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Огляд діяльності ЮНІСЕФ та фінансування 

   

                                                                                                             
 
 
 

              Україна  
Звіт щодо 

гуманітарної ситуації 

в країні № 8 

Найголовніше 
 

● Станом на 12 квітня 7,1 млн осіб в Україні, у тому числі 2,8 млн дітей, є внутрішньо переміщеними 

особами1, при цьому 148 дітей загинули, а 233 отримали поранення.2 Понад 11 млн людей 

залишили свої домівки, це майже чверть всього населення країни.3 

● Атаки лікарень, поліклінік та навчальних закладів ставлять під загрозу життя та майбутнє 

українських дітей. З 24 лютого ВООЗ зафіксувала щонайменше 119 атак медичних установ. 

● Як і раніше, райони на Сході України, страждають найбільше: базова інфраструктура зазнала 

значних пошкоджень, до того ж збільшується список жертв серед цивільного населення — серед 

них зокрема ті, що загинули через нещодавній руйнівний напад на залізничну станцію Краматорськ. 

● Постачання, що доставляються безпосередньо ЮНІСЕФ або у партнерстві з організаціями-

виконавцями, забезпечили медичною допомогою 818 870 дітей, жінок та сімей в Україні. 

● З 24 лютого ЮНІСЕФ забезпечив доступ до безпечної води та гігієнічних засобів для 300 834 осіб у 

постраждалих районах. Зокрема працівники організації доставляли воду у вантажівках, роздавали 

воду у пляшках, сприяли постачанню води у колективних центрах, а також забезпечували 

населення іншими предметами постачання. 

● 8 квітня Міністерство соціальної політики України та ЮНІСЕФ підписали Меморандум про 

взаєморозуміння щодо захисту дітей, які були тимчасово переміщені з України до інших країн, у 

тому числі діти без супроводу або розлучені зі своїми родинами. ЮНІСЕФ посилить свої зусилля у 

допомозі уряду, а саме у створенні сприятливих політичних, правових та практичних умов для дітей, 

щоб вони могли отримувати належний догляд та захист, а також підтримку для возз'єднання сімей. 

● З початку гуманітарної програми з грошової допомоги 30 березня понад 70 тис. сімей з дітьми 

(включаючи родини з дітьми-інвалідами та/або родини, які мають більш як троє дітей) 

зареєструвалися для отримання багатоцільових коштів.  

● Станом на 12 квітня ЮНІСЕФ має $328,6 млн для задоволення невідкладних гуманітарних потреб 

4,3 млн осіб (у тому числі 1,7 млн дітей) в Україні. Ця сума складає 53% від суми, зазначеної у 

переглянутому плані фінансування, що розрахований до серпня 2022 року. 

Період звіту: 6 квітня – 12 квітня 2022 

Волонтерка проводить руханку для дітей, які перебувають на станції метро в Харкові 

Ключові цифри 

3 млн* 
Дітей потребують 

допомоги 

 

15.7 млн 
Людей потребують допомоги 
(Проєкт переглянутого екстреного 

звернення УГКС від 6 квітня 2022) 

 

7.1 млн ВПО 
(Regional Ukraine Response звіт МОМ 

щодо ситуації №3, 7 квітня) 

 

1.7 млн 
Дітей, на яких планується 

спрямувати активності 
ЮНІСЕФ з березня до серпня 
2022 року (НАС, квітень 2022 р.) 

 

©
U

N
IC

E
F

/U
k
ra

in
e

/2
0

2
2

/P
a

s
h

k
in

a
 

 

1 Управління ООН з координації гуманітарних справ (УГКС) 
2 Управління Верховного комісара ООН з прав людини (УВКПЛ)  
3 Звіт МОМ щодо внутрішньо переміщених осіб в Україні – Загальне опитування населення 2 раунд, 1 
квітня 2022 року, 5 квітня 2022 р. 

