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  Огляд діяльності ЮНІСЕФ та фінансування 
                                                                                                             
 
 
 
 
 
 

              Україна  
Огляд гуманітарної 

ситуації № 7 

Найголовніше 
 

• Станом на 6 квітня 7,1 мільйона людей в Україні є внутрішньо переміщеними особами, 
а також 130 дітей убито та 188 поранено.ii 

• Нещодавно надійшли повідомлення про серйозні порушення міжнародного 
гуманітарного права щодо цивільних осіб, у тому числі жінок та дітей, у Бучі, Ірпені та 
Гостомелі (Київська область). У таких містах, як Маріуполь, Чернігів, Суми та Харків, де 
продовжуються бойові дії, жителі стикаються з перебоями у наданні основних послуг, 
зокрема вони не мають доступу до харчових продуктів, води та ліків. 

• Залишається обмеженим доступ до харчових продуктів, води та ліків у Сумах, Харкові, 
Охтирці, Ізюмі, Донецьку, Луганську, Маріуполі, Херсоні, Волновасі, Сєвєродонецьку та 
Чернігові. У цих містах проходить тестування системи гуманітарного оповіщенняiv, проте 
доступ, як і раніше, все ще суттєво обмежений.  

• З 24 лютого у лікарнях та пологових будинках у Дніпрі, Донецьку, Харкові, Києві, Львові, 
Миколаєві, Одесі, Вінниці та Житомирі життєво необхідні медикаменти отримали 719 370 
осіб. 

• Близько 40 тис. домогосподарств із дітьми з уразливих категорій, включаючи дітей з 
обмеженими можливостями, зареєструвалися у програмі отримання багатоцільової 
грошової допомоги з моменту запуску платформи віддаленої реєстрації 30 березня. 

• Попри проблеми з доступом, з 24 лютого понад 239 465 осіб було забезпечено питною 
водою та засобами гігієни у Донецьку, Луганську, Харкові, Дніпрі, Києві та Львові. 

• З 24 лютого 64 508 дітей взяли участь у різноманітних заходах, отримали психосоціальну 
підтримку та навчились життєвих навичок. Вони також отримали набори освітніх та 
розважальних матеріалів. 

• Станом на 6 квітня ЮНІСЕФ вдалося зібрати $223,1 млн для задоволення невідкладних 
гуманітарних потреб українських дітей та їхніх сімей. 

• Станом на 6 квітня 7,1 мільйона людей в Україні є внутрішньо 
переміщеними особами, з них 130 дітей убито, 188 поранено. 

• Нещодавно надійшли повідомлення про серйозні порушення 
міжнародного гуманітарного права щодо цивільних осіб, у тому 
числі жінок та дітей, у Бучі, Ірпені та Гостомелі (Київська 
область). У містах, як-от Маріуполь, Чернігів, Суми та Харків, 
де продовжуються бойові дії, жителі стикаються з перебоями у 
наданні основних послуг, зокрема вони не мають доступу до 
харчових продуктів, води та ліків. 

• Залишається обмеженим доступ до харчових продуктів, води 
та ліків у Сумах, Харкові, Охтирці, Ізюмі, Донецьку, Луганську, 
Маріуполі, Херсоні, Волновасі, Сєвєродонецьку та Чернігові. У 
цих містах проходить тестування системи гуманітарного 
оповіщення, проте доступ, як і раніше, все іще суттєво 
обмежений. 

• З 24 лютого через лікарні та пологові будинки у Дніпрі, 
Донецьку, Харкові, Києві, Львові, Миколаєві, Одесі, Вінниці та 
Житомирі життєво необхідні медикаменти отримали 719 370 
осіб. 

• Близько 40 тис. домогосподарств з дітьми з уразливих 
категорій, включаючи дітей з обмеженими можливостями, 
зареєструвалися у програмі отримання багатоцільової 
грошової допомоги з моменту запуску платформи віддаленої 
реєстрації 30 березня. 

