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Передмова 

Протягом останніх років у всьому світі зростали як частота, так і вплив 

катастроф. У перше десятиліття нового тисячоліття низка серйозних катастроф 

обрушилася на країни на всіх континентах. Найбільш помітними були 

землетрус і цунамі в Індійському океані 2004 року, які забрали життя понад 250 

000 людей, землетрус на Гаїті, який забрав життя понад 220 000 людей і 

спричинив економічний вплив, еквівалентний 120% ВВП, повені в Пакистані, 

які вразили 20 мільйонів людей, а також додаткові землетруси в Індонезії. , 

повені та посухи по всій Африці, хвилі спеки та пожежі в Європі, урагани в 

Центральній Америці, Карибському басейні та Сполучених Штатах, а також 

зсуви, викликані тайфунами в Південно-Східній Азії. 

Соціальний вплив катастроф найвищий у країнах, що розвиваються, де бідне 

населення є найбільш вразливим і найменш стійким. Економічний вплив 

катастроф у 2009 році склав 63 мільярди доларів США. До кінця століть збитки 

від небезпек, пов'язаних з погодою, можуть потроїтися до 185 мільярдів доларів 

на рік без урахування наслідків зміни клімату. Згідно зі спільним виданням 

Світового банку та Організації Об’єднаних Націй, спільне видання Світового 

банку та Організації Об’єднаних Націй «Природні небезпеки, неприродні катаклізми: 

економіка ефективного запобігання », опубліковане в листопаді 2010 року , 

врахування зміни клімату може додати ще 28–68 мільярдів доларів лише через 
тропічні циклони . 

Щоб зменшити вразливість природного та забудованого середовища, 

розуміння соціальних, економічних та фінансових наслідків катастроф стає 

пріоритетом для урядів. Методологія оцінки збитків, втрат і потреб (DaLA), 

розроблена Економічною комісією для Латинської Америки та Карибського 

басейну (ECLAC) у 1970-х роках, стала всесвітньо визнаним і застосовуваним 

інструментом для кількісної оцінки наслідків катастроф і визначення необхідні 

фінансові ресурси для досягнення повної реконструкції та відновлення. 

Послідовне використання цієї методології визначає соціально-економічний 

вплив будь-якої даної катастрофи, а також вплив активів сектора. Це також 

зміцнює стійкість, пропагуючи принципи «Побудуй краще» під час 
реконструкції та відновлення. 



 

 

Інструктивні примітки DaLA: Том 1 

Наведені тут інструкції DaLA базуються на методології ECLAC. Вони 

спрямовані на введення в дію концепцій для практиків державних установ, 

Світового банку та інших національних та міжнародних організацій, 

відповідальних за оцінку наслідків катастроф і розробку планів відновлення та 

реконструкції. Крім того, інструкції DaLA розширюють оригінальну 

методологію ECLAC, описуючи, як оцінити потреби у відновленні та 

реконструкції. 

Інструкції складаються з трьох томів: i) Керівництво для керівників робочих 

груп (TTL) з розробки та виконання оцінки збитків, втрат і потреб, ii) 

проведення оцінки збитків та збитків після катастроф і iii) Оцінка потреб після 

катастрофи для Відновлення та реконструкція. Том I, рекомендація для 

керівників робочих груп, має на меті полегшити роботу TTL, забезпечуючи 

основу для проведення оцінки. Він пропонує шаблони для галузевих ТЗ, анкети 

для опитування та інші корисні інструменти, а також детально описує, як 

планувати, організовувати та проводити оцінку. Том ІІ направляє групу 

галузевої оцінки через етапи проведення Оцінки збитків і збитків, а також 

містить зразки шаблонів для визначення збитків і збитків у кожному секторі. Він 

описує спрощені процедури для оцінки вартості знищених матеріальних 

активів та змін або втрат у потоках постраждалої економіки. Том III ілюструє, 

як визначити фінансові потреби для відновлення та реконструкції. Це робиться 

після оцінки збитків і втрат за секторами, яка детально визначає розподіл і 

встановлення пріоритетів на основі геополітичних розподілів, секторів 

економіки та різних груп населення в ураженій зоні. Тут також пояснюється, як 

сформулювати календар інвестицій та визначити канали розподілу для 

фінансування. 

Інструкції були розроблені на замовлення Глобального фонду зі зменшення 

наслідків стихійних лих і відновлення (GFDRR) Світового банку. Розбудова 

національного потенціалу в управлінні ризиками стихійних лих та оцінці 

наслідків після катастрофи є першочерговим завданням для GFDRR, що 

відображено в угоді про співпрацю ООН, ЄС та Світового банку для 

проведення оцінки потреб після катастрофи. З 2006 року GFDRR (партнерство 

з 36 країн і шести міжнародних організацій, які прагнуть допомогти країнам, що 

розвиваються зменшити їхню вразливість до природних небезпек і 

адаптуватися до зміни клімату) відіграє важливу роль у допомозі країнам 



 

 

включити зниження ризику в стратегії розвитку, а також у наданні посту 

реагування на стихійні лиха за допомогою трьох напрямків фінансування: (a) 

Версія I, яка сприяє партнерству для пропаганди та підвищення обізнаності; (b) 

Версія II, яка враховує СПБ у стратегії країни та фінансує аналітичну роботу та 

підготовку проектів для запобігання катастрофам та фінансування ризиків; і (c) 

Трек III, який забезпечує оцінку потреб після стихійного лиха на запит урядів у 
співпраці з ООН, Європейським Союзом та іншими партнерами. 

За останні три роки GFDRR провела понад 20 оцінок після стихійного лиха в 

таких країнах, як Бангладеш, М'янма, Буркіна-Фасо, Сенегал, 

Центральноафриканська Республіка, Сальвадор, Самоа, Індонезія, Філіппіни, 

Лаосська Народно-Демократична Республіка, Бутан, Ємен, Камбоджа, Болівія, 
Намібія, Молдова, 

Гаїті та Пакистану та ін. У цих оцінках GFDRR особливо сприяє 

самозабезпеченню шляхом нарощування потенціалу в країнах із високим 

ризиком, що включає навчання з методології DaLA та інформування урядів та 

інших службовців. З метою подальшого зміцнення потенціалу та адаптації 

методології до конкретних умов країни, досвід цих оцінок відображений у трьох 
наявних томах і надалі буде включено в майбутні версії цих рекомендацій. 



 

 

Подяки 

Ці рекомендації були розроблені як частина зусиль GFDRR щодо підвищення 

спроможності професіоналів та галузевих спеціалістів у проведенні оцінки 

збитків, втрат і потреб після катастроф із застосуванням методології DaLA для 

оцінки соціальних та економічних наслідків катастроф. Намір GFDRR полягає 

в тому, щоб ввести в дію Методологію оцінки збитків, втрат і потреб, 

спираючись на оригінальний Посібник ECLAC для оцінки соціально-економічних та 

екологічних наслідків катастроф . Інструкції мають на меті сприяти широкому та 

послідовному застосуванню методології DaLA. Їх підготував Роберто Йовел, 

спеціаліст DaLA з значним досвідом оцінки країн. Мохіндер Мудахар зробив 

внесок у розробку керівництва для сільського господарства. 

Ми вдячні за внески та коментарі зовнішніх і внутрішніх експертів і практиків, 

чий внесок був важливий для заповнення цих інструкцій. На основі їхнього 

досвіду в оцінці збитків і втрат і плануванні відновлення інструкції були 

вдосконалені, щоб забезпечити їхню застосовність. 

Особливу подяку висловлюємо Алісії Барсена, виконавчому секретарю ECLAC, 

Рікардо Сапаті та численним іншим колегам ECLAC за їхню постійну підтримку 

та співпрацю протягом усього процесу. Глибокий інституційний і практичний 

досвід ECLAC був неоціненним для перегляду інструкцій. Ми також вдячні 

нашим колегам із Світового банку, які надали корисні коментарі щодо різних 

аспектів цих документів. Ми хотіли б відзначити внесок Софії Беттанкур, 

провідного операційного директора та Вольфганга Фенглера, провідного 

економіста, які були експертами, разом із колегами з ECLAC. 

Розробка інструкцій була підтримана програмою Track III GFDRR. Каталін 

Деметра, Дукле Вілінга та Софі Херманн надали свій внесок, нагляд та 

рекомендації на етапах підготовки. Ми вдячні за фінансову підтримку наших 

партнерів на 

GFDRR. Макс Джира та Аліса Лертвалайкул надали чудову матеріально-
технічну підтримку. 
Інструктивні примітки DaLA: Том 1 

Сюзанна Квіґлі була головним редактором. Дизайн обкладинки інструкцій 

підготував Ернан Гігена. Офіс видавця Світового банку надавав послуги з 
дизайну, композиції та друку під керівництвом Адріана Фейла.  
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I. Загальні зауваження 

1. Введення 

Це рекомендація для керівників робочих груп Світового банку (TTL), яким 

доручено розробку та виконання оцінок для визначення наслідків стихійного 

лиха, а також потреб після катастрофи для відновлення, реконструкції та 

зменшення ризику лиха чи управління. Він заснований на досвіді останніх 

років, коли Світовий банк очолював подібні навчання або брав участь у них, 

щоб допомогти країнам-членам, які постраждали від катастроф. Він 

призначений для полегшення роботи TTL та забезпечення основи для 

визначення потреб після катастрофи. 

Посібник з оцінки потреб багатьох зацікавлених сторін після катастрофи та системи 

відновлення (PDNA) знаходиться на стадії розробки для випадків, коли інші 

міжнародні установи (такі як Організація Об’єднаних Націй, ЄК та інші 

багатосторонні партнери з розвитку) просять провести оцінку впливу 

катастроф та оцінки потреб спільно зі Світовим банком. Ця рекомендація TTL 

була підготовлена, щоб орієнтувати обраний TTL у проведенні оцінки 
самостійно, або керувати частиною PDNA, яка доручена Світовому банку. 

Глобальний фонд відновлення та зменшення наслідків катастроф (GFDRR) має 

намір постійно розвивати це керівництво, додаючи більше досвіду з часом. 

Після завершення роботи TTL просять надати відгуки та пропозиції щодо 
використання як наступних доповнень до цього керівництва. 

2. Мета оцінки 

Оцінки оцінюють, по-перше, короткострокові державні втручання, необхідні 

для початку відновлення, і, по-друге, фінансові потреби для досягнення 

загального відновлення після катастрофи, реконструкції та управління ризиком 



 

 

стихійного лиха чи зменшення. Кінцевим продуктом оцінки є комплексна 

програма відновлення, реконструкції та управління ризиками, яка керуватиме 

всіма діями в країні, що розвивається після катастрофи. 

Програма після стихійного лиха повинна визначати, кількісно та пріоритетно 

визначати всі види діяльності, необхідні для досягнення повного відновлення 

соціально-економічних умов, реконструкції зруйнованих активів та вжиття 

заходів для зменшення або управління майбутнім ризиком для всієї 

постраждалої території або країни. Календар усіх таких заходів, включаючи 

достатню інформацію про їх виконання, розподіл за географічними районами 

та цільовими групами населення, вважається частиною оцінки. 