Звернення ЮНІСЕФ 2022 
 

Фондування станом 
на 12 квітня 2022 року 

(в млн $) 
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4 Результати ЮНІСЕФ представлені відповідно до 
переглянутих цілей оновленої Гуманітарної діяльності 
в інтересах дітей (HAC), квітень 2022 року. 
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Фондування та партнерства  
Огляд фінансування та партнерства 
 

ЮНІСЕФ переглянув свій заклик щодо гуманітарної діяльності в інтересах дітей  (HAC) в Україні у зв'язку з 
потоком біженців відповідно до міжвідомчих прогнозів гуманітарних потреб у різних секторах на період з 
березня до серпня 2022 року. ЮНІСЕФ потребує $624,2 млн — ця сума здатна задовольнити потреби 1,7 
мільйона постраждалих від війни дітей та їхніх сімей на території України.5 Загалом ЮНІСЕФ отримав $327,4 
млн, призначених на реагування на ситуацію всередині України, таким чином дефіцит фінансування склав 47%. 
 
Дотепер донори з державного та приватного секторів продемонстрували своєчасність та щедрість у виконанні 
відповідних обовʼязків, за що ЮНІСЕФ дуже вдячний. Серед донорів організації уряди Австрії, Чехії, Данії, 
Ісландії, Італії, Ірландії, Японії, Республіки Корея, Ліхтенштейну, Норвегії, Польщі, Швеції, Швейцарії, США, а 
також організації, як-от Бюро гуманітарної допомоги (BHA)/USAID, Європейська комісія та Центральний фонд 
реагування на надзвичайні ситуації ООН (CERF). Національні комітети ЮНІСЕФ змогли залучити значне гнучке 
фінансування від приватного сектора, зокрема від корпоративних партнерів та окремих донорів. Таке якісне 
фінансування є необхідним у подібних до української війни кризах, коли ситуація змінюється мало не 
щохвилини. Для отримання детальної інформації про всі отримані внески дивіться оновлене звернення HAC 
щодо фінансування від 12 квітня. 
 
ЮНІСЕФ продовжує тісно співпрацювати з урядом України, агентствами ООН та ключовими гуманітарними 
партнерами завдяки створеним міжвідомчим 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. 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 
 

По всій Україні продовжуються бойові дії та руйнування. Станом на 11 квітня, згідно з повідомленнями, 
підтвердженими УВКПЛ6, було вбито 2 1842 цивільні особи, у тому числі 148 дітей. Крім того, 233 дівчаток та 
хлопчиків отримали поранення. ВООЗ зафіксувала щонайменше 119 нападів на медичні установи у період з 
24 лютого до 12 квітня7. Найбільше постраждали райони на Сході України: базова інфраструктура зазнала 
значних пошкоджень, до того ж збільшується список жертв серед цивільного населення — серед них зокрема 
ті, що загинули через нещодавній руйнівний напад на залізничну станцію Краматорськ. 
 
За оцінками ЮНІСЕФ, 3 млн дітей в Україні потребують гуманітарної допомоги, оскільки гуманітарна ситуація 
в країні все іще погіршується. Свої будинки залишили понад 11 млн людей — це майже чверть населення 
України.8 Серйозно пошкоджена базова інфраструктура та послуги життєзабезпечення; сім'ї втратили свої 
будинки, майно, кошти для існування та джерела доходу. Як результат, українські сімʼї та діти терміново 
потребують доступу до послуг з охорони здоров'я та харчування, їм необхідна безпечна вода та санітарія у 
громадах, притулках та колективних центрах. Крім того, українці відчайдушно потребують послуг із захисту та 
запобігання/боротьби з гендерним насильством, особливо це стосується дітей без супроводу або розлучених 
зі своїми родинами. Серед інших потреб українців — доступ до формального та неформального навчання, а 
також гуманітарна грошова допомога, яка дозволить сімʼям з уразливих категорій задовольнити низку 
фінансових запитів. 
 

Гуманітарна координація і стратегія 
 

ЮНІСЕФ тісно співпрацює з агентствами ООН, урядом та партнерами у рамках міжвідомчої структури. Після 
активізації всіх кластерів ЮНІСЕФ очолює/спільно керує кількома кластерами (WASH, захист дітей, харчування 
та освіта), а також підгрупою з охорони здоров'я матері та дитини, яку очолює ЮНІСЕФ, в рамках Кластера 
охорони здоров'я, очолюваного ВООЗ. 
 