• Попри проблеми з доступом, з 24 лютого понад 239 465 осіб 
було забезпечено питною водою та засобами гігієни у 
Донецьку, Луганську, Харкові, Дніпрі, Києві та Львові. 

•  

 

Звітний період: 31 березня – 05 квітня 2022 

Семирічна Аня сидить на імпровізованому ліжку у шкільному класі, який перетворився  

на притулок, у Дрогобичі 

Ключові цифри 

2.9 млн* 
Дітей потребують 

допомоги 

 

12 млн 
Людей потребують 
допомоги 
(OCHA Flash Appeal) 

 

7.1 млн ВПО 
(UNOCHA Situation Report 5 April) 

 

4.2 млн 
Залишили Україні 
(UNHCR Data Portal 29 March 
2022) 

©
U

N
IC

E
F

/U
k
ra

in
e

/2
0

2
2

/R
a

ty
n

s
k
iy

 

 

Funds 
received
221.9 M

Carry-forward
1.2 M

Funding 
gap 53 M

i. Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (OCHA) 

iii. Office of the High Commissioner for Human Rights (OHCHR)  

iii. UN RC/HC Ukraine, ‘Statement by the UN Resident & Humanitarian Coordinator Osnat Lubrani 

iv. Mechanism of Humanitarian Country Team to ensure safe delivery of humanitarian assistance.  

* Children in need is UNICEF estimation out of PIN/OCHA 
**This reflects the requirement under Pillar 1 (Ukraine) of 
UNICEF’s HAC appeal. 

 

Оцінка потреб на 2022 

US$276 млн** 

Статус фінансування 

станом на 06 квітня (USD million) 
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Доступ до мед. послуг 

Статус фінансування 

Статус фінансування 

Статус фінансування 

Статус фінансування 

Статус фінансування 

Кейс менеджмент 

Доступ до освіти 

Санітарія, вода, засоби 
для гігієни (WASH) 

Грошові перекази 



 

Огляд фінансування та партнерств 
 

ЮНІСЕФ визнає своєчасність та щедрість зобовʼязань партнерів державного та приватного секторів щодо 
викликів, описаних у звіті «Гуманітарна діяльність в інтересах дітей України» 2022 року (НАС). Зокрема 
ЮНІСЕФ висловлює подяку урядам Австрії, Чехії, Данії, Ісландії, Італії, Ірландії, Японії, Республіки Корея, 
Ліхтенштейну, Норвегії, Польщі, Швеції, Швейцарії, Сполучених Штатів Америки, а також Європейській комісії 
та Центральному фонду реагування на надзвичайні ситуації ООН (CERF). Збір коштів через національні 
комітети ЮНІСЕФ забезпечив суттєву гнучку підтримку з боку приватного сектору, у тому числі корпоративних 
партнерів та індивідуальних донорів. З більш детальною інформацією щодо отриманих внесків можна 
ознайомитися в оновленому звіті щодо фінансування НАС від 6 квітня. ЮНІСЕФ цінує щедрі внески та дякує 
донорам за підтримку протягом першого місяця війни в Україні. 
 
Наразі, за оцінками потреб, окресленими у НАС в Україні, ЮНІСЕФ потребує $276 млн для надання життєво 
важливих послуг, а також підтримки дітей та сімей, які постраждали від різкої ескалації війни в Україні. Станом 
на 6 квітня ЮНІСЕФ отримав загалом $223,1 млн для реагування на території України, з яких 77% є повністю 
гнучкими у плані доступу. Оскільки ситуація дедалі погіршується, а потреби дітей та сімей зростають, 
найближчими днями буде надане фінансування, яке значно перевищує цифру, зазначену у першій версії оцінки 
гуманітарних потреб. Ця сума відображатиме внесок ЮНІСЕФ у міжвідомчий план, що знаходиться на стадії 
перегляду. Постійні щедрі та внески із гнучкими зобов’язаннями дозволять ЮНІСЕФ та партнерам швидко та 
стратегічно реагувати на найбільш актуальні потреби. 
 