Уряди постраждалих країн зазвичай використовують цей тип оцінки та програм 

після стихійного лиха, по-перше, щоб визначити свої короткострокові заходи 

для зменшення та скорочення негайних наслідків стихійного лиха та для 

початку економічного відновлення, а по-друге, для визначення та отримання 

необхідної міжнародної допомоги. що виходить за межі їхніх внутрішніх 

можливостей, забезпечуючи таким чином успішну реалізацію відновлення, 

реконструкції та управління ризиками. 

Зауважте, що оцінка впливу стихійного лиха та оцінка потреб здійснюється для 

визначення комплексної програми відновлення, реконструкції та управління 

ризиками катастроф, яка, ймовірно, буде фінансуватися багатьма міжнародними 

учасниками, а не лише Світовим банком. Формула фінансування такої 

комплексної програми — це комбінація державного фінансування та втручань, 

заощаджень та внесків приватного сектору, страхових надходжень, якщо вони 

є, та пільгових кредитних ліній від Національного банку розвитку та приватних 

банків для використання юридичними та фізичними особами приватного 

сектору. Ця формула фінансування також міститиме гранти та позики від 

міжнародної донорської спільноти, а також позики від фінансових установ 

(включаючи переорієнтовані існуючі позики, а також нові позики на 

реконструкцію). Зазвичай у такому фінансуванні беруть участь як Світовий 

банк, так і регіональні банки розвитку. 

TTL має зазначити, що оцінка може призвести до: 



 

 

a. Фінансування заходів із відновлення, реконструкції та 

управління/зменшення ризиків стихійних лих через Світовий банк із 

використанням існуючих операцій (які можуть бути реструктуризовані 

та/або надання додаткового фінансування для поточних операцій) 

та/або обробки нових операцій. Останнє може бути або екстреною 

операцією (наприклад, ERL) згідно з OP/BP 8.0, або звичайним 

інвестиційним кредитом (SIL), або кредитом (SIC). Фінансування таких 

операцій може здійснюватися або за рахунок гранту або кредиту МАР 

(для країн МАР або змішаних країн) або позики МБРР (для змішаних 
країн або для країн зі СНД). 

b. Створення спеціальних внутрішньодержавних багатосторонніх 

цільових фондів для відновлення, реконструкції та зменшення ризику 

після катастрофи, для якої оцінка є необхідною умовою, відповідно до 
Треку III GFDRR. 

3. Як проводиться оцінка? 

Оцінка використовує застосування методології, яка була спочатку розроблена 

на початку 1970-х років Економічною комісією ООН для Латинської Америки 

та Карибського басейну (UN-ECLAC) у співпраці з кількома установами ООН. 

З тих пір він був прийнятий і вдосконалений Світовим банком та іншими 

міжнародними фінансовими установами.1 

Методологія спочатку оцінює вартість знищення активів (збитків) та змін (або 

втрат) у потоках економіки в результаті катастрофи. Це робиться на рівні 

кожного сектора економіки, як визначено в системі національних рахунків 

постраждалої країни. Потім сукупність таких збитків і втрат, що гарантує 

відсутність подвійного обліку чи прогалин, дає оцінку загальних наслідків 

катастрофи для постраждалого суспільства та економіки. Згодом це дає змогу 

оцінити вплив катастрофи на різних рівнях, включаючи потенційні, тимчасові 

наслідки для зростання національної економіки, зовнішнього сектору та 

фіскального балансу, а також вплив тимчасового зниження доходів та засобів 

до існування домогосподарств та особи. Це також полегшує аналіз впливу 

                                                      
1 Посібник для оцінки соціально-економічного впливу та впливу катастроф на навколишнє середовище , 

Економічна комісія ООН для Латинської Америки та Карибського басейну, друге видання, 2003. 



 

 

стихійного лиха на підприємства — від мікро до великих — і зростання бідності 
в постраждалих районах.2 

Після того, як буде доступне попереднє визначення загальної стратегії 

відновлення та реконструкції, методологія дає змогу здійснити комплексний 

розрахунок фінансових потреб (або потреб) для короткострокової та 

довгострокової діяльності після катастрофи. Це враховує наявні внутрішні 

можливості та можливість «кращого відновлення», що підвищить стійкість до 

майбутніх катастроф. Програми відновлення/реконструкції/управління 

ризиками потім забезпечують календар заходів, які визначають географічні та 

галузеві пріоритети, цілі населення, а також відповідні фінансові потреби та 

попередню ідентифікацію джерел. Також додається календар для досягнення 

повного відновлення та реконструкції, який враховує наявні внутрішні 

потужності та наявність фінансових ресурсів, від ранніх етапів відновлення до 

довгострокового етапу реконструкції та управління ризиками катастроф. 

Методологія оцінки збитків і втрат (DaLA) використовує об’єктивну кількісну 

інформацію про вартість знищених активів і тимчасових виробничих втрат для 

оцінки, по-перше, короткострокового втручання уряду і, по-друге, потреб у 

фінансуванні після стихійного лиха. Він уникає використання якісних, 

суб'єктивних інтерпретацій. Обсяг необхідного фінансування та його 

характеристики (залежно від відносної спроможності кожного постраждалого 

сектора або окремих осіб і підприємств) можуть включати грошові гранти, 

натуральні внески, схеми громадських робіт для відновлення рятувальних 

послуг, пільгові та комерційні кредитні лінії і схеми тимчасових фіскальних 

пільг для підприємств і фізичних осіб, а також відновлення, реконструкція та 

технічне співробітництво. 

Оскільки методологія DaLA використовує систему національних рахунків 

країни, її можна з легкістю застосовувати (і застосовували) майже в усіх країнах 

світу, незалежно від рівня їх соціально-економічного розвитку. Його 

застосування дає результати для настільки невеликої географічної території, 

наскільки це дозволяють національні рахунки постраждалої країни; зазвичай від 

                                                      
2Тут слід підкреслити, що застосування методології DaLA дає змогу самостійно оцінити вплив 

катастрофи, без будь-яких втручань після катастрофи для відновлення та реконструкції, які — з 

будь-якими затримками — можуть бути накладені пізніше. 



 

 

національного рівня до провінційного та, в деяких випадках, районного рівня. 

Результати можуть бути доповнені детальними оцінками наслідків стихійного 

лиха на рівні громади — ООН зараз розробляє таку стандартну методологію, 

яка б поповнила DaLA. 

Метод DaLA гарантує, що постраждалий уряд, Організація Об’єднаних Націй 

та інші міжнародні та національні установи спільно розробляють належним 

чином оцінені та визначені пріоритети фінансові вимоги та супровідну 

формулу, яка визначає всі можливі джерела та способи фінансування. Крім того, 

оцінка потреб може бути використана як основа для моніторингу ходу 
відновлення та реконструкції після катастрофи. 

II. Планування оцінки 

TTL має мати на увазі, що планування настільки ж важливе, як і фактичне 

виконання оцінки, оскільки якість його результатів буде залежати від діяльності, 

яка буде проведена найкращим чином. 

1. Ініційний механізм для оцінки 

Механізмом запуску оцінки є офіційний запит від відповідних органів уряду, 

який постраждав, на ім’я директора або керівника країни. Цей письмовий запит 

слід негайно надіслати до штаб-квартири Банку у Вашингтоні, округ Колумбія, 

разом із копіями Менеджеру Глобального фонду зі зменшення наслідків 

катастроф і відновлення (GFDRR). Останній має кошти для фінансування 

оцінки та кошти для мобілізації додаткових ресурсів для відновлення та 

реконструкції. Менеджер GFDRR також може допомогти у визначенні 

технічного завдання для оцінки та може надати список підготовленого 

персоналу та консультантів, які могли б брати участь у роботі. Крім того, 

GFDRR може надавати послуги досвідчених радників для навчання та 

консультування команди оцінювання. 



 

 

Офіційний запит уряду може бути повністю незалежною ініціативою, і/або 

директор або керівник банку можуть рекомендувати його уряду через офіційні 

чи неформальні канали. Так само, запит уряду також може бути результатом 

втручання та рекомендації постійного координатора ООН або посла ЄС, як це 

передбачено нещодавньою тристоронньою угодою між ООН, Світовим 
банком та ЄС.3 

2. Попередні контакти 

Першим кроком після отримання офіційного запиту уряду має бути проведення 

початкової зустрічі — можливо, керівником банку країни та іншими місцевими 

експертами — з призначеною партнерською організацією в уряді. Метою цієї 

зустрічі є визначення та узгодження найважливіших ознак і завдань оцінки та її 

результатів. Це може спричинити перший візит TTL до відповідної країни чи 

районів. 

Під час цієї першої зустрічі офіційна угода, досягнута з урядом, гарантує, що він 

буде керувати оцінкою та проводити її за підтримки Банку та інших 

міжнародних дійових осіб, таких як Організація Об’єднаних Націй та 

багатосторонніх або двосторонніх донорів. Ця угода також повинна містити 

згоду на використання стандартної методології оцінки. Це сприятиме 

необмеженому доступу до постраждалих територій та організації спільної 

експертної групи з оцінки під керівництвом уряду та повної участі. 

Іншим компонентом цих попередніх контактів є звернення до інших партнерів 

в оцінці: Постійного координатора та інших керівників агентств ООН, які діють 

в країні та які будуть залучені до оцінки діяльності з надання гуманітарної 

допомоги. Ці контакти служать декільком цілям: з’ясувати готовність партнера 

співпрацювати в оцінці, обговорити можливий масштаб і терміни їхньої участі, 

а також зібрати їхні попередні висновки щодо катастрофи. 

                                                      
3  Спільна декларація щодо посткризових оцінок та планування відновлення , підписана Європейською 

комісією, Групою розвитку ООН та Світовим банком 25 вересня 2008 року. 



 

 

Подібні підходи необхідно застосувати до головних офісів чи штаб-квартир 

агенцій ООН, які залучені до роботи, щоб забезпечити їх повну підтримку 

оцінки. 

3. Загальне визначення та збір базових даних 

Для оцінки необхідні два типи базової інформації: загальна інформація про 

демографічні, соціальні та економічні характеристики країни та більш детальна 

інформація про функціонування кожного сектора економічної діяльності. 

Встановлюючи попередні контакти, описані вище, TTL повинен делегувати 

роботу зі збору загальних базових даних своєму помічнику. Ці дані 

знадобляться для оцінки та будуть розповсюджуватися членам групи 

оцінювання, коли вони подорожують до постраждалої країни. Команда з 

оцінки відповідатиме за збір детальної базової секторальної інформації в 

постраждалій країні. 

Додаток А надає повний перелік базової інформації. Важливо, щоб принаймні 

інформацію про картографію, населення, виробництво та загальні економічні 

показники та іншу соціально-економічну інформацію збирали з різних 

надійних джерел, включаючи сам постраждалий уряд, а також Світовий банк, 

МВФ та різні джерела ООН. . 

Базова інформація повинна забезпечувати загальну основу для оцінки впливу 

стихійного лиха та дозволяти проводити необхідні екстраполяції для охоплення 

всіх постраждалих районів країни, також коли група оцінки не може охопити їх 

усі під час своїх польових візитів. 

