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БЦГД   багатоцільова грошова допомога  
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КІ   ключовий інформант 
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КМВ  кошик мінімальних витрат  
МВ   Меморандум про взаєморозуміння  
МНУО  міжнародна неурядова організація 
МПК  Міжвідомчий постійний комітет  
НМОСН непрямий метод оцінки ступеня нужденності 
НПУТ  не підконтрольні уряду території  
ОГІ  Офіс Генерального інспектора США  
ППН  підзвітність перед постраждалим населенням 
СБ  Світовий Банк  
СоП  стандартні операційні процедури  
СКД   Система керування даними  
УОД  Угода про обмін даними 
ЦРГ  Цільова робоча група  
ЮНІСЕФ Дитячий фонд ООН 

 
 
CWG   Робоча група з надання грошової допомоги (України, якщо не зазначено інше) 
GDPR  Загальний регламент захисту даних 
USAID  Агентство США з міжнародного розвитку 

Вступ  
 
Через шість місяців після початку російського вторгнення ситуація в Україні швидко стає однією з 
найбільших гуманітарних криз у світі. Станом на 23 липня 2022 року в Україні було 6,3 мільйона 
внутрішньо переміщених осіб1. Приблизно 4 мільйони з 10,4 мільйона осіб, які за офіційною 
інформацією виїхали за кордон в інші країни, повернулися в Україну2. Оскільки ринки продовжують 
функціонувати на більшій частині території, Гуманітарна група країни (ГГК) віддає перевагу 
Багатоцільовій грошовій допомозі (БЦГД) як найдоречнішому виду гуманітарної допомоги в умовах 
кризи в Україні. За даними Робочої групи з надання грошової допомоги (CWG) в Україні, у країні 
зараз здійснюють діяльність 28 суб'єктів надання грошової допомоги3, які звітують перед CWG, і на 
сектор грошової допомоги припадає 492 млн доларів грошової допомоги людям, які її потребують4. 

Мережа CALP є співкоординатором Навчальної групи (НГ), яка працює під керівництвом CWG. 
Загальна мета цієї групи полягає у зміцненні поточних програм надання грошової допомоги в Україні 
шляхом аналізу, документування накопиченого досвіду і вивчення кращих практик для 
застосування в інших програмах надання грошової допомоги в усьому світі. Цей тематичний 
документ сприятиме вивченню, документуванню накопиченого досвіду, нових проблем, які 
виникають, та наданню рекомендацій в реальному часі. 
 

 
1 Кількість ВПО за оцінками МОМ https://data.humdata.org/dataset/ukraine-idp-estimates 
2 Кількість осіб, які перетнули кордон України в обох напрямках, станом на 2 серпня 2022 р.: 
https://data.unhcr.org/en/situations/ukraine 
3 За повідомленнями співкерівників CWG, станом на липень 2022 року в країні працювало 26 міжнародних і 2 національних 
виконавці програм грошової допомоги. Це суб'єкти надання грошової допомоги, які звітують про свою діяльність перед 
CWG. 
4 За даними CWG на 4 серпня 2022 р.: https://www.humanitarianresponse.info/en/operations/ukraine/cash-working-group  

https://data.humdata.org/dataset/ukraine-idp-estimates
https://data.unhcr.org/en/situations/ukraine
https://www.humanitarianresponse.info/en/operations/ukraine/cash-working-group
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Методологія й обмеження 
 
Дослідники використовують підходи із залученням сторін, щоб забезпечити врахування точок зору 
та знань усіх ключових зацікавлених сторін. Збір первинних даних здійснювався головним чином 
шляхом проведення інтерв'ю з ключовими інформантами (ІКІ), які займаються наданням допомоги 
готівкою та ваучерами (ДГВ). Співкерівники CWG надали список ключових контактів, який був 
доповнений представниками мережі CALP. Були проведені інтерв'ю з 33 ключовими інформантами 
(КІ), і перший проєкт дослідницького документа був рецензований декількома членами Навчальної 
групи та різних цільових робочих груп, які займаються наданням грошової допомоги на практиці. 
Разом з НГ було проведено два семінари: 

• Встановлення пріоритетів та вибір трьох пріоритетних напрямів для вивчення5, на основі 
яких буде проведене дослідження. 

• Обговорення деяких ключових висновків за результатами ІКІ.  
 
Друге дослідження проводилося шляхом вивчення ключових публікацій, пов'язаних з вибраною 
темою, стосовно різних контекстів. 
 
Дослідники збирали всі дані дистанційно шляхом проведення відеоконференцій та інтернет-
семінарів. Через великий обсяг роботи дослідники не проводили інтерв'ю безпосередньо з 
отримувачами грошової допомоги, щоб визначити, як вони сприймають програми членів CWG. 
Аналогічно, глибина аналізу залежала від доступності КІ та інформації, якою вони ділилися. Огляд 
вторинних даних обмежувався дослідженнями, які є у відкритому доступі, документами, до яких 
надає доступ CALP, і власним досвідом дослідників, перш за все через те, що більшість КІ не могла 
ані назвати інші кризи, під час яких з'являлися відповідні кращі практики, ані надати доступ до 
відповідних неоприлюднених робіт. Наприклад, не було оприлюднено жодних робіт щодо 
вивчення досвіду6 або оцінок, пов'язаних із системою усунення дублювання, яка зараз 
використовується в Україні, хоча вона була випробувана в інших контекстах і зараз широко 
використовується в Йорданії та Бангладеш. На цей час оприлюднені лише окремі результати 
досліджень щодо ескалації кризи в Україні.  
 
 

Реєстрація  
 
Гуманітарне реагування в Україні відкрило численні можливості для цифрових інновацій, у тому 
числі для цілей реєстрації, завдяки наявній фінансовій та цифровій інфраструктурі. Проте зростає 
занепокоєння щодо того, що найбільш уразливі групи залишаються поза увагою через їхню низьку 
цифрову грамотність. Наприклад, у сільських районах 58,8 % дорослих майже або зовсім не 
володіють цифровими навичками. Здебільшого не володіють цифровими навичками люди старші 

 
5 Навчальна група визначила забезпечення Зв'язку гуманітарної грошової допомоги із системою соціального захисту як 
перший пріоритет; Розширення спроможностей місцевих виконавців як другий пріоритет і Реєстрацію, таргетування та 
усунення дублювання — як третій пріоритет. Серед інших тем — «Координація грошової допомоги, КМВ і сума переказів», 
«Захист та інклюзивність» і «ППН». 
6 У середині вересня 2022 року буде оприлюднений зведений звіт, що ґрунтується на українському досвіді. 
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60 років, які живуть за межами обласних центрів. 46,7 % людей віком понад 60 років не володіють 
цифровими навичками, а 38,2 % — погано володіють цифровими навичками7.  
 
Результати  
 
Головні позитивні результати представлені далі:  
• Криза  в Україні надала унікальну можливість для цифровізації програм надання екстреної 

грошової допомоги завдяки широкому застосуванню самореєстрації через онлайн-платформи8 
та реєстрації, яку здійснює уряд9. Це надало організаціям можливість для розгортання10 
масштабного реагування у рекордні терміни з охопленням до 2,64 млн11 людей протягом 
чотирьох місяців. Досягнення таких масштабів було б неможливим, якби організації 
використовували традиційні методи реєстрації в очному режимі з залученням реєстраторів. 
По суті, як зазначено в глобальній доповіді про урядові схеми грошової допомоги під час 
пандемії COVID-19, ідентифікація отримувачів переважно забезпечувалась завдяки відкритій 
реєстрації, соціальним реєстрам і податковим базам даних, і з усіх механізмів реєстрації 
найчастіше використовувалися онлайн-платформи18. У Колумбії була випробувана і поширена 
самореєстрація «caminantes» (надзвичайно мобільного сегмента мігрантів)16, з урахуванням, 
окрім іншого, відповідної інформації щодо цифрової грамотності, коефіцієнта відсіву та 
комунікації з постраждалим населенням12. 
 

