НЕОФІЦІЙНИЙ ПЕРЕКЛАД

ПОРТАЛ ДАНИХ ЩОДО РОЗБУДОВИ МИРУ ТА ВІДНОВЛЕННЯ
ОГЛЯД
Портал даних щодо розбудови миру та відновлення (URL http://portal.mtot.gov.ua/)
слугує інструментом координації для допомоги у нанесенні на карту та моніторингу
державних та міжнародних програм, а також діяльності з розбудови миру та відновлення.
З огляду на активний збройний конфлікт на сході України та взаємозв’язок між
гуманітарними питаннями та розвитку (Humanitarian and Development Nexus - HDN), на
Порталі також збиратимуться та розміщуватимуться дані щодо гуманітарної діяльності.
Портал даних спрямований на забезпечення інноваційного та прозорого механізму
поширення інформації в Інтернеті з прив’язкою до геолокації, призначеного для
використання як українськими, так і міжнародними структурами з метою підтримки
стратегії та вироблення програм розбудови миру.
Партнери Порталу даних: Портал розміщено в Міністерстві з питань тимчасово
окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб (МТОТ) в рамках повноважень
МТОТ щодо моніторингу ходу реалізації заходів з розбудови миру та відновлення, за
підтримки Цільового фонду багатьох партнерів на підтримку відновлення та розбудови
миру (ЦФБП), що є під керівництвом Світового банку. Ціль Порталу – підтримка та
забезпечення координації та поширення даних між структурами, що займаються
гуманітарними питаннями та розвитком, а отже передбачає партнерство з Управлінням
ООН з координації гуманітарних питань та Офісом Резидента-координатора ООН.
Управління ООН з координації гуманітарних питань тісно співпрацює з Міжкластерною
координаційною групою (ICCG) та Робочою групою з управління інформацією (IMWG) з
метою збору та упорядкування даних щодо гуманітарних заходів.
Основне призначення: До основних функцій Порталу входять здатність наносити на
карту та здійснювати моніторинг реалізації гуманітарних програм та програм відновлення
й розвитку, відстеження показників розбудови миру та відновлення, визначення та аналіз
потреб і прогалин на місцях, а також складання звітів та додавання моніторингової
інформації стосовно конкретних громад (наприклад, зауваження, фотографії тощо).
Портал включає в себе дані на підтримку ходу реалізації «Державної цільової програми
відновлення та розбудови миру в східних регіонах України» та «Стратегії інтеграції
внутрішньо переміщених осіб та впровадження довгострокових рішень щодо
внутрішнього переміщення до 2020 року (Стратегії ВПО)», затверджених в грудні 2017
року Кабінетом Міністрів України для забезпечення основних рамок загальнодержавної
політики щодо розбудови миру, відновлення та інтеграції ВПО. Також Портал
1

НЕОФІЦІЙНИЙ ПЕРЕКЛАД

призначений для відображення даних як щодо розвитку, так і щодо гуманітарних питань,
які стосуються сходу України, та за можливості – для врахування цих джерел даних.
Покриття: На даний момент Портал включає в себе дані щодо показників розбудови миру
й відновлення та щодо вироблення програм на Підконтрольних територіях на сході
України (Донецька та Луганська області), а також в трьох прилеглих областях:
Харківській, Дніпропетровській та Запорізькій.
Функції Порталу: Портал було розроблено спільно Науково-дослідним інститутом
геодезії і картографії та Стокгольмським міжнародним інститутом розбудови миру в
партнерстві з МТОТ та Світовим банком для об’єднання даних на основі українського та
міжнародного досвіду використання систем управління інформацією з прив’язкою до
геолокації та досвіду використання систем моніторингу в країнах, постраждалих
внаслідок конфлікту та внутрішнього переміщення.
Конкретні функції, наявні на Порталі, включають в себе:
1. Нанесення на карту минулих, поточних та майбутніх програм: ця функція в
якості інструменту координації дає можливість користувачам переглядати
минулі/поточні/заплановані заходи з розбудови миру та відновлення, нанесені на
карту за допомогою таких змінних, як територія, запланована для реалізації
програми, тип фінансування, імплементатор, строки та географічне розташування.
2. Соціально-економічні показники: ця функція дозволяє відобразити на карті або у
вигляді таблиці різноманітні показники соціально-економічного розвитку на сході
України та в прилеглих областях на основі даних державної статистики та від
міжнародних партнерів (наприклад, рівень безробіття; дані щодо обслуговування;
дані щодо ВПО; дані щодо соціальної згуртованості тощо).
3. Аналіз потреб: дані щодо потреб з прив’язкою до геолокації (наприклад,
реконструкція будівель або доріг) з точністю до районів, а в деяких випадках – до
вулиць та конкретних адрес.
4. Гуманітарна діяльність: ця функція надає дані щодо гуманітарних заходів разом
з даними щодо розвитку з метою більшого поширення інформації та кращої
координації гуманітарних заходів та заходів з розвитку в українському контексті.
5. Заходи: ця функція забезпечує інформацію щодо нещодавніх та запланованих
заходів, що проводилися/плануються в областях за підтримки Порталу (наприклад,
церемонія відкриття реконструйованої школи).
Кожна з ключових функцій (аналіз потреб, хід реалізації тощо) являє собою дані з
геолокацією, нанесені на карту з декількома шарами та показані у вигляді «теплової
карти» або таблиці з докладнішою інформацією. Користувачі можуть готувати звіти, в
яких за допомогою заданих фільтрів зводяться докупи дані, наявні на Порталі.
Додаткові функції включають в себе варіанти «задати запитання» - користувачі
можуть задавати або піднімати питання, на які даватиме відповідь МТОТ; «додавати
фотографію»; «роздруковувати карту» (роздрукування карти в її поточному вигляді);
та генерувати адаптовані карти.
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Інформаційно-роз’яснювальна робота та обмін досвідом: У 2018-2019 роках
партнери Порталу, включаючи МТОТ, Світовий банк та Управління ООН з
координації гуманітарних питань за консультацій з Офісом Резидента-координатора
ООН, здійснюють інформаційно-роз’яснювальну роботу та навчання для сприяння
регулярнішому та систематичнішому введенню даних на Портал, обміну досвідом та
використанню Порталу в якості інструменту координації. Це включає в себе
визначення та навчання «контактних осіб щодо Порталу» в ключових державних та
міжнародних установах; та подальший розвиток керівної ролі Порталу даних МТОТ
стосовно технічного управління та контролю. На основі відгуків від українських та
міжнародних зацікавлених сторін Портал надалі оновлюватиметься та
розвиватиметься у відповідності до потреб користувачів та для розширення функцій і
впливу.
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