Члени групи оцінювання повинні отримати електронні версії таблиць і даних 

для використання під час оцінювання. Прибувши на місце, вони спиратимуться 

на ці дані, збираючи більш детальну базову інформацію для кожного сектора в 
постраждалій країні. 



 

 

4. Збірка існуючих звітів про оцінку 

TTL також має гарантувати, що всі існуючі звіти про катастрофу та її наслідки 

та наслідки були отримані на місці , незалежно від того, наскільки попередніми 

чи частковими вони можуть бути. Офіс Світового банку в постраждалій країні 

відповідає за збір цієї інформації. Він повинен забезпечити доступність усіх 

звітів в електронній формі та розповсюдження серед членів групи оцінювання 

навіть до того, як вони поїдуть до країни. 

Зазвичай доступні звіти включають оцінку потреб гуманітарної допомоги 

OCHA, документи, які використовуються ООН та її агентствами для миттєвих 

закликів щодо надання допомоги, будь-які попередні звіти про оцінку, зроблені 

самим постраждалим урядом, а також звіти неурядових організацій 

(національних чи міжнародних, включаючи Федерацію Червоного Хреста та 

Червоного Півмісяця тощо). Усі звіти мають бути включені, незалежно від їх 

ступеня точності чи повноти, оскільки вони є цінним внеском для членів групи 
оцінювання. 

5. Визначення секторів, які будуть включені в оцінку 

Перелік галузей, які будуть включені в оцінку, не визначено на основі 

інституційних уподобань. Швидше, тематичний охоплення оцінки 

визначається типом, масштабами та характеристиками природних явищ, які 

спричинили катастрофу, у поєднанні з існуючою людською та господарською 

діяльністю постраждалої території. Жодна галузь чи діяльність, важлива для 

суспільства та економіки, не повинна залишатися осторонь. 

TLL має спочатку розглянути систему національних рахунків постраждалої 

країни, щоб мати попереднє уявлення про те, які сектори включити в оцінку 4, 

а потім обговорити це з відповідними державними організаціями. Можуть бути 

                                                      
4 Таку інформацію містить веб-сайт Статистичного відділу ООН ( http://unstats.un.org/unsd ). 
Подібну інформацію можна отримати на веб-сайтах Світового банку та МВФ, а також у 
регіональних та національних статистичних установах. 5 На жаль, у деяких нещодавніх випадках 
катастроф певні галузі економічної діяльності не були включені до оцінки через відсутність 
експертів з оцінки. Постраждалі громадяни бачили, що їхні потреби залишаються 
невизначеними та не врахованими, внаслідок збільшення вразливості під час реконструкції чи 
відновлення — і зараз населення піддається більшому ризику, ніж це було до катастрофи. 



 

 

галузі, які на перший погляд не постраждали, але це може бути настільки 

опосередковано з огляду на приховані взаємозв’язки між секторами економіки 

та суспільства. Таким чином, слід включити всі сектори економічної діяльності , навіть 
якщо деякі з них можуть бути відкинуті пізніше під час оцінки. 

У наступній таблиці наведено перелік 

секторів економічної діяльності з 

національних рахунків Намібії, як приклад 

того, що має бути включено в оцінку для 

цієї країни. 

TTL має уникати пастки оцінки лише тих 

секторів, у яких легко залучити експертів, чи 

то з відповідної країни, чи з установ ООН, 

чи від інших потенційних партнерів у 

оцінці. Майте на увазі, що жоден сектор не 

повинен залишатися без уваги під час 

оцінки, оскільки це може призвести до того, 

що цілі сектори або суб’єкти не отримають 

належної уваги та фінансування для 
відновлення та реконструкції. 5 

 

6. Склад команди оцінювання 

Склад групи оцінювання залежить від секторів, включених до оцінки. Оскільки 

вона проводить оцінки знищення матеріальних цінностей та змін у перебігу 

соціально-економічної діяльності, команда має включати архітекторів та 

інженерів, соціологів та економістів. До її складу також мають входити інші 

фахівці, які добре знайомі з методологією оцінки та, сподіваємось, із соціально-
економічними умовами постраждалих територій. 

Додаток B описує вичерпний перелік різних дисциплін, які необхідно 

включити до групи оцінювання для кожного сектора економічної діяльності. 

Вставка 2.1 Список секторів, 

Республіка Намібія 

 

сільське господарство 

Видобуток корисних копалин 

Виробництво 

Електрика, газ і вода 

Будівництво 

Торгівля, готелі та ресторани 

Фінанси, страхування та банківська 

справа 

Транспорт і зв'язок 

Державне управління та оборона 

Інші послуги 



 

 

Залежно від галузі потрібні певні спеціальності та підспеціальності, наприклад, 

епідеміологи, агрономи тощо. 

Зауважте, що кожен спеціаліст з оцінювання повинен мати можливість 

приділяти достатньо часу для повноцінної участі на всіх етапах оцінювання. Як 

зазначено нижче, це зазвичай вимагає повної відданості протягом двох-

чотирьох тижнів; інакше якість та надійність оцінки можуть істотно 

постраждати. 

GFDRR може надавати послуги досвідчених радників, які можуть брати участь 

в оцінці. На додаток до надання TTL свого багаторічного досвіду проведення 

подібних оцінок у різних регіонах світу, консультанти навчають членів групи 

оцінювання теорії та практики методології. Вони також надають консультації 

всім галузевим групам з оцінки щодо конкретних застосувань та ситуацій, які 

можуть виникнути під час польових візитів, а також допомагають узагальнити 

загальні наслідки катастрофи (аналізуючи вплив на макро- та мікрорівнях). 

Вони допомагають у визначенні потреб та можливих втручань після 

катастрофи за різних умов, а також у формуванні фактичного звіту про оцінку. 

У разі потреби GFDRR також може надавати послуги галузевих експертів для 

керівництва оцінкою в конкретних складних предметах, таких як сільське 

господарство та засоби до існування. 

З боку уряду в оцінці повинні брати участь посадовці профільних міністерств, 

які охоплюють усі сектори економічної діяльності (включаючи представників 

статистичного агентства, а також фінансів, економічного та соціального 

планування та інших ключових міністерств — див. розділ «Визначення 

поняття» Сектори вище). Як приклад, у таблиці нижче наведено список 
урядових міністерств та відомств, які знадобляться для оцінки повеней у Намібії. 

7. Консультації з національним урядом та іншими партнерами з 

оцінки 

TTL через керівника Світового банку або директора країни має негайно 

встановити прямий контакт з найвищою посадовою особою урядової 

організації, яка подала запит на оцінку. Разом вони визначать, як буде 



 

 

проводитися оцінка, а також керівництво, участь та підтримка, необхідні від 

уряду, включаючи перелік міністерств і секторів економічної діяльності. Деякі 

питання, які необхідно обговорити та узгодити, — це подробиці про час і 

тривалість оцінки, участь урядового персоналу в групі з оцінки, польові візити 

та визначення обсягу оцінки. 

Вставка 2.2 Список державних установ для оцінки, Республіка Намібія 

 

Сільське, водне та лісове господарство  Інформаційні та комунікаційні технології 

Навколишнє середовище та туризм Праця та соціальне забезпечення 

Освітні  шахти та енергетика 

Фінанси  Регіональне, місцеве самоврядування та житловий та сільський розвиток 

Рибальство та морські ресурси  Торгівля та промисловість 

Гендерна рівність та охорона дітей  та транспорт 

Центральне бюро статистики охорони здоров'я та соціальних служб  

Центр сільськогосподарської статистики молоді, національних служб, спорту та культури  

Національна планова комісія 

TTL, знову ж таки за підтримки керівника або директора Світового банку, має 

також зв’язатися з постійним координатором ООН, щоб визначити спосіб, у 

який агенції та програми ООН мають брати участь в оцінці. Вони повинні 

домовитися про розподіл праці, який забезпечить доповнення та уникне 

дублювання зусиль. 

8. Технічне завдання для оцінки 

Результатом цих консультацій є повністю узгоджене завдання (ТЗ) для оцінки, 

включаючи детальний календар заходів та визначення відповідальності та 

завдань від кожного партнера з оцінки. Приклади типового технічного завдання 

для оцінювання включені в Додаток C, щоб служити керівництвом для TTL. 

TTL має усвідомлювати, що уряди зазвичай потребують і вимагають, щоб 

оцінка була розпочата та завершена якомога раніше, оскільки їй терміново 

потрібні результати для планування діяльності, втручань, відновлення та 

реконструкції після катастрофи. 



 

 

Однак, щоб розпочати оцінку та провести її належним чином та ефективно, 

мають бути виконані певні передумови: (i) діяльність етапу надзвичайної 

ситуації (тобто пошук, рятування та надання допомоги) має бути завершена або 

майже завершена; (ii) природна подія, яка спричинила катастрофу, повинна 

закінчитися (повеневі води повинні відступити, щоб можна було побачити 

вплив на сільськогосподарські ґрунти та посіви), і має бути достатній доступ до 

постраждалих територій; (iii) співробітники урядових партнерів повинні бути 

доступними та емоційно готовими до участі в оцінці. 

У середньому після катастрофи має пройти один-два тижні, перш ніж 

розпочнеться оцінка. Цей час можна використати для збору базових даних та 

проведення необхідного навчання. 

9. Місцеві заклади для оцінки 

TTL також має вжити заходів для місцевих установ, щоб забезпечити плавне 

виконання оцінки. TTL має забезпечити, щоб необхідні спеціалісти з оцінки (з 

уряду, ООН, Світового банку та інших партнерів) були доступні на повний 

робочий день, а також що були розроблені детальні плани збору базових даних, 

навчання групи оцінювання та проведення виїзди на місця та обстеження 

постраждалих територій. Також необхідно мати всі офісні, комунікаційні, 

комп’ютерні та друкарські засоби, створені для того, щоб оцінювальна група 

могла проводити оцінки та підготувати звіт про оцінку. 

Зазвичай, загальний тип базових даних може бути зібраний офісом Світового 

банку в постраждалій країні за допомогою профільних міністерств і 

статистичного агентства до прибуття всієї групи. Проте базова інформація для 

конкретного сектора зазвичай збирається лише після прибуття галузевих 

спеціалістів до країни. На початку оцінювання проводиться практичний 

навчальний семінар, щоб ознайомити спеціалістів групи з оцінки, особливо 

представників уряду, ООН та інших партнерів, із методологією, яка 

використовується для оцінки. Крім того, мають бути доступні фізичні засоби, 

необхідні для цього навчання. 