• Платформи для самореєстрації дають змогу охопити учасників на не підконтрольних уряду 
територіях (НПУТ) і в зонах конфлікту, відходячи від методів реагування, які обмежені такими 
факторами, як фізичний доступ та безпека, хоча також спостерігаються перебої в інтернет-
з'єднанні та послугах мобільних мереж.  

 
• Деякі організації здебільшого покладаються на загальнонаціональні онлайн-платформи для 

самореєстрації, а інші використовують більш традиційні методи реєстрації в очному режимі або 
змішаний підхід.  

 

 
7 Доступно за посиланням: https://osvita.diia.gov.ua/uploads/0/588-
the_first_in_the_history_of_ukraine_research_compressed.pdf  
8 В Україні є декілька платформ для самореєстрації, зокрема урядова платформа єДопомога (запроваджена у травні 
2022 р.) https://edopomoga.gov.ua/en.html, платформа Естонської ради у справах біженців та Запорізького благодійного 
фонду «Єдність за майбутнє» https://register.pagulasabi.ee, платформа ЮНІСЕФ https://register.unicef.org/, форма 
самостійної реєстрації Всесвітньої продовольчої програми https://ukr.reg.scope.wfp.org/ukr/code, і реєстрація Норвезької 
ради у справах біженців (NRC) через мобільний додаток WhatsApp. 
9 Один з рецензентів звернув увагу на те, що головним джерелом інформації про отримувачів на початку кризи були дані 
урядової реєстрації ВПО — масштабного заходу, який здійснювався співробітниками місцевих органів соціального захисту 
в очному режимі. Учасникам надавали QR-код для використання під час самореєстрації, а також пропонували додаткову 
підтримку людям із низьким рівнем цифрової грамотності. 
10 За інформацією гуманітарних організацій, допомогу було надано 2,64 млн осіб, проте два рецензенти стверджують, що 
дуже швидко здійснювалася лише реєстрація, а фактичні виплати були затримані, у деяких випадках — на шість тижнів. 
Консультанти не могли перевірити цю інформацію через відсутність доступу до звітів щодо моніторингу після надання 
допомоги.  
11 https://www.humanitarianresponse.info/en/operations/ukraine/cash-working-group.  
12 У цьому проєкті були застосовані нові технології, зокрема оголошення з геоприв'язкою в Facebook, чат-бот WhatsApp з 
двостороннім зв'язком, дороговказівники, автоматичне усунення дублювання та реєстраційні онлайн-форми. 

https://osvita.diia.gov.ua/uploads/0/588-the_first_in_the_history_of_ukraine_research_compressed.pdf
https://osvita.diia.gov.ua/uploads/0/588-the_first_in_the_history_of_ukraine_research_compressed.pdf
https://edopomoga.gov.ua/en.html
https://register.pagulasabi.ee/
https://register.unicef.org/
https://ukr.reg.scope.wfp.org/ukr/code
https://www.humanitarianresponse.info/en/operations/ukraine/cash-working-group
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• Використання наданих урядом списків (на базі урядової реєстрації ВПО13 і платформи 
єДопомога14) наводилось ключовими інформантами як приклад успіху, оскільки це дозволило 
організаціям, які не були представлені в країні до моменту ескалації конфлікту, швидко 
розгорнути свою діяльність.  

 
Обговорення 
 
Крім того, КІ також висловлювали стурбованість щодо таких питань:   
• Декілька КІ висловили стурбованість щодо можливого виключення найбільш уразливих груп 

із програм грошової допомоги через використання онлайн-платформ для самореєстрації. За 
даними урядового дослідження від 2019 р., приблизно 53 %15 українського населення — 
особливо серед літніх людей та сільських жителів — має дуже низький або нульовий рівень 
цифрової компетенції16.  

 
• Відмічається надмірна реєстрація учасників і недостатнє фінансування, необхідне для надання 

допомоги кожному з використанням підходу на підставі статусу (також відомого як «підхід на 
основі загального охоплення»), що створює проблеми з підзвітністю. Є побоювання, що не всі 
учасники, які були зареєстровані та відповідають критеріям надання грошової допомоги, 
отримали її станом на цей час. Декілька КІ звернули увагу на те, що у деяких організацій є 
труднощі із задоволенням великого попиту на підтримку на їхніх реєстраційних онлайн-
платформах і з наданням допомоги через обмежені можливості та фінанси. Це викликає 
питання щодо підзвітності перед постраждалим населенням та необхідності розробки більш 
ефективної стратегії комунікацій з усіма тими, хто зареєструвався і може розраховувати на 
допомогу, і тими, хто не задовольняє певним критеріям.   

 
• Існує більший ризик дублювання при реєстрації17 між організаціями, які використовують 

загальнонаціональні системи самореєстрації паралельно18 замість того, щоб забезпечити 
ефективну географічну координацію. Надмірна залежність від онлайн-платформ може 
перешкодити ефективній географічній координації та вплинути на охоплення, особливо, якщо 
для охоплення найбільш уразливих груп потрібна очна реєстрація.  

 

 
13 Див. виноску 10.  
14 https://edopomoga.gov.ua/en.html  
15 У 2019 році український уряд вперше провів дослідження рівня цифрової грамотності серед українців віком від 17 до 70 
років: 37,9 % мають дуже низький рівень грамотності, тоді як 15,1 % зовсім не володіють цифровими навичками. Доступно 
за посиланням: https://osvita.diia.gov.ua/uploads/0/585-cifrova_gramotnist_naselenna_ukraini_2019_compressed.pdf  

16 Старші українці відстають у цифрових навичках, доступно за посиланням: https://www.undp.org/ukraine/blog/bridging-
digital-divide-ukraine-human-centric-approach   

17 Є два типи дублювання — дублювання при реєстрації та дублювання допомоги/виплат. Результати цього дослідження 
стосуються дублювання на етапі реєстрації.  
18 Два КІ заявили, що поточні коефіцієнти дублювання при реєстрації знаходяться на рівні приблизно 20 % і продовжують 
зростати. Три КІ з організацій, які зараз використовують систему дедуплікації, під час інтерв'ю не надали даних про 
коефіцієнт дублювання при реєстрації.  

https://edopomoga.gov.ua/en.html
https://osvita.diia.gov.ua/uploads/0/585-cifrova_gramotnist_naselenna_ukraini_2019_compressed.pdf
https://www.undp.org/ukraine/blog/bridging-digital-divide-ukraine-human-centric-approach
https://www.undp.org/ukraine/blog/bridging-digital-divide-ukraine-human-centric-approach
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• Декілька КІ висловили занепокоєння щодо надмірної залежності деяких організацій від 
урядових списків нових зареєстрованих ВПО19, які не забезпечують значну інклюзивність. Крім 
того, існує висока ймовірність того, що деякі люди відмовляються реєструвати свої дані в 
урядових системах, оскільки побоюються мобілізації та загальної стигматизації ВПО з 2014 року: 
КІ стверджували, що ВПО зазнавали дискримінації щодо доступу до працевлаштування та 
кредитів та стикалися зі значними перешкодами. За повідомленнями, меншини також були 
структурно виключені з урядових програм.  