Освітній кластер під керівництвом ЮНІСЕФ спільно з організацією Save the Children та Інститутом освітньої 
аналітики розробили інструмент для швидкої оцінки нагальних потреб. Крім того, Кластер освіти та 
Міністерство освіти і науки створюють Цільову групу з цифрової освіти, яка спрямована на підтримку та 
просування пріоритетів цифрової трансформації міністерства. 

5Переглянуте міжвідомче звернення охоплює березень-серпень 2022 року; HAC ЮНІСЕФ для України було переглянуто відповідним 
чином, щоб продемонструвати частку ЮНІСЕФ у переглянутих цілях та вимогах термінового звернення ІА. 
6 УВКПЛ, «Україна: оновлена інформація щодо жертв серед цивільного населення», 11 квітня 2022 р. 
7 ВООЗ, «Система спостереження за атаками на охорону здоров'я», станом на 13 квітня 2022 р. Включно з атаками на медичні установи, 
транспорт, персонал, пацієнтів, матеріали та склади. 
8 Звіт МОМ щодо внутрішньо переміщених осіб в Україні – Загальне опитування населення 2 раунд, 1 квітня 2022 року, 5 квітня 2022 р. 

https://www.unicef.org/appeals/ukraine
https://www.unicef.org/appeals/ukraine


 

 
З початку ескалації війни в Україні, ЮНІСЕФ працює над розширенням своїх можливостей, набравши 186 
працівників (персонал, оперативний персонал, консультанти). Більшість з цих працівників наразі у Львові,  деякі 
працюють у Києві, Дніпрі, Краматорську, Донецьку, Луганську, Вінниці, інші — працюють віддалено з-за 
кордону. 
 
ЮНІСЕФ продовжує розширювати масштаби гуманітарної допомоги по всій Україні, щоб оперативно надавати 
життєво важливі послуги та забезпечувати необхідними товарами дітей та сім'ї у найбільш постраждалих 
районах (східна, північна та південна частини країни) та підтримувати місцеві органи влади у гуманітарній 
допомозі для ВПО у центральній та західній частинах країни. 73 партнери сприяють своєчасному реагуванню 
ЮНІСЕФ у 24 областях. ЮНІСЕФ також співпрацює з місцевою владою та лікарнями, які можуть розподіляти 
предмети постачання серед постраждалих сімей та дітей. Ці партнерські відносини забезпечують присутність 
ЮНІСЕФ в усіх областях — щонайменше у 35 громадах.  

 

Огляд програм допомоги ЮНІСЕФ 
 

Захист дітей 
 

ЮНІСЕФ продовжує надавати комплексну підтримку дітям через мобільні багатопрофільні групи швидкого 
реагування (мобільні групи). До складу кожної такої   команди входять соціальний працівник, психолог, юрист 
та медсестра, які надають психосоціальну і юридичну підтримку та направляють до інших служб захисту. На 
сьогодні 6 805 дітей та опікунів змогли отримати доступ до різних служб захисту завдяки веденню справ та 
направлення до відповідних служб (загалом з 24 лютого було надано допомогу 9 500 дітям та опікунам). Наразі 
у пунктах пропуску, пунктах колективного розміщення внутрішньо переміщених осіб (ВПО) та транзитних зонах 
у чотирьох областях, на заході та в центрі України працюють 14 мобільних бригад. Крім того, 11 з 13 мобільних 
груп з питань гендерного насильства/психосоціальної підтримки продовжують працювати в Донецькій та 
Луганській областях, надаючи важливі онлайн-консультації та екстрену допомогу. Дві мобільні групи 
евакуйовані з районів активних бойових дій, але попри це вони продовжують надавати онлайн-послуги. 
 