За типових умов необхідно завчасно вжити спеціальних заходів, щоб вибрати 

та залучити кваліфіковану приватну фірму, яка спеціалізується на проведенні 



 

 

вибіркових досліджень. Можливо, група студентів університету могла б 

натомість зібрати дані про збитки та збитки, завдані промисловим і 

торговельним секторами постраждалої країни. Ці дані збираються відповідно 

до попередньо розробленого формату (включеного як Додаток D). Зазвичай у 

цих секторах є сотні чи тисячі малих і великих підприємств, і це не дозволяє 

проводити індивідуальну оцінку наслідків катастрофи для кожного з них. Для 

початку вибіркового дослідження слід негайно вибрати і залучити фірму, яка 

проводить розслідування. Таким чином він може представити результати, які 

збігаються із завершенням польового опитування груп оцінювання, зазвичай 

протягом не більше ніж 10-15 днів. Обмеження Світового банку щодо закупівель 

таких послуг вимагають, щоб контракт укладався негайно за особливих 

обставин. Альтернатива залучити студентів університетів до збору даних іноді 

вважається недоцільною через необхідний період навчання, необхідний до 

початку опитування. Згідно з останніми оцінками, було можливим залучити 

приватні фірми та вчасно надати необхідну інформацію за умови, що TTL 

попередньо зробила необхідні заходи (за ефективної допомоги офісу Світового 

банку в постраждалій країні). Зразок технічного завдання на контракти наведено 

в додатку D. 

Необхідно детально спланувати виїзди групи оціночної групи до постраждалих 

територій. Зазвичай неможливо відвідати всі географічні райони, які 

постраждали. Якщо це так, слід здійснити візити до представницьких місць, де 

кожна група оцінки може зробити відповідні спостереження та взаємодіяти з 

власниками та операторами постраждалих секторів і підприємств для 

отримання інформації про наслідки лиха. Кожна галузева група з оцінки може 

вирішити відвідати різні області, залежно від їх відносної важливості. Візити 

менших галузевих команд є більш корисними, ніж одноразовий візит усіма до 

одного місця. Оскільки виїзди на місцевість можуть тривати кілька днів, 

домовленості про ночівлю та зв’язок необхідно підготувати завчасно. Членам 

групи з оцінювання знадобиться відповідне робоче середовище, а також 

належний відпочинок вночі, перш ніж продовжити роботу наступного дня. У 

деяких випадках було корисно відправити передову групу для організації та 

випробування об’єктів, а також для планування графіка виїздів на місця. 

Також важливо вивчити офіс, обладнання та засоби зв’язку для групи 

оцінювання після її повернення з виїздів на місця. Хоча члени команди, швидше 



 

 

за все, будуть носити з собою власні блокноти, важливо мати відповідний офіс, 

швидкий Інтернет, місцеві телефонні з’єднання та принтер, який можна спільно 

використовувати для підготовки проекту звіту. Робота в готелі можлива, але не 

оптимальна; тому створення тимчасового офісу має вирішальне значення для 

забезпечення належних умов праці. Хоча це може здатися тривіальним, 

минулий досвід показав важливість цих засобів для успішного завершення 

оцінки. 

Мова є додатковим важливим питанням; бажано, щоб усі матеріали були 

англійською мовою, або потрібно найняти кваліфікованих перекладачів, які 

допоможуть у перекладі всіх документів та інформації. Це особливо необхідно 

для навчання урядовців методології оцінювання, і для забезпечення плавності 

необхідно наймати синхронних перекладачів. У попередніх випадках оцінки 

було гарною практикою наймати перекладачів-синхроністів, які зазвичай 

використовуються міністерством фінансів або центральним банком, оскільки 

вони зазвичай добре обізнані з відповідною термінологією. 

Транспорт також є важливою справою як для виїздів на місця, так і для 

подальшої мобілізації персоналу для підготовки звіту про оцінку. Кожній групі 

з оцінки потрібна достатня кількість відповідних транспортних засобів для 

відвідування постраждалих районів. 

Ці домовленості мають бути завершені до прибуття групи оцінювання в 
постраждалу країну. 

III. Виконання Оцінки 

Найголовнішим пріоритетом для групи оцінювання є організація початкової 

зустрічі для всіх спеціалістів з оцінки, щоб вони керували їх роботою. Цей 

брифінг відповідних державних службовців, доповнений місцевими 

представниками ООН чи неурядових організацій, які знайомі з катастрофою та 

районами, має описати постраждалу територію, безпосередні наслідки 

катастрофи та вжиті надзвичайні заходи. 



 

 

На користь TTL, який веде оцінку, тут наводяться поради та пропозиції, 

включаючи поради щодо виконання певних заходів. 

Нижче наведено перелік типових видів діяльності в тому порядку, в якому вони 
зазвичай виконуються, включаючи короткий опис кожного. 

1. Тренінг з методології оцінювання 

На самому початку оцінки фахівець GFDRR повинен провести дводенний 

семінар для навчання всіх членів групи оцінювання теорії та практики 

методології оцінки збитків і збитків (DaLA), з особливим посиланням на 

поточну катастрофу. Хоча співробітники Світового банку, які входять до 

команди, швидше за все, пройшли цю підготовку раніше, а також, можливо, 

мали досвід застосування інструменту DaLA, урядові чиновники та 

представники інших міжнародних та національних установ, можливо, не 

знайомилися з методологією. 

Навчання – це перша формальна діяльність під час оцінювання. Бажано, щоб 

воно було вже адаптовано до конкретного досліджуваного випадку: тобто 

описує, що необхідно зробити для конкретної оцінки, і надає загальні вказівки 

щодо подальшої роботи. Залежно від обставин, можливо, знадобиться лише 

майстер-клас з підвищення кваліфікації. Важливо, щоб кожен слухач був 

присутній і брав участь протягом усього навчального семінару. Це пов’язано з 

взаємозв’язками між секторами та тим фактом, що результати одного сектора 

можуть бути використані як вхідні дані для інших секторів (і, безумовно, для 

аналізу впливу стихійних лих на загальний економічний розвиток, а також на 

зниження доходів особи або домогосподарства). 

Після завершення оцінки збитків та втрат необхідно провести друге одноденне 

або південне навчання для ознайомлення всієї групи оцінювання з процедурою 

кількісної оцінки потреб у відновленні та реконструкції після катастрофи, для 

яких збитки та збитки використовуються як відправна точка. 

TTL повинен усвідомлювати важливість проведення двох окремих навчальних 

занять. Щоб уникнути плутанини термінів і гарантувати, що оцінка потреб не 

забрудниться неадекватними або маніпуляційними оцінками збитків і втрат, 



 

 

процедура кількісної оцінки потреб має бути представлена лише після оцінки 

збитків і збитків. 

Типовий порядок денний тренінгу DaLA наведено в Додатку E. Потрібна 

відповідна конференц-зала з комп’ютером і проекційним обладнанням, 

достатньо велика, щоб вмістити всю групу оцінювання. Крім того, ідеально 

мати додаткову комп’ютерну техніку, щоб забезпечити одночасну роботу 

трьох-чотирьох невеликих робочих груп. Роздаткові матеріали для навчання 

слід підготувати заздалегідь і розповсюдити серед учасників. Необхідно 

забезпечити синхронний переклад у разі, якщо навчання відвідують ті, хто не 
повністю володіє англійською мовою. 

2. Збір базових галузевих даних 

Одразу після завершення навчального семінару кожна галузева група з оцінки 

починає збирати детальні базові дані сектора. Під керівництвом представників 

уряду та після детального обговорення з відповідними органами влади та 

приватними установами команда відвідає будь-які місця, де можна зібрати 

відповідні базові дані. Щоразу, коли до приватних підприємств звертаються за 

інформацією, необхідно заздалегідь підготувати письмові повідомлення від 

місцевих органів влади, щоб сприяти співпраці.5 

Уся базова інформація має бути доступна групі з оцінки до початку польових 

візитів у постраждалі райони. Він дає уявлення про те, що існувало до 

катастрофи, і становитиме кількісну базу для порівняння наслідків та наслідків 

катастрофи. 

Вимоги до базових даних для кожного сектора описані в Додатку А. 

                                                      
5 Нагадаємо, що в більшості випадків приватних комунальних підприємств — таких як 

електроенергетика, зв’язок або водопостачання та каналізація — майже всі базові дані, необхідні 

для оцінки, можна отримати з річних звітів для акціонерів. Вивчення річних звітів – це простий 

спосіб подолати звичайну стриманість приватних підприємств щодо надання інформації, яка 

може бути сприйнята як конфіденційна. 



 

 

3. Вибіркове дослідження промисловості та торгівлі 

Оцінка збитків і збитків у цих двох секторах є складною через сотні чи тисячі 

закладів, які розкидані в постраждалих районах, і неможливо зробити 

індивідуальні оцінки наслідків катастрофи для кожного з них. Хороша порада 

— зв’язатися з будь-якими асоціаціями приватного сектора в постраждалій 

області чи країні, щоб залучити їхню щиру співпрацю у зборі базової 

інформації та інформації про збитки та втрати від їхніх партнерів. 

Важливо також завчасно виявляти та відбирати кваліфіковані фірми, які можуть 

проводити спеціальне вибіркове обстеження галузей і торгових установ. Дуже 

часто офіси та проекти Світового банку залучають подібні фірми для збору 

іншої кількісної інформації. Знання про таку діяльність дуже цінні для оцінки і 

можуть призвести до швидшого підписання контракту з обраною фірмою. 

Додаток D описує технічне завдання та форми, які мають заповнити члени 

групи вибіркового опитування. Нагадаємо, що для того, щоб результати були 

включені в оцінку, терміни збору та обробки даних не повинні перевищувати в 

середньому 10 днів. Якщо бути точним, вибіркове обстеження має відбуватися 

одночасно з виїздами на місця всієї групи оцінювання. Аналіз збитків і збитків, 

завданих підприємствам із вибірки, повинен бути легко доступним для 

використання при екстраполяції результатів для всієї постраждалої території, 

коли група оцінки повернеться до столиці. 

4. Виїзний огляд уражених територій 

Жодна оцінка наслідків катастрофи не може бути проведена без виїзду на 

місцевість у постраждалі райони. Домовленості про такий візит, включаючи 

транспортні засоби та умови проживання для групи оцінювання, мають бути 

зроблені завчасно. Галузеві групи з оцінки визначають, які райони відвідати, 

щоб отримати належне уявлення про наслідки та наслідки катастрофи. Для 

прийняття такого рішення особлива увага приділяється вже проведеним 

оцінкам з етапу надзвичайної ситуації, а також обговоренням з посадовими 

особами, які складали ці звіти. 



 

 

Ще одне питання, яке слід розглянути, – це стан аварійних доріг до та в межах 

постраждалих територій. Важливо встановити попередні контакти з 

персоналом з надання допомоги та з державними та приватними чиновниками, 
які вже відвідали ці райони. 

Коли з будь-якої причини неможливо відвідати всі уражені райони, методологія 

DaLA дозволяє екстраполювати результати на всю географічну територію, за 

умови, що на момент оцінки доступні достатньо надійні базові дані. 

Щоб уникнути численних візитів різних галузевих груп оцінювання в одну й ту 

саму територію, що призведе до втоми місцевих посадовців, розгляньте 

можливість скоординованих візитів груп оцінювання з суміжних секторів. 

Наприклад, цілком можливо, щоб групи оцінювання освіти та охорони 

здоров’я здійснили спільні відвідування школи та лікарень (те саме для 

промисловості та торгівлі). Однак території, які відвідують групи з оцінки 

секторів інфраструктури, можуть не збігатися з районами, які відвідує 

сільськогосподарський сектор. Коротше кажучи, потреби кожного сектора 

мають розглядатися та задовольняти окремо, якщо немає підстав робити це 

спільно з іншими секторами. 