 
• У поєднання з підходом до загального охоплення на основі статусу людини самореєстрація не 

сприяє залученню місцевих організацій у якості партнерів-виконавців і не забезпечує для них 
точок входу у програми надання грошової допомоги на етапі реєстрації. КІ стверджують, що 
поточна модель, яка покладається переважно на самореєстрацію або урядові списки й 
використовується деякими з найбільших суб'єктів надання грошової допомоги, не залучає 
місцевих партнерів-виконавців до програм допомоги, яка зосереджується на тих, хто володіє 
цифровими навичками. Ця модель не забезпечує використання конкурентних переваг місцевих 
суб'єктів, які часто покладаються на більш спрямований на людей підхід.  

 
• Декілька КІ стверджували, що гуманітарне реагування в Україні є унікальним з огляду на 

масштаб та глибину цифровізації програм надання грошової допомоги. Проте пандемія COVID-
19 прискорила глобальний перехід до цифровізації масштабних програм грошової допомоги20, 
і є приклади цього в декількох країнах21.  

 
Рекомендації щодо гуманітарного реагування в Україні 
• Організації повинні запровадити підхід, орієнтований на користувачів та краще організовану 

реєстрацію. На платформах самореєстрації іноді використовуються різні критерії таргетування 
(процес визначення категорій людей для надання гуманітарної допомоги), навіть при 
використанні підходу на основі статусу, тобто люди повинні реєструватися декілька разів у 
різних організаціях, щоб отримати право на допомогу. Існування багатьох організацій, які 
надають допомогу, не обов'язково означає необхідність багаторазової реєстрації, якщо 
належним чином забезпечені сумісність і перенаправлення. З переходом CWG і суб'єктів 
надання грошової допомоги на форми таргетування з урахуванням факторів уразливості, 
системи реєстрації будуть використовувати соціально-економічні дані на рівні 
домогосподарств, і опитування домогосподарств стануть довшими та більш деталізованими, що 
зробить процес реєстрації надзвичайно громіздким. Впровадження рекомендованої 

 
19 У майбутньому документі щодо зв'язку гуманітарної грошової допомоги із системою соціального захисту (СЗ) ми 
доводимо, що отримання від уряду списків перенаправлення внутрішньо переміщених осіб не є однією із форм 
ув'язування з системою СЗ, оскільки нові ВПО не інтегровані в державну програму для ВПО. 
20 https://blogs.worldbank.org/developmenttalk/ten-lessons-largest-scale-cash-transfers-history  
21 Наприклад, суб'єкти надання грошової допомоги в Колумбії адаптували свої операції й перешли з очних на дистанційні 
форми діяльності, охопивши приблизно два мільйони нових учасників за сім місяців. Колумбія добре підходить до 
порівняння завдяки аналогічному масштабу готівкових операцій та рівню цифровізації. Внаслідок цифровізації грошових 
програм суб'єкти надання грошової допомоги зіткнулися із збільшенням фідуціарних ризиків, випадками експлуатації та 
скривдження учасників на тлі використання дистанційної реєстрації та електронних переказів. Аналогічно, повідомлялось 
про збільшення ризику виключення найуразливіших осіб через відсутність цифрових навичок і доступу до телефонів та 
інтернету, а також через вимоги KYC («Знай свого клієнта»).  

https://blogs.worldbank.org/developmenttalk/ten-lessons-largest-scale-cash-transfers-history
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централізованої платформи самореєстрації, яка описана далі, могло б полегшити цей наступний 
етап22.  

 
• Гуманітарні організації, які наразі використовують онлайн-платформи самореєстрації або 

планують зробити це, повинні розробити спільну платформу самореєстрації23 та 
централізовану систему перенаправлення. Вони також повинні узгодити систему управління 
даними, яка дозволяє розподіляти навантаження між усіма суб'єктами надання грошової 
допомоги24 і зменшувати дублювання накладних витрат. Поточна архітектура самореєстрації 
спрямована на організації, які виплачують грошову допомогу, а не та тих, кого вони 
обслуговують, а також є дуже багато платформ самореєстрації, які працюють паралельно. Цей 
важливий крок міг би збігтися із запровадженням нової гармонізованої моделі таргетування.  

 
• Виконавці програм надання грошової допомоги мають зосередитися на координації та 

знайти спільне рішення25 з перенаправлення, щоб мати змогу розподіляти між собою 
надлишкову кількість людей, які потребують допомоги, дані щодо яких були направлені їм 
урядом або надійшли через платформи самореєстрації. Цей підхід вимагає високого рівня 
координації за допомогою укладання Меморандумів про взаєморозуміння (МВ), Угод про 
обмін даними (УОД) між організаціями та державними органами, а також законодавства щодо 
обміну даними, таких як правила та регламенти GDPR, і впровадження стандартних операційних 
процедур (СоП) перенаправлення для отримання допомоги. Цей процес може бути 
побудований поряд з системою усунення дублювання, яка вже існує. Також як і в Україні, 
суб'єкти надання грошової допомоги в Колумбії підписували МВ з урядом та місцевими 
органами влади та використовували урядові списки мігрантів та біженців під час пандемії разом 
із власними системами реєстрації. Одна організація, призначена CWG, яка базується у 
відповідному регіоні Колумбії, зазвичай отримувала списки з усуненим дублюванням, і потім 
кількість людей, які потребують допомоги, розподілялась між організаціями.  

 
• Організації повинні розглянути можливість диверсифікації способів реєстрації потенційних 

учасників, забезпечуючи, щоб ніхто не залишався поза увагою. Онлайн-самореєстрація все ще 
могла б бути дієвим методом нарівні з використанням урядових списків, якщо вона поєднується 
з більш традиційними способами охоплення найбільш уразливих і менш обізнаних з цифровими 
технологіями людей. Онлайн-самореєстрацію й очну реєстрацію слід використовувати 
паралельно, у комплементарний та ефективний спосіб.  

 

 
22 За словами одного з рецензентів, за розробленням та очікуваннями ці системи повинні бути на такому ж рівні, як 
системи, вже розгорнуті Міністерством соціальної політики, або перевершувати їх. Якщо гуманітарна спільнота не зможе 
цього досягти, вона повинна переглянути підхід, чому вона намагається відтворювати наявні системи з набагато гіршим 
розробленням/обслуговуванням. 
23 єДопомога може бути одним із варіантів. Проте, як зазначали деякі КІ, є також ті, хто не бажає реєструватися в урядових 
організаціях як ВПО. Крім того, для дотримання принципу нейтральності гуманітарні організації мають 
створити/запровадити окремі спроможності реєстрації, якщо вони планують охопити НПУТ або зони конфлікту.  
24 Як зазначив один рецензент, це по суті означало б трансформацію бізнес-моделі НУО/ООН та більш прогнозоване 
донорське фінансування. 
25 Один з успішних прикладів спостерігався в Колумбії під час пандемії COVID-19, коли регіональні CWG призначали одну 
головну організацію, яка отримувала урядові списки людей для отримання допомоги та забезпечувала усунення 
дублювання, а потім розподіляла навантаження між зацікавленими суб'єктами, включаючи ООН, МНУО та місцеві 
організації. 
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• У міру того, як все більше організацій переконуватимуться у перевагах гібридних моделей 
реєстрації (самореєстрація у поєднанні з очною реєстрацією) та плануватимуть їх впровадження, 
міжнародні суб'єкти надання грошової допомоги, за деякими винятками, повинні розпочати 
залучення місцевих суб'єктів до проведення очної реєстрації та діяльності з верифікації, 
моніторингу тощо, що зазвичай вимагає більш спрямованого на людей підходу. Модель 
реалізації необхідно буде узгодити з планами локалізації гуманітарного реагування в Україні, 
якщо організації вирішать перейти з повністю цифрової на гібриду модель, яка також охоплює 
людей з низьким рівнем цифрової грамотності та осіб у важкодоступних районах. 