ЮНІСЕФ продовжує тісно співпрацювати з Урядом України, агентствами ООН та ключовими гуманітарними 
партнерами — неурядовими організаціями (НГО) та громадськими організаціями завдяки створеним 
міжінституційним механізмам. Крім того, проводяться консультації з радниками президента та ключовими 
міністерствами, включаючи  Міністерство закордонних справ, Міністерство соціальної політики, Міністерство 
освіти та Міністерство охорони здоров'я. Також відбуваються консультації з мерами кількох міст (у тому числі 
міст, дружніх до дітей та молоді). Численні роки праці в Україні дозволили ЮНІСЕФ встановити партнерські 
відносини у ключових громадах, а тепер це партнерство розширюватиметься в усіх регіонах. ЮНІСЕФ також 
використовує важливі партнерські відносини із приватним сектором по всій Україні. 
 

Огляд ситуації та гуманітарні потреби 
 

Як і раніше, найбільше тягар війни відчувають на собі 
українські діти та сімʼї. Станом на 6 квітня 
щонайменше 130 дітей загинули, 188 отримали 
поранення1. Цивільна інфраструктура та установи, що 
надають основні послуги, й надалі зазнають нападів. 
З 24 лютого ВООЗ зареєструвала 91 підтверджену 
атаку на заклади охорони здоров'я. Свідчення про 
серйозні порушення міжнародного гуманітарного 
права щодо цивільного населення, у тому числі жінок 
і дітей, надходили нещодавно з Бучі, Ірпені та 
Гостомеля (Київська область)2. Міста, як-от 
Маріуполь, Чернігів, Суми та Харків, у яких не 
припиняються бойові дії, постраждали від руйнування 
установ життєзабезпечення, у містян немає доступу 
до харчових продуктів, води та ліків. 
 
Понад 11,3 мільйона людей залишили свої домівки. Понад 4,2 мільйона людей залишили Україну в пошуках 
прихистку в інших країнах. Число внутрішньо переміщених осіб (ВПО) досягло 7,1 млн осіб. Близько 49,4% 
опитаних ВПО сказали, що принаймні один член сім'ї, який зараз перебуває з ними, є дитиною. Нещодавній 
«Швидкий гендерний аналіз» виявив проблеми у галузі захисту прав. Це зокрема підвищений ризик гендерного 
насильства, що значно сильніше шкодить жінкам і дівчатам, а також інші види насильства та підвищена 
потреба у психологічній та психосоціальній підтримці. 
 
ЮНІСЕФ долучився до організованого ООН гуманітарного конвою, що доставив до Сум вантаж із безпечною 
водою, а до Луганська привіз ковдри. Доступ до Маріуполя та інших міст, як Херсон та Чернігів, де люди 
відчайдушно потребують підтримки, все ще значно обмежений. Попри взаємодію з партнерами з гуманітарних 
питань, продовжують надходити повідомлення про атаки на місцеві організації та волонтерів. ЮНІСЕФ 
закликає до негайного припинення вогню та безпечних коридорів для мирних жителів, які рятуються від 
бойових дій. 

 
  

 
1 OHCHR, ‘Ukraine: civilian casualty update’, 6 April 2022.  
2 UN RC/HC Ukraine, ‘Statement by the UN Resident & Humanitarian Coordinator Osnat Lubrani, on behalf of the United Nations in Ukraine’, 4 April 2022.  