5. Стандартні форми представлення оцінок 

Щоб полегшити консолідацію результатів оцінки, стандартні форми були 

розроблені та включені в Додаток F. Під час навчального семінару роздайте 

учасникам цей набір стандартних форм для представлення оцінок галузевої 

оцінки та включайте детальні пояснення їх змісту та інструкції щодо як їх 

заповнити. 

Усі групи з оцінки секторів повинні використовувати ці стандартні форми, 

оскільки цей процес сприяє консолідації загальної шкоди та збитків від 
стихійного лиха. 



 

 

6. Графік проведення оцінки 

Типовий календар оцінювання показаний на наступній діаграмі, що описує 

послідовність та час виконання кожного основного виду діяльності. Зрозуміло, 

що терміни повинні коригуватися залежно від складності, масштабу та 

структури ураженої території та економічної діяльності, але за середніх умов 

цілком можливо провести оцінку протягом двох-чотирьох тижнів. 

Послідовність заходів, описана нижче, не може бути змінена, оскільки оцінка за 

секторами має бути повністю завершена, перш ніж можна буде оцінити вплив 

катастрофи на макроекономічному рівні та зниження доходу на особистому або 

сімейному рівні. Важливо також визнати, що потреби неможливо оцінити до 
завершення аналізу наслідків (збиток і збитків) і впливу. 

 



 

 

Тривалість заходів, наведених у календарі вище, повинна ґрунтуватися на 

підготовчій та плановій роботі та підлягати незначним змінам, як того вимагає 

фактична польова робота. Однак цільова дата повинна бути визначена 

заздалегідь під час кожної оцінки, після якої не можна буде вносити зміни в 

оцінки збитків і втрат сектора, оскільки це може мати негативний вплив на 

наступні етапи оцінки. Тим не менш, уточнення початкових оцінок має бути 

дозволено завжди, коли стає доступною додаткова інформація. 

TTL, як правило, має фахівця з оцінки збитків і збитків від GFDRR, який 

проводить навчання команди оцінки, а також надає поради щодо того, як 

подолати несподівані чи складніші оцінки. Цей спеціаліст GFDRR доступний 

для взаємодії з усіма групами оцінки сектора під час польових візитів, а також 

під час наступних оцінок збитків, втрат і потреб. Після консультацій між цим 

спеціалістом GFDRR та TTL можна буде встановити цільові дати для різних 
етапів оцінки та змінити їх за потреби. 

7. Секторна оцінка та оцінка сумарних наслідків стихійного лиха 

Методологія DaLA вимагає оцінки вартості знищених матеріальних активів 

(збиток) та відповідних змін економічних потоків (втрат) для кожного сектора 

економічної діяльності на території, що постраждала від катастрофи. Це також 

вимагає подальшої агрегації секторальних результатів для визначення загальних 

значень збитків і втрат, гарантуючи відсутність подвійного обліку чи прогалин. 

Тільки таким чином можна буде отримати загальні наслідки катастрофи, 
враховуючи як прямі, так і непрямі наслідки. 

8. Аналіз впливу стихійного лиха 

Як зазначалося раніше, після оцінки загальних наслідків катастрофи 

проводиться аналіз для оцінки ймовірного впливу катастрофи на національну 

економіку, а також для оцінки очікуваного тимчасового зниження особистого 

або сімейного доходу. Розрізняють негативний вплив природної події, яка 

спричинила катастрофу, та подальший позитивний вплив державних втручань 

та паралельних інвестицій приватного сектору для відновлення та 

реконструкції. 



 

 

Перший крок аналізу впливу стихійного лиха на макроекономічному рівні 

здійснюється за умови, що ніяких втручань після катастрофи не буде. Для цього 

оцінені виробничі втрати та вищі витрати виробництва, що виникають 

внаслідок катастрофи, накладаються на прогноз економічних показників, що 

склалися до катастрофи. Цей аналіз робиться для прогнозування можливих 

негативних впливів на валовий внутрішній продукт (ВВП), зовнішній сектор 

(платіжний баланс) та фіскальний бюджет, якщо не буде здійснено жодних 

втручань після стихійного лиха. 

На другому етапі аналізу значення передбачуваних заходів із відновлення та 

реконструкції та інвестицій накладається на ті самі змінні, щоб визначити 

ефективність діяльності після стихійного лиха, включаючи будь-які можливі 

затримки в їх початковій точці. 

Перший крок аналізу, описаний вище, дозволяє визначити, чи є катастрофа 

обмеженого чи великого масштабу, а також чи достатньо спроможності уряду 

для самостійного відновлення та реконструкції після катастрофи; навпаки, чи 

ситуація перевищує спроможність уряду і, отже, потребує міжнародної 

допомоги. 

Використовуючи оцінку втрат у виробництві в секторі, у поєднанні з базовою 

інформацією про наявну робочу силу та внесений або середній дохід і заробітну 

плату за сектором, можна зробити оцінки тимчасового зниження доходу особи 

або домогосподарства, яке виникне внаслідок катастрофи в відсутність будь-

якого державного втручання. Крім того, можна зробити аналіз ймовірного 

тимчасового впливу катастрофи на рівень бідності. 

9. Оцінка фінансових потреб для відновлення та реконструкції 

Фінансові потреби для всіх відновлювальних заходів, реконструкції та 

зменшення ризику катастроф або управління ними оцінюються після 

завершення попередніх етапів оцінки. Кількісні дані про збитки та збитки 

використовуються в поєднанні з попереднім планом прийнятої урядом (після 

консультацій з усіма зацікавленими сторонами) стратегії відновлення та 
реконструкції постраждалих територій. 



 

 

9.1 Потреби у відновленні 

Виконуються два різних комплекси відновлювальних заходів; по-перше, 

короткострокові урядові втручання, спрямовані на запуск усіх постраждалих 

економічних функцій, а по-друге, ті, які знадобляться в середньостроковій та 

довгостроковій перспективі, щоб забезпечити повернення економічної 

діяльності до нормального рівня або рівня до катастрофи. 

На основі аналізу ймовірного впливу стихійного лиха на макрорівні, з огляду на 

втрати виробництва для кожного сектора, можна визначити та оцінити 

короткострокові державні втручання. Економісти сектору можуть оцінити 

потреби у відновленні на основі кількості та вартості ресурсів, необхідних для 

відновлення виробничої діяльності, а макроекономісти можуть консолідувати 

часткові оцінки, щоб скласти список необхідних державних втручань. 

Списки можливих державних втручань включені в окремі рекомендації GFDRR 

щодо оцінки потреб у відновленні та реконструкції після катастрофи. Це також 

містить опис того, як вони можуть бути кількісно визначені. Можна реалізувати 

багато можливих заходів, включаючи ініціативи щодо вжиття заходів, які, 

наприклад: (i) забезпечують мінімальне харчування постраждалим сім'ям, які, 

можливо, втратили свої запаси продовольства, але не можуть бути економічно 

самодостатніми; (ii) допомагати особам тимчасово отримувати дохід під час 

відновлення їх нормальної діяльності за допомогою програм готівки за працю 

для відновлення громадської або колективної інфраструктури та послуг; (iii) 

надавати матеріали для відновлення житла та поповнення побутових товарів 

бідних; (iv) встановити спеціальні лінії пільгового фінансування для 

відновлення та реконструкції житла, що належить кредитоспроможним особам; 

(v) дозволити уряду прямого імпорту продовольчих запасів для поповнення тих, 

які були знищені в результаті катастрофи, або надання державних стимулів 

приватним особам здійснювати такий імпорт (і тим самим забезпечити 

продовольчу безпеку); (vi) створювати спеціальні кредитні лінії через банки 

розвитку та комерційні банки та/або тимчасові податкові пільги для сприяння 

відновленню виробництва та реконструкції малих та великих підприємств у 

виробничих секторах; (vii) допомога туристичному сектору у проведенні 

рекламних кампаній за кордоном для інформування потенційних туристів про 

відновлення постраждалих туристичних районів; та (viii) встановити інші 

податкові стимули для відшкодування. 



 

 

У багатьох випадках міжнародні агенції припускають, що постраждалий уряд не 

в змозі вжити заходів для короткострокового відновлення, але практика 

показала, що — далеко не лише спостерігачі — уряди можуть і повинні брати 

на себе велику відповідальність за прискорення відновлення шляхом втручання 

або громадських зміни політики. Оцінка збитків і збитків та аналіз впливу 

стихійного лиха на макро- та мікрорівнях надають інформацію для визначення 

таких державних втручань у короткостроковій перспективі. І досвід показав, що 

уряди дуже вдячні за внесок, який вони отримують, оскільки вони сприяють 

дуже необхідним діям після катастрофи. 

Середньо- та довгострокові потреби в відновленні також оцінюються на основі 

значень втрат у кожному секторі. Будь-який поважаючий себе галузевий 

економіст може оцінити вартість необхідних ресурсів для досягнення 

нормального рівня виробництва або рівня катастрофи. Наприклад, економіст із 

сільського господарства може оцінити кількість і вартість насіння, добрив і 

пестицидів (а також фінансування), необхідних для відновлення нормального 

виробництва сільськогосподарських культур. Економіст промисловості може 

зробити подібні оцінки для розрахунку фінансування оборотного капіталу, 

необхідного для повернення промислових підприємств до рівня виробництва 

до катастрофи. Так само економіст з праці може оцінити фінансові потреби, 

щоб допомогти працівникам різних секторів відновитися після тимчасового 

зниження доходу. 

Тут слід зазначити, що, за визначенням, оцінена вартість потреб у відновленні 

зазвичай еквівалентна частці оцінених втрат у кожному секторі. 

9.2 Потреби в реконструкції 

Розрахункова величина збитків у кожному секторі економічної діяльності є 

основою для оцінки обсягів фінансування, необхідного для реконструкції 

об'єктів, які були повністю або частково знищені внаслідок катастрофи. 

Розрахункові цифри збитків необхідно доповнити визначеними стандартами 
реконструкції. 

Зазвичай катастрофа дає можливість краще відновити частину зруйнованих 
активів (особливо житла) шляхом впровадження стандартів якості, а також 



 

 

заходів для підвищення стійкості до майбутніх катастроф. Часто цілі будівлі 
або навіть села потрібно перемістити в географічні райони з меншою 
вразливістю. У таких випадках фінансові потреби будуть вищими, ніж вартість 
збитку, щоб врахувати додаткову вартість землі, що буде придбана, та базові 
послуги, які будуть встановлені в нових місцях. Нарешті, коли реконструкція 
буде відбуватися протягом відносно тривалого часу, який триватиме більше 
року, вплив інфляції необхідно враховувати при оцінці потреб. 