 
• Ресурси, які традиційно виділяються на проведення очної реєстрації, слід використовувати 

для посилення механізмів двосторонньої комунікації, спрямованих на охоплення осіб з 
високим та низьким рівнем цифрової грамотності, механізмів скарг та зворотного зв'язку та 
систем запобігання шахрайству.  Досвід цифровізації програм надання грошової допомоги під 
час пандемії COVID-19 показує, що розгортання нових технологій повинно супроводжуватись 
проведенням спільної всебічної комунікаційної кампанії26, запровадженням легкодоступних та 
ефективних механізмів розгляду скарг та вкладанням інвестицій у цифрову інфраструктуру27.  

 
• Кращі світові практики28 обміну даними та забезпечення конфіденційності даних слід 

систематично запроваджувати на міжорганізаційному рівні. 
 
Ключові висновки, які можуть бути корисними під час реагування на інші кризи 
• Цифрові інструменти є ефективним і економічним способом своєчасного досягнення певних 

масштабів підтримки в умовах, коли люди мають певний рівень цифрової грамотності та існує 
добре розвинута цифрова екосистема. Гуманітарним організаціям необхідно знайти кращі 
методи комунікації з використанням диверсифікованих технологій, які зосереджуються на зборі 
даних в реальному часі, зокрема онлайн-реєстрації й інструментів соціальних медіа. 
Організаціям необхідно розробити всеосяжну стратегію двосторонньої комунікації, також 
спрямовану на людей з високим рівнем цифрової грамотності. 

 
• Використання лише цифрових методів означає, що організації втрачають можливість охопити 

найбільш уразливих осіб та надавати допомогу у способи, яким віддають перевагу люди, що 
постраждали від кризи. Також як в Колумбії та Лівані29, досвід діяльності з реагування в Україні 
показує, що обмеження можливостей для очної взаємодії може сприяти виникненню почуттів 
безпорадності та незадоволення у людей, що постраждалі від кризи. Онлайн-самореєстрацію 
й очну реєстрацію слід використовувати паралельно, у комплементарний та ефективний 
спосіб.  

 
26 Один рецензент звернув увагу на відсутність комунікаційної стратегії й той факт, що повідомлення часто були 
суперечливими та неточними. Інший рецензент зазначив, що використання досконалої системи реєстрації не додає 
цінності, якщо люди отримують інформацію про критерії відбору та вимоги лише після реєстрації. 
27 https://www.poverty-action.org/sites/default/files/publications/Updated-The-Digitization-of-Emergency-Cash-Assistance-
During-COVID-19-in-Colombia.pdf  
28 Вже є декілька глобальних керівництв з цього питання, пов'язаних саме з наданням грошової допомоги:  
CALP: https://www.calpnetwork.org/resources/collections/data-responsibility-toolkit-and-case-studies/ 
МФЧК: https://www.ifrc.org/document/practical-guidance-data-protection-cash-and-voucher-assistance 
HDX: https://centre.humdata.org/guidance-note-data-responsibility-in-cash-and-voucher-assistance/ 
І, нарешті, принципи сумісності Форуму Donor Cash Forum (які будуть незабаром оприлюднені) пропонують корисну 
структуру, яка може стати основою для встановлення стандартів регулювання цих питань в Україні та в інших випадках 
гуманітарного реагування. 
29 https://www.calpnetwork.org/wp-content/uploads/2020/06/1571834650.AAP-Report_24092019_Print.pdf 

https://www.poverty-action.org/sites/default/files/publications/Updated-The-Digitization-of-Emergency-Cash-Assistance-During-COVID-19-in-Colombia.pdf
https://www.poverty-action.org/sites/default/files/publications/Updated-The-Digitization-of-Emergency-Cash-Assistance-During-COVID-19-in-Colombia.pdf
https://www.calpnetwork.org/resources/collections/data-responsibility-toolkit-and-case-studies/
https://www.ifrc.org/document/practical-guidance-data-protection-cash-and-voucher-assistance
https://centre.humdata.org/guidance-note-data-responsibility-in-cash-and-voucher-assistance/
https://www.calpnetwork.org/wp-content/uploads/2020/06/1571834650.AAP-Report_24092019_Print.pdf
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• Використання цифрових рішень для самореєстрації та усунення дублювання30 учасників не 

повинно замінювати собою ефективну географічну координацію зусиль між організаціями в 
реальному часі. Досвід застосування моделі, яка зараз використовується в Україні, показує, що 
з розповсюдженням декількох платформ для самореєстрації виникають секторальні 
проблеми навколо конкуренції між організаціями щодо кількості людей, яким необхідно 
надати допомогу, права власності на дані й обмін даними, а також загальна недовіра, коли 
йдеться про дані. Для розв’язання цих проблем необхідний глобальний підхід, оскільки зараз 
такі проблеми виникають в усіх кризових ситуаціях по всьому світу31. 

 
  

• Переважне використання масштабної самореєстрації для грошових операцій призвело до 
ігнорування місцевих суб'єктів та їхньої участі у проєктному циклі як партнерів, тобто до 
відсторонення їх від заходів реагування32.  

 
 

Таргетування  
 
Через п'ять місяців після початку кризи таргетування на основі статусу або загального охоплення 
ВПО33 вже не є виправданими. Зараз настав час прискорити перехід до гармонізованого підходу на 
основі вразливості. 
 
Результати 
• Більшість КІ стверджували, що загальне охоплення ВПО було доречним на початку 

гуманітарного реагування, враховуючи контекст. Зважаючи на великий масштаб переміщення 
населення та його потреби, головною метою реагування було охоплення якомога більшої 
кількості людей. 
 

• Тоді як деякі організації спочатку намагалися використовувати адресний підхід до вибору 
учасників, цей метод суттєво уповільнював реагування. Загальним підходом у CWG був підхід 
на основі статусу.  

 
• Хоча більшість КІ посилались на цей підхід як на невиключний, один КІ зазначив, що його 

невірно тлумачили як підхід на основі загального охоплення, тоді як атрибут «невиключеності» 

 
30 Спираючись на внутрішні дані, деякі респонденти, які використовують систему дедуплікації, стверджують, що поточні 
коефіцієнти дублювання при реєстрації досягають приблизно 20 % і продовжують зростати. 
31 Рецензенти звертають увагу на відсутність сумісності стандартних систем, які розгортаються у разі надзвичайних 
ситуацій, навіть якщо є зобов'язання щодо «єдності дій», і на те, що системи часто потребують налаштування, пілотного 
випробовування та адаптації до реальних умов, що не на користь бенефіціарів.   
32 Цей момент буде докладніше розглянутий у тематичному документі з локалізації діяльності з надання грошової 
допомоги, який планується оприлюднити пізніше.  
33 Підхід на основі статусу та загальне охоплення ВПО використовуються як взаємозамінні терміни.  
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стосувався масштабного розширення гуманітарної архітектури відповідно до рекомендацій 
МПК34. 

• Хоча міжнародна гуманітарна спільнота вже раніше здійснювала грошові операції в східній 
Україні, за повідомленнями декількох КІ, вони були дрібномасштабними, й існує думка, що 
майже не було відповідних соціально-економічних даних35, які б можна було використати при 
розробці критеріїв таргетування36.   

 
Обговорення 
• Більшість КІ вважають обмежене фінансування одним із стримуючих факторів та каталізатором 

змін на шляху до більш адресного підходу. Вони також доводили, що загальне охоплення ВПО 
є нестійкою фінансовою моделлю й звертали увагу на те, що донори зараз виступають за 
більш адресний підхід.  