ЮНІСЕФ допомагає національній безкоштовній лінії допомоги дітям цілодобово надавати онлайн-консультації 
постраждалим хлопчикам та дівчаткам, а також спрямовувати їх в інші служби, включаючи поліцію та/або 
безкоштовну юридичну допомогу, а також психіатричну та психосоціальну підтримку. За минулий тиждень на 
лінію допомоги дітям звернулося 1114 дітей (786 дівчаток та 328 хлопчиків). Всього з 24 лютого надійшло 5114 
дзвінків, у результаті яких 4051 дитина та опікун були спрямовані до відповідних служб та отримали допомогу 
у веденні справ. 
 
Інші лінії соціальної допомоги, які функціонують за підтримки ЮНІСЕФ, також допомагають фахівцям 
соціальних служб, батькам та опікунам: загалом вдалося охопити 1612 зацікавлених сторін. Так, кількість 
отриманих телефонних консультацій розподілилася наступним чином: програма грошової допомоги ЮНІСЕФ 
(958); соціальні консультації для батьків/опікунів (654); консультації з гуманітарної допомоги натурою (289); 
безкоштовна юридична допомога, включаючи оформлення статусу ВПО (154); інші види соціальної допомоги 
(134). Приблизно 7 млн людей отримали повідомлення та матеріали щодо захисту дітей завдяки телефону 
довіри, який керується суспільною організацією-партнером.  
 
З 24 лютого на базі спільноти 11 625 дітей та опікунів отримали структуровані особисті або онлайн-консультації 
з психіатричної та психосоціальної підтримки. В результаті роботи ЮНІСЕФ та партнерських НГО понад 100 
психологів тепер володіють знаннями та навичками з надання психіатричної та психосоціальної підтримки, а 
також інших питань захисту. 
 
Чат-бот, створений за сприяння ЮНІСЕФ спільно з Державною соціальною службою, зафіксував понад 17 
тисяч заяв українських сімей, які прагнуть надати  тимчасову прийомну сім'ю постраждалим дітям. Усі заяви 
ретельно розглядаються та перевіряються, а окремі сім'ї проходять навчання за системою патронатного 
виховання. 
 
8 квітня Міністерство соціальної політики України та ЮНІСЕФ підписали Меморандум про взаєморозуміння 
щодо захисту дітей, які були тимчасово переміщені з України до інших країн, у тому числі діти без супроводу 
або розлучені зі своїми родинами. ЮНІСЕФ посилить свої зусилля у допомозі уряду, а саме у створенні 
сприятливих політичних, правових та практичних умов для дітей, щоб вони могли отримувати належний догляд 
та захист, а також підтримку, що сприяє возз'єднання сімей. 
 

Здоров'я та харчування 
 

Починаючи з 24 лютого завдяки постачанням, що були розподілені безпосередньо ЮНІСЕФ, або у партнерстві 
з організаціями-виконавцями, 818 870 людей в Україні отримали медичну допомогу. За минулий тиждень 15 
вантажівок (загальна площа вантажного відділення — 647 932 м3) доставили акушерські, хірургічні набори та 
аптечки, а також діагностичне та лікувальне обладнання до хабів у Києві, Дніпрі та Одесі, після чого вони 
потрапили у 18 закладів охорони здоров'я. Завдяки цій ініціативі ЮНІСЕФ вдалося також охопити деякі з 
найбільш постраждалих районів Київської області, зокрема міста Буча, Ірпінь, Переяслав-Хмельницький, 

https://www.unicef.org/ukraine/en/press-release/memorandum-unicef-mosp
https://www.unicef.org/ukraine/en/press-release/memorandum-unicef-mosp


 

Димер та Фастів: життєво необхідні предмети9 отримали 200 тис. осіб. Крім того, до Вишгородської міської 
адміністрації було передано дизель-генератор, який здатен забезпечити безперебійне електропостачання. 
Допомога у вигляді предметів постачання прибула зокрема до Бучі, завдяки чому близько 25 тис. осіб 
отримають необхідні товари, включаючи продовольчі пайки, ліки, медичне обладнання та витратні матеріали, 
а також аптечки першої допомоги. Рятувальні засоби, аптечки та інші медичні витратні матеріали та 
обладнання передані до восьми пологових будинків (перинатальних центрів) та 12 дитячих лікарень 
Тернополя, Дніпропетровська, Закарпаття, Хмельницького, Києва, Львова, Кропивницького, Донецька, 
Луганська, Харкова, а також міст Одеської, Волинської, Рівненської областей. Такі постачання здатні 
задовольнити потреби 850 тисяч осіб, у тому числі 2 тис. вагітних жінок та новонароджених. 
 