Source : IOM, April 2022 

https://www.unicef.org/appeals/ukraine
https://unicef.sharepoint.com/sites/PPD/DL1/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FPPD%2FDL1%2FUNICEF%20Ukraine%20Crisis%20HAC%20Funding%20Update%206%20April%202022%2Epdf%20%281%29%2Epdf&parent=%2Fsites%2FPPD%2FDL1&p=true&wdLOR=c8D582C4E%2D9BB5%2D483C%2D8F41%2DD1133502C729&ga=1
https://unicef.sharepoint.com/teams/ECARO-EmergencyResponse/DocumentLibrary5/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fteams%2FECARO%2DEmergencyResponse%2FDocumentLibrary5%2FUkraine%2FUkraine%5F1%20Month%20Results%20Narative%5FFinal%2Epdf&parent=%2Fteams%2FECARO%2DEmergencyResponse%2FDocumentLibrary5%2FUkraine
https://www.unicef.org/appeals/ukraine#download


 

Огляд програм допомоги ЮНІСЕФ 
 

Захист прав дитини 
 

З 24 лютого понад 4000 осіб у Луганській та Донецькій областях отримали психосоціальну підтримку через 
консультування в онлайн-форматі та телефонному режимі, а також завдяки візитам 12 мобільних груп із 
захисту дітей. Попри те, що відсутність електрики та доступу до інтернету суттєво сповільнили наданні подібних 
послуг, лише за останній тиждень ці команди змогли охопити 569 людей. 
 
Національна безкоштовна телефонна лінія допомоги дітям, яка функціонує за підтримки ЮНІСЕФ, продовжує 
цілодобово надавати онлайн-консультації дітям, молоді та їх батькам і вихователям. З 24 лютого на лінію 
надійшло понад 4000 дзвінків. Продовжує працювати телефон довіри — працівники надають онлайн-
консультації та спрямовують тих, хто цього потребує, до інших соціальних служб, як-от поліція та/або 
безкоштовна юридична допомога, НГО, постачальники психіатричних послуг. Телефон довіри, створений для 
соціальних працівників та вразливої категорії сімей/опікунів, охопив 2 937 осіб за допомогою послуг 
спрямування та ведення справ. 
 
З 24 лютого через чат-бот ЮНІСЕФ «dytyna_ne_sama» надійшло понад 14 тис. заявок на тимчасове 
усиновлення від українських сімей, у тому числі 308 від міжнародних організацій.  
 
Щоб розробити механізм моніторингу захисту прав дітей, 65 партнерів із захисту прав дітей отримали тренінг 
з документування, звітності та реагування на проблеми, ризики та порушення у сфері захисту прав дітей. 
 

Здоров'я та харчування 
 

З 24 лютого завдяки постачанню необхідних медичних засобів через лікарні та пологові будинки Чернівецької, 
Дніпропетровської, Донецької, Харківської, Київської, Луганської, Львівської, Миколаївської, Одеської, 
Сумської, Вінницької та Житомирської областей  вдалося охопити потреби близько 719 370 осіб.  
 
Ці постачання включали набори невідкладної допомоги, аптечки, акушерські набори, хірургічні набори, основні 
ліки, набори першої допомоги для дітей, а також обладнання та медичні витратні матеріали. 
 
ЮНІСЕФ проводить аналіз місцеперебування внутрішньо переміщених дітей (молодше 18, 15 та 6 років) у 
районах, куди є доступ, щоб своєчасно виявити найважливіші потреби, пов'язані зі здоров'ям, включаючи 
імунізацію. 
 
У Донецьку продовжується медичний проєкт електронних ваучерів, який дозволяє пільговикам отримувати 
безкоштовні ліки за рецептами лікарів. Відповідна ініціатива  тривала з лютого до березня. У лютому вдалося 
охопити  369 сімей (116 дітей), а підсумки за березень фіналізуються. 
 
Серія матеріалів про переваги грудного вигодовування була поширена у соціальних мережах, зібравши за 
тиждень понад 2 млн переглядів. Крім того, розроблено низку інформаційних матеріалів про використання 
сухих дитячих сумішей та готових до вживання дитячих сумішей для подальшого поширення. 