• Визначення та розуміння вразливості залишається неточним: деякі КІ доводили, що підхід на 
основі загального охоплення переміщеного населення на заході України не був обґрунтованим 
за допомогою оцінки потреб. До того ж деякі відмічали, що припущення про те, що всі, хто  
залишив країну або став внутрішньо переміщеною особою, були однаково вразливими в 
соціально-економічному плані та потребували грошової допомоги, не ґрунтувалося на 
фактичних даних37. Наприклад, тоді як підхід на основі загального охоплення забезпечив 
охоплення ВПО у доступних регіонах у західних частинах країни, деякі КІ визнавали, що 
найбільш уразливі та нужденні люди знаходилися у недоступних регіонах, як-от на не 
підконтрольних уряду територіях (НПУТ) або у зонах активного конфлікту. Дехто висловлював 
занепокоєння щодо непропорційності підтримки, яка надавалася ВПО в доступних регіонах (а у 
деяких випадках — більшої суми38) у порівнянні з тими, хто залишився на НПУТ або в зонах 
конфлікту. Допомога останнім не надавалася головним чином через обмеження доступу та 
проблеми з безпекою та людськими ресурсами. Майбутній адресний підхід на основі соціально-
економічної вразливості повинен виправити цей дисбаланс і забезпечити першочергове 
надання коштів найбільш уразливим людям39.  

 
34 МПК описує підхід «невиключеності» в рамках «Активізації масштабного розширення системного гуманітарного 
реагування: визначення і процедури СоП» як негайне виділення Координатором надзвичайної допомоги коштів із 
Центрального фонду реагування на надзвичайні ситуації протягом 72 від початку кризи та розгортання міжвідомчого 
механізму швидкого реагування з метою підтримки внутрішнього потенціалу країни та задоволення ключових потреб у 
лідерстві та координації. Цей підхід може використовуватися як в технічному сенсі згідно з рекомендаціями МПК, так і для 
охоплення бенефіціарів швидкими темпами.  У випадку України КІ посилалися на відмову від деяких етапів верифікації та 
допущення певного ступеня похибок з огляду на прискорення розгортання допомоги. 
35 Один з КІ зазначив, що Світовий Банк має соціально-економічні дані, проте незрозуміло, чи оновлюються вони, чи 
можна їх передавати гуманітарній спільності і чи міг би СБ також відігравати важливу роль в обговоренні зв'язків між 
гуманітарною допомогою та системою соціального захисту. 
36 Один з КІ зазначив, що соціально-економічні дані вже були доступні з різних джерел, але організації застосовували 
універсальний підхід замість того, щоб зрозуміти контекст та соціально-економічні характеристики населення.  
37 У звіті USAID від 2021 року щодо фінансової грамотності, інклюзивності та добробуту стверджується, що: «Україна 
входить у першу десятку країн за достатністю заощаджень для покриття поточних витрат протягом принаймні трьох 
місяців у разі втрати головного джерела прибутку». Доступно за посиланням: http://www.fst-ua.info/wp-
content/uploads/2021/10/Ukraine_2021_Financial-Literacy-Survey-Report_eng.pdf. 
38 Один з рецензентів звернув увагу на те, що сума допомоги в натуральній формі на одну особу, доставлену їхніми 
організаціями у зони конфліктів, майже вдвічі менша суми грошових переказів, відправлених ВПО у доступних регіонах. 
Така розбіжність у сумі викликає крайню занепокоєність.  
39 Один рецензент доводив, що багато організацій не врахували принцип «не нашкодь» під час реалізації своїх програм у 
зонах активного конфлікту, з яких уряд намагається евакуювати людей, і доставляють допомогу в натуральній формі, 
заохочуючи людей залишатися і піддаючи їх більшій небезпеці. 

http://www.fst-ua.info/wp-content/uploads/2021/10/Ukraine_2021_Financial-Literacy-Survey-Report_eng.pdf
http://www.fst-ua.info/wp-content/uploads/2021/10/Ukraine_2021_Financial-Literacy-Survey-Report_eng.pdf
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• Більшість організацій називали великий масштаб переміщення40 на початку кризи головним 
аргументом на користь загального охоплення та визнавали підвищення ризику включення під 
час реагування на надзвичайні ситуації. Проте деякі КІ доводили, що підхід на основі загального 
охоплення ВПО не ґрунтувався на фактичних даних і був застосований внаслідок того, що 
організації змогли залучити значну суму коштів, які треба було виплатити швидко під значним 
тиском старшого керівництва41. 

• Під час гуманітарного реагування в Україні застосування підходу до таргетування на основі 
статусу не було гармонізованим, і різні організації застосовували його по-різному.  Деякі, 
наприклад, додавали критерії (як-от наявність дітей) в процесі відбору або застосовували 
граничну кількість членів сім'ї на рівні трьох або п'яти осіб. Це також впливало на суму 
переказу42, що породжувало дискримінаційні практики. Деякі КІ також піднімали питання щодо 
високої конкуренції за кількість зареєстрованих отримувачів, яка спостерігається в умовах кризи 
в Україні, з намаганням «встановити першість» та мінімальною відповідальністю за фактичне 
виконання.  

• КІ звернули увагу на парадоксальну ситуацію — хоча усі згодні з тим, що суб'єкти повинні 
переходити на адресну модель, для її створення бракує актуальних соціально-економічних 
даних. Як показує досвід інших країн (дивись далі приклад із практики в Іраку), можна поступово 
перейти від підходу на основі статусу до гібридного підходу (на основі статусу та на основі 
вразливості та/або на географічній основі), а потім — до підходу на основі непрямого методу 
оцінки ступеня нужденності43 (НМОСН), водночас зосереджуючись на зборі інформації про 
ключові показники. Проте реалізація цього підходу вимагає стійкої рішучості, оскільки це 
тривалий процес. 

• Деякі КІ стверджують, що, хоча застосування підходу на основі загального охоплення ВПО у 
доступних регіонах вже нераціонально, з практичної точки зору повністю адресний підхід все 
ще складно реалізувати у важкодоступних регіонах. У таких ситуаціях слід розглянути 
можливість застосування гібридної моделі з використанням підходу, аналогічного описаному 
у прикладі з практики далі.  

 
Рекомендації щодо гуманітарного реагування в Україні 
• Члени CWG повинні повністю гармонізувати наявні критерії підходу на основі статусу й 

узгодити загальні суми грошових переказів/кількість членів сім'ї, особливо, якщо вони 
планують використовувати на НПУТ підхід на основі статусу. 

 
40 За оцінками, з 24 лютого 2022 року в Україні було переміщено майже 12,8 мільйонів осіб, більшість яких не виїхала з 
країни. За більшістю нещодавніх оцінок, кількість осіб, внутрішньо переміщених в результаті конфлікту, складає 7,7 млн, 
тобто 17,5 % від загальної чисельності населення країни.  
41 Один рецензент згадав, що це також було прохання донора.  
42 Загальна сума на одне домогосподарство розраховується за формулою 75 USD/особа/місяць * кількість осіб.  
43 Метод НМОСН застосовується, коли надійні і доступні дані щодо соціально-економічного статусу (як-от податкові 
декларації, платіжні відомості або виписки з банківських рахунків) відсутні або їх важко отримати, і саме такою є ситуація 
з населенням, постраждалим від конфлікту. Непрямий метод оцінки нужденності покладається на використання 
докладних даних опитування та багатовимірного регресійного аналізу, на основі якого створюється формула для оцінки 
рівня споживання домогосподарств за допомогою непрямих показників, таких як тип житла або негативні стратегії 
пристосування. Домогосподарства, прогнозований рівень споживання яких є меншим від певного встановленого 
порогового рівня, визначаються як ймовірно вразливі і тому мають право на отримання БЦГД. Моделі НМОСН 
використовуються в системах соціального захисту і часто є відправною точкою для поєднання гуманітарної грошової 
допомоги з системою соціального захисту, в якій також використовуються схеми, засновані на критеріях нужденності. 
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• CWG та її члени повинні розробити спрямовану на потреби людей модель таргетування44, яка 
може бути адаптована та спирається на дані, зібрані в різних частинах країни, і в ідеалі 
відображає реальну ситуацію на НПУТ та у зонах конфлікту.  