Якщо коротко, то оцінка потреби в реконструкції здійснюється за допомогою 

наступної формули: 

Потреби = вартість збитків + якість/технологічне вдосконалення + заходи з 

пом'якшення 

+ багаторічна інфляція 

Стратегія реконструкції може бути недоступною на момент оцінки, але потреби 

можуть бути оцінені на основі дуже попередніх рішень щодо того, як буде 

здійснюватися реконструкція. Як тільки стратегія буде узгоджена між різними 

зацікавленими сторонами, фінансові вимоги можуть бути уточнені. 

Очевидно, що вартість реконструкції, як правило, буде вищою за оціночну 
вартість збитків. 
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IV. Звіт про оцінку 

За звичайних умов остаточний звіт оцінки включатиме три основні розділи: (i) опис 

катастрофи та вжитої надзвичайної діяльності; (ii) оцінка наслідків та наслідків 

катастрофи; та (iii) опис фінансових потреб для відновлення, реконструкції та 

зменшення ризику катастроф або управління ним. Також можуть бути додані додатки, 

що містять детальну інформацію щодо базової та галузевої оцінок. Інша можливість 

полягає в тому, щоб розділити звіт на дві основні частини: перша - це опис ситуації, яка 

існувала до катастрофи, включаючи оцінку наслідків катастрофи та її наслідків, а друга - 

опис майбутніх потреб у відновленні після катастрофи. , реконструкція та зниження 

ризику катастроф. 

Коли в оцінці беруть участь агенції ООН, уряд, міжнародні фінансові установи та інші 

партнери з розвитку, необхідно досягти домовленості щодо їх відповідного внеску до 

остаточного звіту про оцінку. Зазвичай участь агентств і програм ООН зосереджена на 

оцінці наслідків стихійного лиха на рівні громади та потреб у відновленні людей після 

катастрофи, тоді як міжнародні фінансові установи зазвичай концентруються на вищих 

географічних або геополітичних рівнях наслідків стихійного лиха, впливу та потреб. 
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Додатки 

Додаток А. Вимоги до базової інформації для 

оцінки 

A. Загальна інформація 

Останній перепис населення 

Останнє опитування домогосподарств 

Загальні карти для країн і постраждалих районів 

Щорічні економічні та соціальні опитування 

Карти бідності 

Цілі розвитку тисячоліття 

Річна статистика виробництва 

Прогнози виробництва 

Річні звіти за комунальні послуги 

Інші економічні та фінансові звіти 

B. Спеціальна галузева інформація 

1. Виробничі галузі 

a. сільське господарство 

 a.1  Культури 

Календар виробничих заходів для постійних і сезонних культур 

• посівні площі під різну продукцію (сезонні, однорічні та постійні посіви) 

• Валова продукція по кожному продукту за останні п’ять років 
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• Дохід від одиниці кожного продукту за останні п’ять років 

• Ціни за одиницю, що сплачуються за кожен продукт (на рівні ферми, 
оптової та роздрібної торгівлі) 

• Прогноз виробництва на поточний і наступні два роки 

• Очікуваний вихід одиниці для кожного продукту 

• Наміри фермерів на посадку для кожного продукту 

• Річний експорт та імпорт кожного продукту •  Останній продовольчий 

баланс 

 а.2 Тваринництво 

• Поголів'я тварин 

• Ринкові ціни, що сплачуються фермерам за тварин 

• Річний або місячний обсяг виробництва молока, сиру, яєць тощо • 

 Ціни за одиницю, що сплачуються виробникам за молоко, сир та яйця 

 a.3  Рибальство 

• Кількість і місткість човнів і сіток 

• Річний або місячний виробництво риби 

• Ціни за одиницю, сплачені рибалкам (за цінами доків) 

• Кількість і потужність об'єктів аквакультури 

• Річний або місячний обсяг виробництва в аквакультурі •  Ціни за 

одиницю продукції, що сплачуються аквакультурникам 

б. промисловість 

• Типи та розміри галузей промисловості 

• Останній промисловий перепис чи опитування 

• Часові ряди промислового виробництва та оптові ціни за останні п'ять років • 

 Інформація про МСП 

c. комерція 

• Типи та розміри торговельних закладів 

• Останнє опитування чи перепис населення 

• Часовий ряд обсягів торгівлі та торгівлі та роздрібних цін за останні п’ять років 

• Періодичні обстеження підприємств торгівлі та торгівлі 

d. Туризм 

• Останнє опитування про туристичний сектор 
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• Часовий ряд прибуття туристів, сезонність і витрати за останні п’ять років 

• Середня тривалість перебування та витрати іноземних туристів 

• Вичерпна інформація про ліжкомісність та інші активи в секторі 

• Податки на туристичні та в'їзні візи для іноземців 

2. Соціальні сектори 

а. Освіта 

• Календар виховних заходів 

• Кількість і розміри закладів освіти на всіх рівнях, розподілених на державну та 

приватну власність, міське та сільське місце розташування та рівень освіти 
(початкова, середня, техніко-професійна, університетська тощо). 

• Кількість студентів і класів — за зміну або всього — для кожного навчального 
центру 

• Типові меблі, обладнання та навчальні матеріали доступні в кожній школі 

• Витрати на одиницю будівництва на типовий шкільний центр і вартість одиниці 

обладнання та навчальних матеріалів, а також типові терміни доставки 

б. Здоров'я 

• Розташування та характеристики існуючих медичних закладів у постраждалих 
та прилеглих неуражених районах 

• Наявність кадрів, обладнання та медичних засобів у кожному закладі охорони 
здоров’я 

• Розмір регулярного бюджету на охорону здоров’я в усіх закладах галузі 

• Опис управління сектором охорони здоров'я, незалежно від того, чи повністю 

фінансується державою та/або з приватним сектором та медичним 
страхуванням 

• Переважна соціально-демографічна ситуація та стан основних епідеміологічних 

показників, включаючи показники захворюваності та захворюваності на різні 

захворювання, які мають відношення до типу катастрофи в постраждалих або 
прилеглих неуражених районах. 

• Вартість одиниці лікування типових захворювань, як амбулаторно, так і в 
стаціонарі 

c. Житло та населені пункти • 

 Останній перепис населення 

• Останнє опитування домогосподарств 
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• Вартість місячної оренди 

• Типові типи житлових одиниць на постраждалих територіях з описом їх 
розмірів, матеріалів будівництва тощо 

Основні будівельні матеріали, що використовуються в уражених районах 

• Кількість існуючих житлових одиниць у постраждалих районах з розбивкою за 
провінціями, районами, селами тощо. 

• Типові побутові товари та обладнання для кожного типу та розміру житла 

• Витрати на будівництво для кожного типу житла, що переважає перед 
катастрофою 

• Витрати на одиницю господарських товарів та обладнання 

• Загальна потужність будівельного сектора за місяць або за рік 

3. Сектори інфраструктури 

а. Водопостачання та водовідведення 

• Структура управління системою водопостачання, водовідведення та збору та 

утилізації твердих побутових відходів у сільській та міській місцевості 

(включаючи державні чи приватні комунальні підприємства, муніципалітети, а 
також регулюючі та органи управління) 

• Кількість осіб, які обслуговуються колективними, сімейними або 

індивідуальними системами водопостачання, водовідведення та збору та 
вивезення ТПВ, у міській та сільській місцевості 

• Кількість підключень, середні рівні водоспоживання та водовідведення 

• Середні тарифи на водопостачання та водовідведення, а також на збір та 

вивезення твердих побутових відходів, державні субсидії, ефективність збору 

рахунків тощо. 

• Опис типових матеріалів та обладнання, що використовуються в цих системах, 
і середні витрати на будівництво та обслуговування систем 

б. Електропостачання 

• Опис активів системи, включаючи електростанції, об'єкти передачі та 
розподільні мережі 

• Історичний продаж електроенергії споживачами в секторі та середні тарифи 
(дол. США/КВт-год) за останні п’ять років 

• Прогноз виробництва та реалізації електроенергії на поточний та наступні два 
роки 
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• Існуючий надлишок електроенергії в прилеглих неушкоджених системах 

c. Транспорт (автомобільний, залізничний, повітряний і 

водний транспорт) •  Типи, якість і довжина 
існуючих доріг і залізниць 

• Характеристики транспортного складу (включаючи рухомий). 

• Кількість і характеристика мостів, тунелів, водостічних споруд 

• Кількість і характеристики портів та аеропортів 

• Схема руху транспортних потоків за умов не стихійних лих 

Граничні експлуатаційні витрати транспортних засобів у всіх режимах і умовах 
покриття 

d. Комунікації 

• Встановлені потужності поштових та телекомунікаційних систем 

• Вартість будівель, обладнання 

• Річний обсяг продажів послуг зв'язку, за системами 

4. Міжгалузева діяльність 

а. Державне управління 

• Кількість, тип і розміри будинків державного управління (не включаються 
окремо за кожним сектором) 

• Кількість, тип і розмір транспортних засобів та обладнання в державному 

управлінні (не включаються окремо до кожного сектору) 

б. Фінансовий сектор 

• Будинки та обладнання банків та інших фінансових установ 

• Непогашені кредити за секторами, за типом клієнтів (фізичні особи, малі, 

середні та великі підприємства) 

c. Навколишнє середовище 

• Інвентаризація екологічних активів та відповідних екологічних послуг, 
виражених у ринкових цінах 

• Розташування та протяжність важливих екосистем 

• Розташування та характеристики заповідних ресурсів 

• Розташування та масштаби місць утилізації небезпечних продуктів 
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5. Макроекономічна інформація 

• Дані про валовий внутрішній продукт у поточній та незмінній величині за 
останні три-п'ять років у розрізі секторів економічної діяльності 

• Останній прогноз валового внутрішнього продукту на поточний рік до 

стихійного лиха, який гарантує, що не було включено жодних наслідків 
стихійного лиха 

• Останній і надійний прогноз ВВП на наступні календарні або фінансові роки, 
що гарантує відсутність наслідків катастрофи 

• Те саме для випадку як торговельного балансу (з розбивкою конкретних товарів 

імпорту та експорту), так і для фіскального бюджету (з деталями доходів і 
видатків). до катастрофи 

• Реєстрація індексів споживчих цін за останні три роки, у тому числі за останній 
квартал перед катастрофою 

• Набір останніх коефіцієнтів доданої вартості для кожного сектора економічної 
діяльності 

6. Аналіз особистих або сімейних доходів 

• Найновіша доступна інформація про доходи та рівень бідності населення 

(заробітної плати та не заробітної плати) для постраждалих від стихійного лиха 

країни та районів, за статтю, сектором економічної діяльності та з розбивкою за 
меншими можливими географічними районами 

Додаток B. Типовий перелік спеціалістів, 

необхідних для оцінки 

Таблиця АВ.1 Список галузевих спеціалістів 

сектори Підгалузі 

Необхідна дисципліна або спеціальність 

Основне Бажано 

Продуктивний 

Агроном 
Екстендентіст сільського 

господарства 

Сільськогосподарський або 

сільський інженер 
Спеціаліст з харчового 

балансу 
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Сільське 
господарство 
Культури 