ЮНІСЕФ також продовжує активну діяльність з розвитку та нарощування потенціалу медичних працівників. 
Так, у межах цієї ініціативи було проведено онлайн-сесії для обміну знаннями та практикою безперервності 
перинатальної допомоги у воєнний час, як-от сесія з директором Харківського обласного центру перинатальної 
допомоги,  яка зібрала 20 тис. переглядів на Facebook та 2 тис. переглядів на YouTube. Ще одна онлайн-сесія 
— з директором Західноукраїнського спеціалізованого дитячого медичного центру зі Львова — була 
присвячена медичній евакуації дітей для лікування онкологічних захворювань (20 тис. переглядів у Facebook 
та 600 на YouTube). 
 
ЮНІСЕФ також розробляє спеціалізовані мультимедійні навчальні матеріали щодо здорового харчування для 
поширення серед батьків та опікунів, а також щодо грудного вигодовування для вагітних жінок та молодих 
матерів. 

 

Санітарія, вода та гігієна (WASH) 
 

З 24 лютого ЮНІСЕФ забезпечив доступ до безпечної води та засобів WASH для 300 834 осіб у постраждалих 
районах. Зокрема організація займалася доставкою води у вантажівках, роздавала воду у пляшках, а також 
відповідала за підтримку наявності води у колективних центрах та надання громадянам засобів гігієни. 
 
За останній тиждень ЮНІСЕФ доставив 1 179 наборів WASH та наборів особистої гігієни10, розрахованих на 
потреби 4 716 осіб. Ці набори були роздані у гуманітарному центрі Донецької області у Дніпрі, у 
бомбосховищах, у центрах колективного проживання ВПО Дніпра та Вінниці. Крім того, було надано понад 8 
400 гігієнічних прокладок для 2 800 дівчат та жінок, серед яких і ВПО, і місцеві жительки Донецької області. 
Також 200 мешканців міста Мар'їнка, що на Донеччині, отримали засоби гігієни. 
 
З метою підтримки стабільної роботи водопровідних служб, ЮНІСЕФ поставив три генератори Сумському 
водоканалу та два генератори Чернігівському Водоканалу. Вони дозволять відновити частково порушену 
потужність об'єктів водопостачання. На непідконтрольних територіях Донецької області ЮНІСЕФ та партнерам 
вдалося встановити водонапірні вежі у селах Михайлівка та Гусельщикове, завдяки чому 1550 мешканців 
отримали покращений доступ до водопостачання. 
 
Зважаючи на ризик ескалації бойових дій та зростання кількості переміщених осіб на сході України, ЮНІСЕФ 
продовжує завчасно доставляти до Дніпра критично важливі предмети WASH. Так, на складі зʼявилося 2567 
наборів для миття рук та туалету, 228 650 прокладок та 1500 каністр для зберігання води. 

 

Освіта 
 

З початку ескалації війни наприкінці лютого завдяки зусиллям ЮНІСЕФ щонайменше 59 тис. дітей 
скористалися послугами з навчання з використанням матеріалів, наданих організацією, понад 65 тис. дітей 
були залучені до формальної або неформальної освіти, а 5500 хлопчиків та дівчаток отримали психосоціальну 
підтримку, соціально-емоційне навчання чи навчання життєвим навичкам. 
 
За звітний період до районів найбільшого скупчення переміщених дітей, у тому числі до Закарпатської, Івано-
Франківської та Дніпропетровської областей, було доставлено 1380 наборів для розваг, 376 наборів «школа в 
коробці» та 54 набори раннього розвитку. Ці набори тепер будуть доставлені до колективних центрів та інших 
установ, у яких проживає 90 тис. дітей та їхніх сімей. 
 