 

Санітарія, вода та гігієна (WASH) 

За підтримки ЮНІСЕФ із 24 лютого роздачею води через місцевих партнерів (включаючи бутельовану воду або 
доставлення води у вантажівках) вдалося охопити понад 184 514 осіб у деяких частинах Донецької, Харківської, 
Луганської, Сумської та Закарпатської областей, де доступ до безпечної води був серйозно ускладнений. 
Майже 54 951 осіба у Дніпропетровській, Донецькій, Київській, Луганській, Львівській, Одеській, Полтавській, 
Закарпатській, Запорізькій та Житомирській областях отримали гігієнічні набори, підгузки, таблетки для 
очищення води тощо. 

Також через партнерів ЮНІСЕФ доставив воду на вантажівках для 10 тис. людей у Маріуполі.  1108 осіб у 
Волновасі, Докучаєвську, Донецьку, Охтирці, Сумах отримали бутельовану воду. У Маріуполі, Волновасі, 
Докучаєвську, Донецьку, Олександрівському, Новотроїцькому, Безіменному та Старобешевім скористалися 
придбаними на місці засобами гігієни понад 12 тис. осіб. Близько 2 тис. жителів Авдіївки Донецької області, у 
яких обмежений доступ до питної води, продовжують отримувати воду завдяки зусиллям ЮНІСЕФ та 
партнерів.  

ЮНІСЕФ профінансував закупівлю 57,4 тонни скрапленого хлору для системи водопостачання харківського 
водоканалу, який забезпечуватиме очищення води протягом трьох тижнів. Крім того, організація надала 4,5 
тонни зрідженого газоподібного хлору для щомісячної роботи ужгородського водоканалу. У сукупності такі 
постачання забезпечать безпечною водою 1,4 мільйона людей у Харкові та 140 тисяч людей в Ужгороді. 

За останній тиждень 318 внутрішньо переміщених осіб у Болграді Одеської області отримали гігієнічні набори, 
попри те, що існують проблеми з доступом на територію регіону.  До наборів входили зокрема мило, зубна 
паста, гігієнічні прокладки, спідня білизна тощо. Місцеві партнери у Києві, Дніпрі, Сумах та Запоріжжі отримали  
для розповсюдження 2 122 гігієнічні набори, які зможуть задовольнити потреби 9 138 осіб. До Сєвєродонецька 



 

Луганської області було відправлено додаткові предмети гігієни (у тому числі гігієнічні прокладки, підгузки, 
каністри, предмети особистої гігієни тощо) для покриття потреб приблизно 1000 ВПО. 
 
ЮНІСЕФ також надасть партнерам аварійно-рятувальне обладнання, як-от автоцистерни для води, дизельні 
генератори, мобільні установки для очищення води, водовідливні помпи, місткості для води для підтримки 
рятувальних операцій по всій країні. 

 

Освіта 
 

З 24 лютого ЮНІСЕФ забезпечив 59 008 дітей освітніми послугами, засобами для розвитку дітей молодшого 
віку та іншими матеріалами для відпочинку та навчання, а 5 500 дітей отримали психосоціальну підтримку, 
соціальне та емоційне навчання або навчання життєвим навичкам. Відповідні ініціативи пройшли у 
Чернівецькій, Дніпропетровській, Донецькій, Харківській, Київській, Львівській, Одеській, Полтавській, 
Вінницькій, Закарпатській, Запорізькій та Харківській областях. 
 
За останній тиждень у центрах для ВПО та транзитних пунктах у Чернівцях, Переяславі (Київська область) та 
Вінниці 4 200 дітей (2 125 дівчаток, 2 073 хлопчики) взяли участь у розважальних, навчальних заходах та 
заходах із розвитку, а також отримали корисні матеріали, включаючи набори для раннього розвитку дітей, 
набори для відпочинку та шкільні набори. Загалом 358 наборів для раннього розвитку дітей та 3 тис. 
індивідуальних навчальних комплектів було передано «Львівській освітній платформі» для розповсюдження у 
Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях. Ці набори зможуть охопити освітніми послугами 
близько 20 тис. дітей. 
 