Тваринництво 

Рибальство 

Економіст сільського господарства Дієтолог 

Ветеринар  

Економіст тваринництва  

Біолог  

Економіст рибного господарства  

промисловість Інженер-будівельник або 

промисловий інженер 
 

Економіст промисловості  

комерція Інженер-будівельник або 

архітектор 
 

Економіст з торгівлі  

Туризм Архітектор або інженер-

будівельник 
 

Економіст з туризму  

Соціальний Освіта Архітектор або інженер-

будівельник 
 

Соціолог  

Здоров'я Архітектор або інженер-

будівельник 
Спеціаліст громадського 

здоров'я 

Лікар Дієтолог 

Епідеміолог  

Житло Архітектор Містобудівник 

Інженер-будівельник Інженер-конструктор 
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(продовження на наступній сторінці) 

Таблиця АВ.1 Список галузевих спеціалістів (продовження) 

сектори Підгалузі 

Необхідна дисципліна або спеціальність 

Основне Бажано 

Інфраструктура Вода та 

каналізація 
Інженер-будівельник Спеціаліст громадського 

здоров'я 

Санітарний інженер  

економіст  

Електрика Інженер-будівельник  

Інженер-електрик  

економіст  

Транспорт Інженер-будівельник  

Інженер залізниці  

Економіст з транспорту  

Комунікації Інженер-будівельник  

Інженер телекомунікацій  

економіст  

інші Макроаналіз Макроекономіст  

Економіст з розвитку  
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Статистики  

Аналіз доходів Економіст з праці  

Гендерний 

аналіз 
Фахівець з гендерних питань  

Навколишнє 

середовище 
Економіст-еколог  

Біолог  

Додаток C. Зразок технічного завдання для 

проведення оцінки збитків, 

втрат і потреб 

ТЗ на проведення оцінки збитків, збитків та потреб 

Оцінка збитків, втрат і потреб для <подія та дата> 

Фон 

<Опис країни, події та інформації про надзвичайні ситуації щодо впливу> 

<Якщо можливо, надайте таблицю з постраждалими, загиблими, пораненими та іншою 

доступною інформацією> 

<дата> уряд <назва країни> звернувся з проханням про допомогу для відшкодування 
збитків, 

Оцінка втрат і потреб <додати лист> 
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Цілі 

• Оцінити загальний вплив катастрофи на соціально-економічний розвиток 

країни та постраждалих територій ( Збитки, збитки, макроекономічний 
вплив та засоби до існування ). 

• Визначити фінансовий план відновлення та реконструкції постраждалих 
територій, виходячи з потреб усіх ключових галузей економіки. 

• Включіть заходи з управління ризиками , пов’язані з специфічними 

витратами , пов’язаними із запропонованими зусиллями з відновлення та 
реконструкції. 

• Навчіть державну команду з уряду та міжнародних агенцій для проведення 
оцінки збитків, втрат і потреб. 

Методологія 

Оцінка базується на комплексному методологічному засобі оцінки збитків і збитків, який 

зараз використовується Світовим банком для оцінки загального впливу лиха, 

доповненому галузевими методологіями оцінки, розробленими спеціалізованими 

установами ООН. Цей процес забезпечує інформацію, яка може бути використана як 

вихідна інформація для загального аналізу соціально-економічних наслідків стихійного 
лиха. 

Діяльність та план роботи 

Оцінку координуватиме уряд <назва країни> у тісній співпраці зі Світовим банком, ООН 

та іншими партнерами з розвитку, включаючи приватний сектор. 

У рамках комплексної оцінки будуть проведені наступні заходи: 

1. Підготовка до оцінки. <описати>. 

2. Навчання членів групи оцінювання методології оцінки збитків та збитків. <описати> 

3. Оцінка загального збитку та збитків, завданих катастрофою в усіх постраждалих районах. 

Постраждалі сектори економіки будуть проаналізовані для встановлення 

наслідків стихійного лиха, а результати поточних досліджень будуть використані 

як вихідні дані. Всі постраждали мають бути охоплені сектори економіки. Під 

час аналізу будуть належним чином враховуватися існуючі соціальні умови та 
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умови бідності в цьому районі. Існуючі взаємозв’язки між секторами будуть 

братися до уваги для забезпечення аналізу загальних втрат для економіки. 
<докласти детальний список охоплених секторів>. 

4. Оцінка загального впливу катастрофи на розвиток постраждалої території та країни. На 

основі загального збитку та збитків буде зроблено аналіз для встановлення 

впливу катастрофи на економіку та суспільство. На макроекономічному рівні 

аналіз визначить вплив на загальне економічне зростання, на фіскальний сектор 

та зовнішній сектор економіки. На мікрорівні оцінюється вплив на особисті чи 

сімейні доходи, витрати та засоби до існування в неформальному секторі. Цей 

аналіз також має включати оцінку спроможності уряду задовольнити фінансові 

потреби середньострокового та довгострокового відновлення та реконструкції, 
а також відповідну оцінку міжнародної допомоги, якщо це необхідно. 

5. Оцінка середньо- та довгострокових фінансових потреб для відновлення та реконструкції. 

Буде оцінено фінансові потреби для відновлення та реконструкції після 

катастрофи з детальною розбивкою з урахуванням розподілу та пріоритету 

геополітичних підрозділів, секторів економіки та різних груп населення в 

постраждалій зоні. Буде сформульований календар інвестицій із визначеними 
каналами розподілу фінансування. 

6. Складання та написання звіту. З урахуванням вхідних даних, зазначених у пунктах 

3–5, координаційна група підтримки зведе всю галузеву інформацію в 

остаточний звіт. Вона буде доповнена інформацією про характер катастрофи, 

географічні та популяційні характеристики постраждалих територій та аналіз 

управління ризиками катастроф. Усі зацікавлені сторони обговорять 
остаточний звіт перед його публікацією. 

7. Презентація результату оцінювання. Результати DaLA будуть представлені та 

обговорені на форумі високого рівня для <ідентифікації> 

Склад групи з оцінювання 

Уряд <назва країни> керуватиме оцінкою за підтримки Світового банку, ООН та інших 

міжнародних установ. Склад групи з оцінки відображатиме всі постраждалі сектори 

економіки і, отже, матиме багатодисциплінарний характер із залученням різних установ 

та агенцій. 

Цей міжвідомчий підхід не тільки забезпечить охоплення всіх відповідних секторів, він 

також встановить більш скоординований підхід до допомоги у відновленні та 

реконструкції після оцінки. Це, у свою чергу, підвищить цільовість та якість інвестицій. 
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Група координаційної підтримки складатиметься з уряду та представників донорської 

установи (i) для координації всього процесу оцінки, включаючи дотримання термінів, 

методології тощо; (ii) скласти галузевий аналіз для остаточного звіту та (iii) 

консультуватися з усіма зацікавленими сторонами щодо результатів оцінки. 

Секторні групи складатимуться з технічного персоналу відповідних галузевих 
міністерств за підтримки експертів організацій-учасниць. 

<Додайте детальний список складу групи оцінювання>. 

Очікувані результати 

Результатом DaLA буде спільний комплексний звіт, який включатиме оцінку наслідків 

катастрофи; вплив на економіку, засоби існування та доходи сімей та окремих осіб; і 

оцінка потреб, яка визначає вимоги до відновлення та реконструкції, включаючи 

комплексні заходи з управління ризиком лиха. 

Звіт буде включати: 

1. Оцінка відновлювальної вартості знищених активів для кожного сектора 

економіки (для фізичних активів, які могли бути повністю або частково 
знищені). 

2. Оцінка зміни потоків економіки (втрат) у кожній галузі економіки. 

3. Оцінка державних витрат на гуманітарну допомогу під час надзвичайної ситуації 
після повені. 

4. Оцінка ВВП, платіжного та торговельного балансу, а також виконання 

фіскального бюджету для всієї країни без катастрофи, а також прогнози на 
майбутні роки як у поточних, так і в постійних цінах. 

5. Оцінка фінансових потреб для реконструкції та відновлення по кожному 

сектору. 

Цей комплексний аналіз забезпечить міцну основу для оцінки середньо- та 

довгострокових фінансових потреб та стратегій впровадження відновлення та 

реконструкції, які зміцнять механізми подолання постраждалого населення та стійкість 

до майбутніх катастроф. 
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Цей звіт надасть рекомендації для уряду, приватного сектора та донорської спільноти 
щодо планування інвестицій у відновлення та реконструкцію, які будуть добре 
скоординованими, цілеспрямованими та відповідними стандартам. 

Бюджет 

Витрати на всі вправи підтримуються за рахунок <визначити джерела>, що включає 

грант від Глобального фонду зі зменшення наслідків стихійних лих і відновлення 

<додати бюджет із відображенням загальних витрат і розбивки на учасника>. 

Додаток D. Стандартна анкета та ТЗ для 

проведення вибіркового обстеження 

промислових і торгових підприємств 

A. Стандартна анкета для проведення вибіркового обстеження 

промислових і торгових підприємств у районах, постраждалих від 

стихійних лих Країна: 

Проводиться: 

Таблиця AD.1 Огляд збитків і втрат у торгівлі та промисловості 
Розділ 1: Ідентифікація 

Дата співбесіди:   
[день/місяць/рік] 

  1. Провінція 

2. Район:   3. Село: 

4. Село/дорога:   5. Назва компанії 

(переробного 

або 

виробничого 

підрозділу): 
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6. Ідентифікаційний номер:    

7. Адреса: 

__ 

_______________________________________________________

_________ __ __ 
__ 

_______________________________________________________

_________ __ __ 
__ 

_______________________________________________________

_________ __ __ 

  8. Номер 

телефону 

договору 

(якщо є) 

9. Вид бізнесу Виробництво 
Обробка 
Котеджна 

промисловість 
Оптові/роздрі

бні продажі 

1 
2 
3 
4 

10. Що ви 

обробляєте 

або 

виробляєте 

(використову

йте код 1)? 
(продовження на наступній сторінці) 

Розділ 2: Питання, що стосуються вашого бізнесу 

Ні. Запитання Відповідь Варіант відповіді 

 Ділова операція   

1 Чи постраждав бізнес від катастрофи?  так  1 
№  2 – перейти до питання 3 

2 Якщо так, то яким чином це вплинуло на 

бізнес? [кілька відповідей] 
 Пошкодження приміщення  1 

Пошкодження 

обладнання/машини  2 
Пошкодження готової продукції  3 
Дефіцит робочої сили  4 
Дефіцит/відсутність 

електроенергії  5 
Брак/відсутність води  6 
Дефіцит/відсутність сировини  7 
Зниження продуктивності  8 
Припинення роботи  9 
Зниження попиту на продукцію 

 10 
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Інше (вказати)  11 

3 Чи зупинено бізнес (вкажіть назву 

катастрофи) 
 так  1 

№  2 – перейти до питання 7 

4 Чи працює бізнес зараз?  так  1 
№  2 – перейти до питання 6 

5 Якщо так, то через який період часу було 

відновлено господарську діяльність? 
 Протягом тижня  1 

Протягом двох тижнів  2 
Протягом місяця  3 
Протягом двох місяців  4 
Я не знаю  5 

6 Якщо ні, то коли ви очікуєте, що зможете 
знову почати роботу? 