• Хоча організації продовжують використовувати модель таргетування на основі статусу у 
короткостроковій перспективі, вони повинні домовитися та розпочати збір соціально-
економічної інформації та даних щодо категоріальності та захисту, за допомогою яких можна 
визначити, що означає «вразливість» в Україні й як нинішня гуманітарна криза впливає на 
вразливі групи. Збір даних має узгоджуватися з аналогічним зусиллями уряду або доповнювати 
їх.  

• Організації повинні домовитися про проведення спільного дослідження з оцінки вразливості 
та45 розпочати збір даних про ключові показники, які стануть майбутньою основою для 
створення моделі відбору, заснованої на фактичних даних. У рамках проміжного рішення 
організаціям слід розробити систему бальної оцінки отримувачів, яка відображає рівень 
добробуту і ґрунтується на доступних для спостереження характеристиках, таких як 
місцезнаходження та якість житла, володіння товарами тривалого користування та 
демографічна структура домогосподарства46.  

• У середньо- та довгостроковій перспективі модель НМОСН могла би використовуватися як 
відправна точка для поєднання з урядовими програмами соціального захисту. У випадку 
України система соціального захисту на основі гарантованого мінімального доходу (ГМД) також 
використовує НМОСН у процесі відбору учасників, тоді як в інших програмах оцінюється 
вразливість протягом життєвого циклу на основі категорійних підходів. Будь-яка модель 
таргетування повинна враховувати потенційні точки перетину з урядовими програмами 
соціального захисту47, в яких наразі використовуються як підходи на основі оцінки нужденності, 
так і категорійні підходи.  

• CWG і Цільова група з таргетування повинні вивчити різні моделі таргетування, включаючи 
шляхи розробки моделі, яка ґрунтується на фактичних даних, спираючись на досвід реалізації 
програм в Лівані, Йорданії, Іраку, Колумбії або інших країн.  
 

 
Ключові висновки, які можуть бути корисними під час реагування на інші кризи 
• Хоча підхід до таргетування на основі статусу спочатку використовувався з метою швидкого 

розгортання операцій з надання грошової допомоги, для нього необхідно передбачати чітку 
стратегію припинення його застосування протягом обмеженого періоду часу. Цей метод не 
ґрунтується на фактичних даних і не є фінансово стійким.  

• Таргетування на основі статусу (у цьому випадку ВПО) може призвести до нерівного розподілу 
гуманітарної допомоги, коли організації здебільшого зосереджуються на доступному 
переміщеному населенні за рахунок решти ВПО, які, за своєю природою, часто є більш 
вразливими, у важко доступних регіонах.  

 
44 Один рецензент запропонував ідею «краудсорсингу» моделі таргетування шляхом проведення опитування онлайн і 
очно, у якому запитати людей, хто найбільше потребує допомоги і чому. Крім того, її потрібно узгодити з підходами до 
таргетування, які застосовуються в програмах соціального захисту і є категоріальними та заснованими на принципі 
нужденності. Місцеві суб'єкти могли б додати значну цінність до цієї роботи. 
45 Досвід інших країн показує, що цей процес може тривати декілька місяців.  
46 https://www.unhcr.org/eg/wp-content/uploads/sites/36/2021/01/Multipurpose-Cash-Assistance-2019.pdf  
47 Уряд України має добре налагоджений та розвинутий механізм соціального захисту, зокрема різні категоріальні схеми 
і програму НМОСН, а саме ГМД. Проте він не спрямований конкретно на людей, які постраждали від конфлікту, за 
виключенням спеціальної програми ВПО, започаткованої в 2014 році. Нові дані, які збирають суб'єкти надання грошової 
допомоги, могли б сприяти розумінню впливу конфлікту на людей та перегляду визначення вразливості.  

https://www.unhcr.org/eg/wp-content/uploads/sites/36/2021/01/Multipurpose-Cash-Assistance-2019.pdf
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• Щоб розробити метод таргетування на основі вразливості, необхідно збирати дані про ключові 
показники соціально-економічного становища та захисту, які дозволяють прогнозувати 
вразливість, а це часто вимагає часу та ресурсів. В ідеалі цю інформацію слід збирати на 
початковому етапі загальної реєстрації або під час використання гібридної моделі.  

• Спільний підхід до таргетування на рівні CWG допомагає забезпечити справедливий доступ до 
програм надання грошової допомоги тим, хто її потребує, в усіх географічних регіонах. 
Необхідно, щоб суб'єкти надання грошової допомоги зобов'язалися узгодити та прийняти 
гармонізовані критерії таргетування, оскільки дехто вважає, що великі організації можуть 
вирішити «піти своїм шляхом», якщо цей процес не просуватиметься достатньо швидко. Як 
показує досвід подолання інших криз, застосування такої практики часто призводить до 
створення несправедливої системи надання підтримки (коли відбір учасників здійснюється по-
різному), що суперечить принципу універсальності гуманітарної допомоги. Досвід подолання 
інших криз показує, що скоординований підхід є можливими, хоча реалізація його потребує часу 
(див. приклад Іраку далі). 

• Застосування одного і того самого методу разом з однаковою сумою переказів та 
періодичністю є необхідною умовою для забезпечення справедливості процесу усунення 
дублювання — наприклад, отримувачів одноразової допомоги, яка виплачується на основі 
статусу, не слід виключати з числа отримувачів додаткових щомісячних переказів, якщо оцінка 
вразливості для них є високою.   

 
Приклад: еволюція координації програм грошової допомоги та моделей таргетування в 
Іраку в період з 2014 по 2021 рр.  
 
В Іраку під час масштабного неодноразового переміщення осіб у період з 2014 по 2018 рр. на тлі 
конфлікту з так званою Ісламською державою БЦГД розподілялась у вигляді одноразових виплат 
всім новим переміщеним особам. Організації використовували підхід до загального охоплення на 
основі статусу. Пізніше ця модель еволюціонувала у підхід на основі вразливості, оскільки 
припущення про те, що всі нові переміщені особи є вразливими із соціально-економічної точки зору 
і потребують гуманітарної грошової допомоги, не відповідає дійсності. Перехід від підходу на основі 
загального охоплення до моделі таргетування НМОСН також став можливим завдяки наявності 
великої кількості гармонізованих даних, зібраних під час первісного реагування, зокрема даних про 
ключові соціально-економічні показники. Модель на основі загального охоплення еволюціонувала 
в дворівневий підхід: i) переказ одноразових виплат усім новим переміщеним особам та ii) переказ 
трьох додаткових місячних виплат БЦГД найбільш уразливим серед переміщених осіб. Із 
припиненням нових масштабних переміщень у 2018 р. організації почали використовувати 
методологію НМОСН для визначення всіх отримувачів. Цю модель було переглянуто пізніше, в 2019 
та 2021 рр. Це відзначалося як спільні зусилля іракської CWG, і до цього процесу були залучені всі 
головні суб'єкти надання грошової допомоги.    
 

Усунення дублювання  
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Створення системи48 дедуплікації — один з яскравих прикладів успіху діяльності з реагування на 
надзвичайну ситуацію в Україні, який має бути відтворений в майбутніх кризових ситуаціях. 
 