ЮНІСЕФ навчив 30 вихователів дошкільних закладів, які відповідають за питання надання психосоціальної 
підтримки, першої психосоціальної допомоги. Спільно з партнерами ЮНІСЕФ підтримує доступ дітей до 
онлайн-форм ігрового/розважального навчання та інформування про мінну небезпеку. Підготовлені вчителі 
викладатимуть у 15 дитячих центрах «Спільно» у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях. 
«Спільно» — це місця, на яких ЮНІСЕФ надає комплексні послуги сім'ям та дітям, у тому числі консультує з 
питань захисту дітей, охорони здоров'я, освіти/раннього розвитку дітей, водопостачання та гігієни, а також 
надає інформацію про фінансову допомогу. 

 

Соціальний захист 
 

З 30 березня близько 40 тис. домогосподарств дітьми з уразливих категорій, зокрема дітьми-інвалідами, було 
зареєстровано для отримання багатоцільової грошової допомоги. Це 80% від загального цільового показника, 
який становить 50 тис. домогосподарств — кількість, яку ЮНІСЕФ має на метрі охопити на першому етапі. 
Наразі вже розпочалася підготовка до проведення перших платежів ($224 на особу на 3 місяці або по $74 на 
особу на місяць) для відповідних домогосподарств. Укладено договір із банківською установою на проведення 
платежів. На завершувальному етапі робота над контрактом із компанією, що надає послуги із  SMS-
інформування для того, щоб певним домогосподарствам було простіше перевіряти надходження платежів. 
Продовжуються консультації з поштовими службами (Укрпошта) для забезпечення альтернативного 
постачання готівки для одержувачів, які не мають доступу до банків. ЮНІСЕФ також встановив партнерські 
відносини із шістьма суспільними організаціями, які підтримуватимуть реєстрацію бенефіціарів у всіх регіонах. 

 

Програми із поведінкових комунікацій 
 

ЮНІСЕФ продовжує розповсюджувати контент для батьків та опікунів. Крім того, організація запустила 
кампанію та гарячу лінію для надання інформації про багатоцільову програму грошової допомоги. Завдяки 
консультаціям гарячої лінії та розширеній компанії у діджиталі та ЗМІ 40 тис. домогосподарств зареєструвалися 
в програмі.  
За звітний період загальне охоплення поведінкових комунікацій (SBC) у соціальних мережах склало понад 8,5 
млн користувачів на Facebook та 8,6 млн глядачів на YouTube. Досягнути таких показників вдалося завдяки 
кампанії з інформування дорослих та дітей про ризики, пов'язані з вибухонебезпечними боєприпасами (EORE). 
До Міжнародного дня поширення обізнаності щодо мінної безпеки й допомоги в протимінній діяльності було 
випущено тематичний випуск EORE для онлайн-садків НУМО, що набрав 4 360 500 переглядів. 
 
Понад 2,8 млн інтернет-користувачів побачили брошуру про виховання дітей під час війни, яка також була 
поширена у дитячих точках «Спільно», на станціях Київського та Харківського метрополітену та інших 
стратегічних об'єктах. 