Кількість працівників 

 Протягом тижня  1 
Протягом двох тижнів  2 
Протягом місяця  3 
Протягом трьох місяців  4 
Я не знаю  5 

7 Загальна кількість працівників підприємства 

на даний момент 
 Кількість діючих працівників 

8 Загальна кількість працівників до катастрофи  Кількість працівників до 

катастрофи 

9 Якщо інакше, ніж зараз, скільки ваших 

співробітників загинуло? 
 Внаслідок стихії загинула 

кількість працівників 

(продовження на 

наступній сторінці) 
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Ні. Запитання Відповідь Варіант відповіді 

10 Якщо відрізняється від теперішнього, скільки 

ваших співробітників 
 Кількість працівників, які 

постраждали через 

 отримали травми внаслідок стихійного лиха і 

більше не відвідуєте роботу? 
 катастрофа 

11 Якщо інакше, ніж зараз, скільки ваших 

співробітників виїхало, тому що вони повинні 

відвідати свій дім через цю катастрофу? 

 Кількість працівників, що 

залишилися через катастрофу 

12 Якщо інакше, ніж зараз, скільки своїх 

співробітників ви звільнили через те, що 

бізнес скоротився через катастрофу? 

 Кількість працівників 

скоротилася через катастрофу 

 Рівень виробництва/доходу бізнесу   

13 Який рівень середньої продукції/доходу за 

місяць на даний момент? 
 Вартість у (вказати місцеву 

валюту) 

14 Чи зменшився обсяг виробництва/дохід?  так  1 
№  2 – перейти до питання 18 

15 Яким був рівень середньої продукції/доходу 

за місяць до катастрофи? 
 Вартість в (у місцевій валюті) 

16 Якщо інше, на скільки воно було знижено у 

відсотках (базова величина – це час перед 

катастрофою) 

 У відсотках 

17 Коли ви очікуєте повернення 

виробництва/доходу до рівня до катастрофи? 
 Протягом тижня  1 

Протягом двох тижнів  2 
Протягом місяця  3 
Протягом трьох місяців  4 
Я не знаю  5 

 Знищення будівельної конструкції, майна та 

інвентарю 
  

18 Чи була пошкоджена конструкція будівлі 

внаслідок стихії? 
 так  1 

№  2 – перейти до питання 20 

19 Якщо так, то скільки грошей знадобиться на 

ремонт/відновлення пошкодженої 

будівельної конструкції? 

 Вартість в місцевій валюті 
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20 Чи були пошкоджені інші активи внаслідок 

катастрофи? 
 так  1 

№  2 – перейти до питання 22 

21 Якщо так, то якою була вартість інших активів, 

які були пошкоджені внаслідок катастрофи? 
 Вартість в місцевій валюті 

(продовження на 

наступній сторінці) 

Ні. Запитання Відповідь Варіант відповіді 

22 Чи був знищений або пошкоджений запас 

готової продукції 
 так  1 

 через катастрофу?  №  2 – перейти до питання 24 

23 Якщо так, то якою була вартість акцій, 

знищених чи пошкоджених внаслідок 

катастрофи? 

 Вартість в місцевій валюті 

 Вплив на ланцюг поставок, ринок і фінансову 

підтримку 
  

24 Як це вплинуло на ваших клієнтів? [кілька 

відповідей] 
 Немає проблем з клієнтами  1 

Поставки затримано  2 
Доставка неможливо здійснити  3 

Замовлення скасовано клієнтом 

через 
затримки  4 Інше 

(вказати) 5 
25 Які труднощі ви відчуваєте з виведенням 

ваших товарів/послуг на ринок? 
[кілька відповідей] 

 Без проблем  1 Відсутність і 
підвищення вартості транспорту 
2 

Нижчий попит на нашу 

продукцію  3 
Відсутність/недостатність 

оборотних коштів 4 
Інше (вказати)  5 

26 Як постраждали ваші постачальники? 

[кілька відповідей] 
 Постачальники не постраждали  1 

Сировини мало/недоступно 2 
Вища ціна на сировину  3 
Інше (вказати)  4 
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27 Як це вплинуло на ваш доступ до фінансів? 

[кілька відповідей] 
 Немає проблем  1 Труднощі з 

виплатою заборгованості 2 
Необхідно переглянути існуючі 

кредити  3 
Потрібні нові пільгові кредити  4 
Інше (вказати)  5 

28 Ви або банк втратили записи?  Так  1 Ні 2 

29 Чи застрахований ваш бізнес на випадок 

катастрофи (з точки зору активів? і втрат 

доходу?) 

 Так  1 Ні 2 

 Пропозиція респондента щодо того, як 

держава може допомогти відновити бізнес 
  

(продовження на 

наступній сторінці) 

B. Проект ТЗ на залучення приватної консалтингової фірми для проведення 

вибіркового обстеження промислових і торгових підприємств у зонах, 

постраждалих від стихійного лиха. 

C. Підтримка спільної оцінки для промисловості та торгівлі 
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Н

і. 
Запитання Відпов

ідь 
Варіант 

відпові

ді 

3

0 
Які найважливіші кроки  Це 

відкрите 

питання

, воно 

буде 

 чи може уряд допомогти вашому бізнесу знову стати на ноги? Надайте 
максимум три (3) пропозиції. 

1. ______________________________________________________________

_______________________ 
__ 

_________________________________________________________________

_______________ __ __ 
__ 
_________________________________________________________________
_______________ __ __ __ 
_________________________________________________________________
_______________ __ __ 

2. ______________________________________________________________

_______________________ 
__ 

_________________________________________________________________

_______________ __ __ 
__ 
_________________________________________________________________
_______________ __ __ __ 
_________________________________________________________________
_______________ __ __ 

3. ______________________________________________________________

_______________________ 
__ 

_________________________________________________________________

_______________ __ __ 

 закодув

ати 

пізніше 
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1. Контекст 

<надайте деяку інформацію про катастрофу, контекст оцінки, залучених учасників, 

часові рамки та цілі тощо> 

Для завершення попередньої оцінки в промисловій та комерційній сфері необхідна 

підтримка національного консультанта для збору інформації про збитки та збитки в 
цьому секторі. 

2. Мета 

Консультант буде підтримувати команду в спільній оцінці. Він відповідатиме за збір 

інформації для промислового та комерційного сектору. Ця інформація слугуватиме для 

глобального аналізу галузевих потреб. 

3. Обов'язки консультанта 

Консультант працюватиме за наступними двома осями: 

• Розповсюдження анкет у проміжних підрозділах (наприклад, торгово-
промислові палати, професійні асоціації) 

__ 

_________________________________________________________________

_______________ __ __ 
__ 

_________________________________________________________________

_______________ __ __ 
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• Збір інформації та створення банку даних про збитки та збитки в промисловому 

та комерційному секторі. 

4. Діяльність 

• Визначення партнерів, підготовка порядку денного зустрічей та визначення 
механізмів для збору інформації в промисловій та комерційній сфері. 

• Розробити ретро-планування для здійснення діяльності. 

• Поширення між визначеними партнерами та у співпраці зі Світовим банком у 

<країні> усіх анкет, створених для отримання інформації про збитки та збитки, 

а також інформації про підприємства, які передували катастрофі, та їх прогноз 
на найближче майбутнє без лиха. 

• Проводити процес збору інформації на національному рівні в промислово-
комерційній сфері (< кількість> підприємств, що охоплюють всю територію). 

• Постійний моніторинг визначених партнерів у зборі інформації. 

• Створюйте щоденний звіт про моніторинг роботи та координуйте роботу з 

іншими членами місії, особливо щодо технічної координації. 

5. Очікувані результати 

• Список і контактна інформація основних партнерів 

• Порядок денний зустрічей та створіть адресну книгу для початку співпраці 

• Усні моніторингові звіти команді на координаційних нарадах під час оціночної 
місії. 

• База даних на основі матриці, наданої спільною оцінкою, що показує стан 

підприємств і тенденції до катастрофи, а також суму збитків і збитків, завданих 
катастрофою. 

• Письмовий звіт по сектору для спільного звіту про оцінку. 

• Короткий звіт про закінчення місії. 

6. Довжина та розташування 

Консультація запланована на <кількість> робочих днів, між <місяців, рік>. Консультант 

буде базуватися в xxx, з можливим розгортанням у провінціях. 
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7. Інституційні заходи 

Консультант працюватиме під загальною відповідальністю офісу Світового банку та під 

безпосереднім керівництвом <ім’я, посада керівника>. Він/вона працюватиме в тісній 

співпраці з консультантами, відповідальними за спільну оцінку, і матиме користь від 

матеріально-технічної підтримки, наданої в рамках проекту. 

8. Кваліфікація 

Особа, відповідальна за цю консультацію, матиме такий профіль: 

• Досвід керівництва проектами та методичного та процесуального супроводу 

• Добре знання проблеми, а також мереж приватного сектора •  Добре знання 
державних та приватних установ, що працюють у <країні> 

• Значний досвід роботи з установами <країни>. 

9. Оплата 

Консультант буде отримувати щодня <сума в доларах>. Усі витрати, понесені 

консультантом щодо місії, буде брати на себе Світовий банк. 

Консультант отримає оплату шляхом подання запиту на платіжну форму та буде 

відшкодовано понесені витрати шляхом подання відомості про витрати з 

підтверджувальною документацією. <якщо фірма найнята, цей розділ потрібно 
відкоригувати. 
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Додаток E. Навчання DaLA з оцінки збитків і 

збитків після катастроф 

Таблиця AE.1 Порядок денний для навчання DaLA 

День Час Предмет і діяльність навчання 

1 ранку 1. Загальне введення 
2. Концептуальні основи методології DaLA 
3. Загальна процедура оцінки 

вечора Виробничі сектори 
4. Сільське господарство, тваринництво та рибальство 
5. промисловість 
6. комерція 
7. Туризм 

2 ранку Соціальні сектори 
8. Житло 
9. Освіта 
10. Здоров'я 

вечора Інфраструктура 
11. Електрика 
12. Вода та санітарія 
13. Транспорт і зв'язок 

3 ранку 14. Підсумок збитків і збитків 
15. Аналіз макроекономічного впливу 

• Валовий внутрішній продукт 
• Баланс платежів 
• Фіскальний сектор 

16. Аналіз впливу стихійного лиха на особистому/побутовому рівні 
(продовження на наступній сторінці) 
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Таблиця AE.1 Типовий план навчання DaLA (продовження ) 

День Час Предмет і діяльність навчання 

4 ранку 17. Оцінка потреб у відновленні та реконструкції на основі оцінки збитків та 

збитків за секторами 
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Додаток F.  Вихідні таблиці типових пошкоджень і 

втрат 

Країна: 

сектор: 

A. Зведена таблиця 

Таблиця AF.1 Оцінка шкоди та збитків після катастрофи (млн. дол. США) 

Наслідки стихійного 

лиха 
Власність за 

секторами 
 Вплив на: 

 Втрати збитків Всього Державний 

 Приватний 
BOP6 Фіскальний 

сектор7 

Підгалузь, складова    

    

    

    

    

    

    

                                                      
6Зменшення експорту; вищий імпорт 
7Нижчі податкові надходження; несподівані витрати 
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