Результати 
• За інформацією одного з КІ, який опікується системою даних, більшість програм з надання 

гуманітарної грошової допомоги, які звітують перед CWG, для цілей усунення дублювання 
використовують Building Block — обрану систему управління даними49.  Більшість суб'єктів 
надання грошової допомоги в Україні визначає усунення дублювання при реєстрації як одне із 
спільних завдань, яке має бути функцією централізованої системи управління даними50. CWG 
обрало цю систему з трьох інших запропонованих систем через процес відбору. 

• Більшість КІ впевнені, що гуманітарна спільнота ДГВ в Україні колективно зробила великий 
крок уперед та досягла суттєвого прогресу у справі усунення дублювання у порівнянні з 
діяльністю з реагування в інших місцях.  

• Навіть якщо деякі КІ вважають, що це мало статися скоріше, така швидкість51 забезпечила дуже 
ефективне розгортання системи  у порівнянні з іншими кризами, коли узгодження 
загальносекторальної системи дедуплікації зайняло декілька років.  

• Обрана система була випробувана та вдосконалена під час реагування на інші кризи. Технологія, 
заснована на блокчейні, може забезпечити ефективне і своєчасне рішення для створення 
процесу, пов'язаного з обміном персональних даних, які не є ідентифікаційними, шифруванням 
та виявленням випадків дублювання.    

Обговорення 
• Протягом перших місяців ескалації конфлікту в Україні широко обговорювалося прийняття 

«єдиної» системи управління даними. Деякі ключові інформанти вважали, що деякі організації 
намагалися нав'язати свої організаційні системи, а інші також стверджували, що усуненню 
дублювання приділялось забагато уваги — на шкоду обговоренню інших важливих оперативно-
технічних питань.  

• Як зазначив один з КІ, організації найбільш ймовірно схиляються до використання своїх 
внутрішніх і випробуваних систем управління інформацією для цілей реєстрації та виконання 
функцій моніторингу та оцінки. Серед МНУО, які повинні дотримуватись правил GDPR, є 
загальне неприйняття щодо впровадження нових систем, особливо на початку реагування на 
нові надзвичайні ситуації, а також небажання взаємодіяти з системами ООН52.  

• Хоча покращення є значними, до створення спрямованої на людей системи управління даними 
ще далеко, й організації намагаються просувати свої власні системи для впровадження в 

 
48 Не всі суб'єкти надання грошової допомоги однаково розуміють концепцію дублювання. Наприклад, Офіс Генерального 
інспектора США (ОГІ) відносить дублювання допомоги до категорії неналежних платежів. У деяких контекстах ОГІ вимагає 
від виконавчих партнерів USAID подання звітів про дублювання допомоги безпосередньо до ОГІ 
https://oig.usaid.gov/sites/default/files/2021-04/9-000-21-005-P_0.pdf  
49 https://innovation.wfp.org/project/building-blocks  
50 Усунення дублювання при реєстрації відрізняється від дублювання допомоги. Тоді як усунення дублювання при 
реєстрації може запобігти багаторазовій реєстрації учасників та зменшити ризик надання надмірної допомоги кількома 
організаціями, воно не виключає ризик надання надмірної допомоги, яке все ще може відбутись на етапі виплат.  Ми 
рекомендуємо, щоб кожна організація здійснила ретельний перегляд платіжних відомостей, щоб перевірити їх на 
наявність можливих помилок і дублювання, перш ніж опрацьовувати виплати. Цей процес здійснюється не в системі 
Building Blocks. 
 
52 Як зазначив один з рецензентів, йдеться про структурну проблему, яка пов'язана з відсутністю взаємосумісності та 
потребує глобального рішення. 

https://oig.usaid.gov/sites/default/files/2021-04/9-000-21-005-P_0.pdf
https://innovation.wfp.org/project/building-blocks
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масштабі сектору. Визнання результатів і виконання рекомендацій, запропонованих у цьому 
документі, є першим кроком на шляху до цієї зміни.  

• Деякі КІ також відмічали, що, попри важливість залучення кожного, багатьом організаціям 
процес обрання системи не представлявся прозорим і належно задокументованим. КІ 
стверджували, що відсутність документації та достатньо деталізованих даних щодо процесу 
відбору відштовхнула деякі організації, які не брали участі у початкових обговореннях. 
Внаслідок цього ці організації його не використовують.  

• Хоча прийнята технологія пропонує рішення для усунення дублювання в реальному часі, деякі 
КІ також зазначали, що не всі організації повністю розуміють технологію, засновану на 
блокчейні, і це також пояснює, чому не всі члени CWG мають намір використовувати її.  

• Хоча обрана система виявляє випадки дублювання при реєстрації, деякі КІ звертають увагу на 
відсутність загального визначення «дублювання» — чи стосується воно багаторазової 
реєстрації учасників до отримання першого переказу або після отримання першої виплати (як 
доводили деякі КІ, такі випадки продовжують з'являтися в системі, навіть якщо учасники не 
отримали першого переказу протягом місяців). Як показали інтерв'ю, алгоритм побудови 
дерева рішень був не зовсім зрозумілим. До того ж існує невідповідність між тим, як гуманітарні 
організації усувають дублювання лише щодо голів домогосподарств (ДГ), та реальною ситуацією 
на містах, коли всі члени ДГ мають свої власні ІПН (ДГ не має єдиного ІПН). Це може дозволити 
одній родині зареєструватися декілька разів у різних організаціях.  

• Необхідною умовою справедливого процесу усунення дублювання є гармонізація програм 
надання грошової допомоги (однакова сума переказу, однакове визначення розміру ДГ, 
однакові періодичність і тривалість) і програмного циклу (період часу між здійсненням 
реєстрації та дедуплікації та фактичним переказом грошової допомоги). Різні моделі 
таргетування та розбіжності у плані періодичності переказів, критеріїв відбору та сум можуть 
призвести до створення нерівноправної та дискримінаційної по своїй суті системи. 

• Попередні дискусії щодо використання платформ дедуплікації в процесі гуманітарного 
реагування також включали у себе обговорення урядової системи управління даними (СУД) на 
платформі «Проєкт підтримки Дія», розробленій за сприяння ПРООН у співпраці з Міністерством 
цифрової трансформації. «Проєкт підтримки Дія», який, за повідомленнями, має аналогічну, 
якщо не таку саму функцію дедуплікації, планувалося запустити у липні 2022 року, через п'ять 
місяців після початку кризи. КІ зазначали, що все ще бракує ясності щодо того, чи повинні ці 
дві системи бути сумісними або використовуватимуться паралельно, і зокрема, чи 
забезпечуватиме Дія можливість дедуплікації у зв'язку з урядовими програмами соціального 
захисту53. КІ називали цілу низку проблем, пов'язаних з моделлю сумісності: брак ясності щодо 
конфіденційності даних та права власності на дані; питання згоди отримувачів на передання 
їхніх даних уряду України; збереження гуманітарного простору та пошук ніші для діяльності 
гуманітарних організацій поза межами урядових ініціатив, які не охоплюватимуть людей на не 
підконтрольних уряду територіях та у зонах конфлікту тощо. З іншого боку, наявність двох 
схожих систем, які працюють паралельно, означає дублювання зусиль та підвищує ризик 
дублювання отримувачів. Майбутні дискусії навколо ролі гуманітарних організацій, зв'язків із 
системою соціального захисту та масштабів охоплення соціальним захистом, ймовірно, 
визначатимуть використання платформи Дія та/або СУД, яка зараз використовується для 
усунення дублювання. 

