використовуються для того, щоб задовольнити потреби, пов’язані з 

невідкладною допомогою (наприклад, під час евакуації в районі 

Дебальцева на початку 2015 році), а також для того, щоб вирішити 

нагальні проблеми більшості уразливих ВПО, які залишились у центрі 

подій. Більше того, біля лінії зіткнення ці центри використовуються 

для забезпечення тимчасово переміщеним особам, коли у їхніх 

селищах відбуваються сильні обстріли, а люди повертаються до своїх 

домівок, якщо ситуація стає безпечною. Володіння та керування 

центрами тимчасового розміщення може бути державним, 

комунальним, або належати приватній особі чи релігійній групі. Різні 
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типи власності спричиняють проблеми з ідентифікацією та 

відстеженням проблем населення. 

Оскільки, центри тимчасового розміщення доступні тільки при появі 

вірогідності масового переселення людей у майбутньому, вони не 

надають довготривалого житла. Більш тривалі та постійні рішення, які 

підходять для ліквідації проблем – це матеріальна допомога, ремонт 

будівель, якщо люди прагнуть повернутися , та забезпечення 

постійного житла у випадку, якщо люди не можуть повернутися. 

Головами більшості сімей у центрах тимчасового розміщення є жінки3; 

тому в таких випадках дуже важливе впровадження програми, яка 

враховує гендерні фактори. Більше того, згідно з гендерним складом, у 

декількох центрах тимчасового розміщення була підвищена необхідність 

захисту жінок і дітей, що повинно складати головну частину програми. 

Критерії уразливості 

Кластер обговорить та запропонує для ухвалення стратегічній 

консультативній групі критерії для вибору бенефіціарів для різних 

запланованих видів надання допомоги. Запропоновані критерії 

вразливості, до затвердження стратегічною консультативною групою, – 

це поєднання особистої уразливості, соціо-економічної уразливості та 

умов проживання/житла. Більш детальна інформація викладена у 

Додатку 8. 

Супутні проблеми 

Супутні проблеми забезпечення житла та непродовольчих товарів 

вміщують: 

● Вік 
● Обмежені можливості 
● Навколишнє середовище 
● Стать 
● Питання права на житло, землю та майно 
● Врахування прав людини, наприклад, свободи пересування 
● Міни та боєприпаси, які не вибухнули 
● Реєстрація та відстеження людей 
● Складування товарів та планування на випадок непередбачуваної 

ситуації 
● Прибуток 
● Властне та орендоване житло 
● Доставка гуманітарної допомоги до районів під обстрілами та 

населення, яка постраждало від конфлікту 
● Доставка гуманітарної допомоги 

Кластер забезпечить максимальну увагу та допомогу у розв’язанні 

супутніх проблем під час всього обсягу своєї діяльності, у співпраці з 

іншими Кластерами, якщо необхідно. Зокрема, з Кластером с питань 

захисту та Кластером з питань забезпечення водою, санітарією та 

гігієною. 

Роз’яснювальна робота Стратегічна Дорадча Група розробить та узгодить під час консультацій 

                                                           
3
 Україна Форум НУО (березень 2015) Доповідь про оцінку багатосекторних потреб України 
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з Кластером з питань захисту основні повідомлення та стратегії, 

включно з критеріями уразливості та супутніми питаннями. 

Після аналізу недостачі фінансування, проведеного командою 

Кластеру, координатор і співголова Кластеру будуть лобіювати перед 

донорами ці питання від імені учасників Кластеру. Беручи до уваги 

довготривалу затяжну кризу, на додаток до координування 

невідкладного реагування, команда кластеру буде лобіювати за 

відповідну підготовку до надання постійного житла людям, включно з 

вирішенням деяких супутніх проблем між секторами, а також із 

забезпеченням прав на помешкання, землю та власність, вплив нових 

поселень на навколишнє середовище, та критерії вибору. 

Оцінка 

Загальна мета: Забезпечення стратегічної інформації щодо житла 

та ситуації з непродовольчими товарами, а також потреб регіонів 

та людей, які постраждали від конфлікту згідно до принципу «Не 

зашкодь». 

Кластер з питань житла уповноважив REACH провести аналіз рівня 

життя в регіонах, що межують з зоною конфлікту для встановлення 

загальних потреб житла та непродовольчих товарів. Результати 

опублікують в червні 2015 року. 

REACH збиратиме інформацію про: 

● Руйнування приватних будинків 
● Умови проживання у центрах тимчасового розміщення 
● Використання грошової допомоги для забезпечення житла та 

непродовольчих товарів 
● Механізм вирішення проблем людей, які потребують допомогу 
● Питання забезпечення безпеки (забезпечити основу для захисної 

діяльності Кластеру) 
● Наміри людей, що потребують житло 

 

Паралельно, Кластер питань житла розробив план оцінки пошкоджень з 

метою розуміння масштабу пошкодженності будинків у підконтрольних і 

непідконтрольних регіонах, а також умов дотримання прав на 

помешкання, землю та власність. На місцевому рівні Кластер буде 

координувати проведення спеціальних оцінок у співробітництві зі своїми 

партнерами, якщо необхідно, наприклад, для розвитку стратегії 

забезпечення зимовим одягом та матеріалів на місцевому рівні. 

 

Планування на випадок 

надзвичайних ситуацій 

Поточні особливості кризи та тенденції до появ хвиль переселень у 

минулому вимагають від Кластеру підготовки планів згідно з запитами 

Управління ООН з координації гуманітарних питань. У травні 2015 року 

під патронатом Управління ООН з координації гуманітарних питань було 

проаналізовано та переглянуто план на випадок надзвичайної ситуації на 
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наступний рік. Прагматична та орієнтована на дію група координаторів 

кластерів вирішила централізувати відстеження складів за допомогою 

бази даних Кластеру з питань житла. Це завдання буде постійно 

виконуватись Кластером, в разі необхідності. 

Спостереження та оцінка  

Очікується, що партнерські агенції надаватимуть звіти Кластеру щодо дій, 

які вони виконали, включно з інформацією про кількість бенефіціарів, що 

проживають в місцевості, враховуючи райони/міста, а також тип їхньої 

діяльності. Кластер збиратиме дані щодо роботи партнерів у регіонах та 

районах, надаватиме звіт про виконання програми Гуманітарного плану 

реагування, проводитиме аналіз недоліків, та заново поширюватиме 

інформацію серед своїх партнерів. 

Оцінка проводитиметься з питань координації та надання допомоги. 

Оцінка REACH у червні 2015 р. буде використовуватися як основа для 

майбутнього контролю та оцінки діяльності Кластеру з питань житла та 

непродовольчих товарів згідно з планом, що буде розроблятися. 

Щорічно, разом загальною практикою, Кластер з питань житла 

проводитиме оцінку. 
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Список додатків (документи можна завантажити за цими посиланнями): 

Додаток 1: Основа для плану допомоги (розробляється згідно з оцінкою компанії REACH) 

Додаток 2: Координаційна структура (робочий документ) 

Додаток 3: Технічні умови Кластеру  

Додаток 4: Технічні умови стратегічної консультативної групи 

Додаток 5: Технічні умови технічної робочої групи з забезпечення постійним житлом та сприяння 

інтеграції 

Додаток 6: Технічні умови технічної робочої групи з забезпечення житлом та непродовольчих товарів 

Додаток 7: Технічні умови технічної робочої групи з надання права на помешкання, землю та 

власність (розробляється) 

Додаток 8: Критерії уразливості 

Додаток 9: Супутні питання 

Додаток 10: Технічні стандарти та типи допомоги  

 