 

Координація та стратегія у сфері гуманітарного реагування 
 

ЮНІСЕФ тісно співпрацює з агентствами ООН, урядом та партнерами у рамках міжвідомчої структури. Усі 
кластери вже активовані, і ЮНІСЕФ очолює кластери доступу до води та гігієни, а також кластери з питань 
харчування, освіти (зокрема субкластер захисту дітей), а також керує підгрупою охорони здоров'я матері та 
дитини в рамках Кластера охорони здоров'я під керівництвом ВООЗ. Кластер WASH, очолюваний ЮНІСЕФ, 
спільно з 25 партнерами склав карту оперативної присутності з географічного розташування та провів аналіз 
прогалин між потребами та можливостями партнерів.  Спільними зусиллями кластер, партнери та асоціація 



 

водоканалів визначили місця, які найбільше потребують негайного ремонту та реконструкції систем 
водопостачання зміцнює співпрацю з Українською асоціацією водопостачальників та Міністерством розвитку 
громад та територій, щоб правильно оцінити потреби при надзвичайних ситуаціях, а також підготувати спільний 
план реагування, який мінімізує негативний вплив обстрілів на інфраструктуру, порушення систем електро- та 
водопостачання у міських районах. 
 
З початку війни в Україні ЮНІСЕФ працює над розширенням своїх можливостей, набравши 186 працівників 
(персонал, оперативний персонал, консультанти). Більшість з цих працівників наразі у Львові ближче до 
бенефіціарів у Києві, Дніпрі, Краматорську, Маріуполі, Донецьку, Луганську, Вінниці, інші — працюють 
віддалено з-за кордону.  
 
ЮНІСЕФ розширив масштаби гуманітарного реагування по всій Україні на основі наявних мереж, і у такий 
спосіб тепер може надавати негайну та життєво важливу гуманітарну допомогу дітям та сім'ям у найбільш 
постраждалих районах (східна, північна та південна частини країни). Також організація підтримує місцеву владу 
у реагуванні на потреби внутрішньо переміщеного населення у центральній та західній частині країни.  
 
Налагоджено партнерські відносини з 73 партнерами-виконавцями у 24 областях. ЮНІСЕФ також співпрацює 
з місцевою владою та лікарнями, які можуть розподіляти предмети постачання серед бенефіціарів. Ці 
партнерські відносини забезпечують присутність ЮНІСЕФ у всіх сферах (районах), не менш ніж у 35 громадах. 
Після успішного пілотного запуску двох точок «Спільно» у Львові ЮНІСЕФ розширює точки «Спільно» у 15 
місцях на заході України, де на сьогодні проживає найбільша кількість ВПО. 
 

Постачання та логістика 
 

Станом на 5 квітня ЮНІСЕФ відправив 135 вантажівок з предметами першої необхідності зі складу у 
Копенгагені, офісу в Туреччині та безпосередньо від постачальників, щоб підтримати дітей та сімʼї в Україні. 
Вони прямують через логістичний та складський центр у Жешуві, Польща. Загалом до Львова на склад 
ЮНІСЕФ та склад Логістичного кластера прибуло 103 вантажівки з вантажами. Вантажі вагою 638 тонн 
відправлено 56 одержувачам по країні автомобільним та залізничним транспортом. На додаток до трьох 
тимчасових центрів постачання, створених у Дніпрі, Києві та Одесі, у Львові укладаються договори на додаткові 
складські площі понад 7200 м² з повним обслуговуванням складських операцій. ЮНІСЕФ збільшив замовлення 
на постачання на загальну суму $95 млн. 
 

Зовнішні комунікації 
 

ЮНІСЕФ продовжує висвітлювати становище дітей та їхніх сімей в Україні та виступати за їхню безпеку через 
зовнішні та внутрішні ЗМІ. Добірка комунікаційних матеріалів, підготовлених за звітний період, представлена 
нижче: 
 
Press releases  
 

Humanitarian cash transfers to support most vulnerable children across Ukraine 
 
Human Interest story  
 

A month underground: Volunteers in Kharkiv metro entertain children scarred by war 
Far from home, Ukrainian children fear for the future 

 
Наступний звіт: 15 квітня 2022 
 
Контакти для 
більш детальної 
інформації: 

Afshan Khan 
Regional Director 
UNICEF Regional Office for 
Europe and Central Asia 
Email: akhan@unicef.org 