 

 
53 Один КІ зазначив, що український уряд має дуже суворі закони щодо захисту даних.  
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Рекомендації щодо гуманітарного реагування в Україні54  
• КІ зазначали, що від конкурентних дискусій про те, система якої організації є найкращим 

вибором для впровадження в масштабах усього сектора, необхідно перейти до прийняття 
факту численності систем, які наразі формують архітектуру ІМ в галузі надання грошової 
допомоги. Слід зосередитися на зближенні систем управління даними, що часто є доцільним з 
точки зору усунення дублювання. Організації можуть використовувати свої системи 
управління даними та все ще мати можливості для усунення дублювання. Зазвичай, 
численність систем ІМ, здатних усувати дублювання, не підтверджує необхідності 
впровадження єдиної системи реєстрації для всіх операцій з надання грошової допомоги.  

• Організації повинні домовитися про загальне визначення та мету усунення дублювання та 
передбачити план та строки виконання процесів — від реєстрації до виплати.  Бажано 
здійснювати усунення дублювання до переказу першого платежу, проте на практиці 
надзвичайно важко гармонізувати період часу від реєстрації до виплати між такою великою 
кількістю організацій через велику кількість процесів, пов'язаних з цим. Альтернативним 
варіантом є виконання процесу дедуплікації на етапі реєстрації та завантаження списків відразу 
після реєстрації (перша організація, яка зареєструє отримувача, «залишає» його у своїй 
програмі). Звичайно, це необхідно узгодити з планами щодо централізації платформ 
самореєстрації та автоматичного усунення дублювання перш ніж передавати списки учасників 
іншим організаціям.  

• Цільова робоча група із запобігання дублюванню № 3 повинна розробити СоП усунення 
дублювання та експертизи зі схемою процесів системи прийняття рішень щодо дедуплікації, 
включаючи: ключові програмні рішення щодо гармонізації програм надання грошової 
допомоги, які підлягають і не підлягають усуненню дублювання (наприклад, одноразові 
виплати); схему процесів і строків, які організації-учасниці використовують від моменту 
реєстрації до виплати; розробку дерева прийняття рішень під час процесу усунення 
дублювання; додання компонента кейс-менеджменту та діагностики (наприклад, щоб 
задовольнити побажання бенефіціарів щодо видалення їхніх даних із системи тощо) та схему 
передачі даних, якщо це передбачено процесом.  

• Членам ЦРГ № 3 та CWG доцільно подумати про те, щоб здійснювати усунення дублювання 
тільки в програмах надання грошової допомоги, які мають однакові періодичність, тривалість 
та суму переказів. Усунення дублювання в програмах, які передбачають перекази у 
короткостроковій перспективі, та водночас в програмах, які є більш тривалими, призводить до 
створення несправедливої системи розподілу. 

• Членам ЦРГ № 3 та CWG доцільно подумати про усунення дублювання при реєстрації не голів 
домогосподарств, а усіх дорослих осіб, використовуючи ІПН як спільний класифікатор для усіх 
сторін. Це може запобігти «прихованому» дублюванню допомоги, коли численні члени родини 
реєструються як голови домогосподарств та отримують допомогу від багатьох організацій. 

• Зважаючи на високу плинність персоналу на початку 3-го (Р3) рівня кризи, члени команд CWG 
та цільових робочих груп повинні задокументувати важливі процеси прийняття рішень, 
розробити конкретні керівництва, якщо необхідно, і зберігати всі документі у 
загальнодоступному місці.  

 
54 Гуманітарна спільнота могла б взяти за основу принципи, викладені в заяві Форуму Donor Cash Forum щодо сумісності, 
зокрема: «Ставити в центр уваги людей; захист прав та повага до конфіденційності; співпрацювати та взаємодіяти; 
належне управління; дизайн з огляду на інклюзивність; будувати на основі того, що вже 
існує».https://reliefweb.int/attachments/0da56795-52fc-49dd-af9d-
3a949a48a59b/common_donors_messaging_cash_ukraine_final06272022_external.pdf  

https://reliefweb.int/attachments/0da56795-52fc-49dd-af9d-3a949a48a59b/common_donors_messaging_cash_ukraine_final06272022_external.pdf
https://reliefweb.int/attachments/0da56795-52fc-49dd-af9d-3a949a48a59b/common_donors_messaging_cash_ukraine_final06272022_external.pdf
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• Організації повинні узгодити загальні терміни завантаження даних у систему дедуплікації (х 
днів до переказу) і дотримуватись них, щоб уникати ситуацій, коли учасники з'являються в 
системі, але ще не отримали виплат. Аналогічно, усі потрібні процеси моніторингу й оцінки, 
включаючи верифікацію, необхідно виконувати до завантаження даних у систему.  

• Зазвичай, питання захисту та передання даних є головними перешкодами для прийняття 
конкретного механізму усунення дублювання. Розглядаючи перехід на інші системи 
дедуплікації організації повинні віддавати перевагу системам з попереднім шифруванням, для 
використання яких не потрібно укладати угоди про обмін даними55. 

• Щоб забезпечити нейтральність та децентралізацію права володіння, окремі організації не 
повинні розміщувати системи, засновані на блокчейн-технології. Натомість інші суб'єкти 
надання грошової допомоги повинні приєднатися до системи шляхом створення так званих 
вузлів блокчейну. Це вимагає збільшення спроможностей і додаткових ресурсів.  

• Додайте компонент кейс-менеджменту до процесу дедуплікації, щоб запобігти зникненню 
інформації про людей із системи. Наприклад, якщо отримувач був визначений як 
зареєстрований у системі, але стверджує, що не отримав допомоги, застосуйте протокол обміну 
додатковими даними між організаціями, який дозволяє діагностувати проблеми, пов'язані з 
кейс-менеджментом. Оскільки списки отримувачів завантажуються до фактичної виплати 
коштів, можуть виникнути розбіжності між записом про отримання допомоги і фактичним 
отриманням. Додання кейс-менеджменту, ймовірно, потребуватиме багато додаткового часу та 
людських ресурсів, що може призвести до позитивної еволюції систем управління даними, 
зважаючи на перехід від загального охоплення ВПО до більш адресного підходу.  

• Розробіть глобальний інструментарій та рекомендації, які допоможуть у прийнятті рішень щодо 
запровадження системи дедуплікації для ДГВ на початку реагування на виникнення нової кризи. 

 

Ключові висновки, які можуть бути корисними під час реагування на інші кризи 
• Організації або координаційні механізми не повинні нав'язувати свої власні системи 

реєстрації та управління даними отримувачів іншим організаціям на першому етапі 
реагування на надзвичайну ситуацію. Організації використовуватимуть свої внутрішні системи 
ІМ, оскільки впровадження нової системи в умовах надзвичайної ситуації відволікає важливі 
ресурси, які можуть бути направлені на ефективніше здійснення реєстрації, таргетування та 
усунення дублювання. 

• Щоб масштабно розгорнути роботу з усунення дублювання рекомендується56 скористатися 
готовим технологічним рішенням, яке вже було випробувано в інших ситуаціях.   

• Хоча розробити та впровадити технологічне рішення для забезпечення сумісності систем легше, 
до вирішення деяких із ключових проблем, пов'язаних з питаннями права власності та 
управління навколо обміну даними між організаціями, сумісності систем, зберігання даних, 
права володіння даними, захисту даних та кібербезпеки, ще далеко.   

 
55 Під шифрованими системами маються на увазі системи, які не дозволяють ані передавати персональні ідентифікаційні 
дані іншим організаціям, ані завантажувати їх у саму систему. Тож, щоб використовувати їх для цілей усунення 
дублювання, не потрібно укладати УОД між організаціями. 
56 Наприклад, Building Blocks від WFP, CommCare від Dimagi, система дедуплікації, заснована на технології блокчейну, від 
Genius Tags та інші. 
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