Manuel Fontaine 
Director of Emergency 
Programmes, UNICEF 
Headquarters 
Email: mfontaine@unicef.org 

Murat Sahin 
Representative 
UNICEF Ukraine Country Office 
Representative 
Email: msahin@unicef.org 

 

 

 

 

  

https://www.unicef.org/ukraine/en/press-releases/humanitarian-cash-transfers-support-most-vulnerable-children-across-ukraine
https://www.unicef.org/ukraine/en/stories/subways-become-safe-spaces-for-children
https://www.unicef.org/ukraine/en/stories/far-home-ukrainian-children-fear-future
mailto:akhan@unicef.org
mailto:mfontaine@unicef.org
mailto:msahin@unicef.org


 

Додаток 1: Результати програми (1 березня – 5 квітня 2022) 

Сектор  
 
 

Загальні 
потреби 

ЮНІСЕФ та IP 

2022 ціль 
(Бер-Травень) 

Загальні 
результати 

Залишок 
▲▼ 

Показник    

Здоровʼя, ВІЛ та Харчування 12 млн  

# дітей та жінок отримують першу медичну допомогу в 
закладах, що підтримуються ЮНІСЕФ  

 

1,500,000 719,370* 123,300▲  

Захист дітей 5.3 млн  

# дітей отримали індивідуальне ведення справ 
 

20,000  1,220 865▲ 

# жінок, хлопчиків та дівчаток отримують доступ до 
заходів з реагування на гендерне насильство та 
жорстоке поводження з дітьми.  

 

100,000 2,937 850▲ 

Освіта 2.2 млн  

# дітей отримують офіційну або неформальну освіту, 
включаючи раннє навчання 

 

600,000 59,008* 11,898▲ 

# дітей мають доступ до психосоціальної підтримки, 
соціального та емоційного навчання або навчання 
життєвих навичок 

 

50,000 5,500 460▲ 

WASH 12 млн   

# людей мають доступ до достатньої кількості безпечної 
води для питних та побутових потреб 

 

3,000,000 184,514 151,472▲ 

# людей отримують критично важливі засоби WASH 
 

600,000 54,951* 19,057▲ 

Інше  
 

      

# людей охоплено за допомогою повідомлень про 
запобігання та доступ до послуг 

 

10,000,000 2,800,000 900,000▲ 

 

*Розраховано на основі постачань від ЮНІСЕФ партнерам-виконавцям. 

  



 

Додаток 2: Статус щодо фондування станом на 6 квітня 2022  
 

Оскільки ситуація постійно змінюється, активізуються бойові дії, тривають переміщення людей, 
відбуваються руйнування та перебої у системах життєзабезпечення, обсяги гуманітарної допомоги та 
відповідні фінансові потреби проходять перегляд, щоб забезпечити задоволення потреб до кінця 2022 
року. Оновлене звернення ЮНІСЕФ буде подано до середини квітня. Воно продемонструє додаткові 
потреби в ресурсах для задоволення потреб дітей в Україні. Регулярні гнучкі внески дозволять ЮНІСЕФ 
і партнерам швидко та стратегічно реагувати на найбільші проблеми. 
 

Сектор 

Потреби 

Доступні ресурси Дефіцит 
фінансування 

Гуманітарні 
ресурси, отримані 

у 2022 р. 

Залишок ресурсів 
з 2021 % 

Здоровʼя 22,200,000 55,676,666 8,396 NA 

Санітарія, вода та гігієна (WASH) 41,500,000 46,172,310 358,670 NA 

Захист дітей, Мінімальні стандарти 
попередження та реагування на ГН 
у надзвичайних ситуаціях та захист від 
сексуальної експлуатації та насильства 53,912,500 41,498,078 

               
 687,566 22% 

Освіта 11,250,000 8,696,528 121,659 22% 

Соціальний захист 147,066,000 69,856,417 0 52% 

Загалом 275,928,500 221,899,999 1,176,291 19% 
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