Разом з партнерами ЮНІСЕФ провів триденний онлайн-тренінг для більш ніж 40 спеціалістів дошкільної освіти. 
Завдяки цьому тренінгу педагоги зможуть надавати психосоціальну підтримку дітям під час війни, створювати 
комфортне та безпечне середовище навчання, організовувати навчання у форматі ігор, а також розповідати 
дітям про мінну небезпеку. Фахівці, які пройшли тренінг, двічі на тиждень проводитимуть навчальні заняття для 
дітей-переселенців у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях. ЮНІСЕФ також надав послуги 
психосоціальної підтримки 50 молодим волонтерам у Києві, які проводитимуть навчання дітей в ігровій формі. 
  

9 У тому числі акушерські, хірургічні набори, набори для допомоги при родах, а також аптечки першої допомоги, діагностичне та 
лікувальне обладнання, засоби гігієни та харчові продукти для екстрених випадків. 
10 Зокрема ємності для води, мило, миючі засоби та предмети особистої гігієни. 



 

 
За підтримки ЮНІСЕФ та партнерської організації відбулася трансляція онлайн-уроків для школярів у межах 
національної програми «Всеукраїнський шкільний розклад». 58 уроків відвідали 58 147 глядачів в Україні, а 
також понад 7 тис. глядачів з країн Європи. Крім того, ЮНІСЕФ сприяв розвитку Telegram-каналу з майже 11-
тисячною аудиторією «Підтримай дитину», створеного Міністерством освіти та науки для сімей з маленькими 
дітьми. На цьому Telegram-каналі батьки отримують рекомендації та поради щодо того, як підтримати дітей та 
допомогти їм вчитися вдома. 

 

Соціальний захист 
 

Зі старту відповідної програми 30 березня понад 70 тис. домогосподарств з дітьми, у тому числі сімʼї дітьми з 
інвалідністю та/або родини, які мають більш як трьох дітей, зареєструвалися для отримання багатоцільової 
грошової допомоги. Ця кількість перевищує запланований на перший етап програми показник у 50 тис. 
домогосподарств на місяць. До серпня 2022 року11 ЮНІСЕФ планує охопити грошовими переказами 265 тисяч 
сімей. ЮНІСЕФ також укладає додаткові угоди з банківськими установами для надання грошової допомоги. 
Крім того, організація консультується з приводу того, як національна реєстраційна платформа Дія може стати 
у пригоді для тих, хто хоче зареєструватися у програмі, адже за допомогою цієї платформи можна інтегрувати 
наявну систему у національну.  
 
ЮНІСЕФ та партнер-виконавець відкрили нову дитячу точку «Спільно»12 у Коломиї Івано-Франківської області. 
На цій точці 50 сімей з дітьми були забезпечені житлом, предметами першої необхідності та соціально-
емоційними навчальними заходами. У співпраці з місцевою молодіжною організацією ЮНІСЕФ надав підтримку 
600 сім'ям з дітьми, які проїжджають транзитом через Слов'янськ під час їхньої евакуації з Донецької області. 
Сім'ї були забезпечені засобами гігієни, дитячим одягом та іншими потрібними непродовольчими товарами. 
Крім того, 100 дітей з уразливих категорій, які прямують з Донецької області на Захід України через Курахове, 
отримали соціально-емоційну підтримку у вигляді навчання та індивідуальних занять.  
 

Програми із поведінкових комунікацій  
 

Диджитал-кампанія щодо підвищення обізнаності осіб, які здійснюють догляд за дітьми, про нещодавно 
запущену програму багатоцільової грошової допомоги, охопила 445 тис. осіб. Результатом кампанії стали вже 
70 тис. реєстрацій. 
 
Серед нових каналів поширення соціальної реклами — екрани в приблизно 2 тис. аптек та понад 1000 
відділеннях одного з найбільших банків. Крім того, за звітний період 2,1 млн осіб побачили соціальну рекламу 
на онлайн-каналах. Загалом диджитал-контент про поведінкові комунікації лише протягом тижня отримав 
охоплення близько 10,7 мільйона людей. 
 
Як і раніше, контент онлайн-садка NUMO залишається дуже популярним серед опікунів: останні випуски 
набрали близько 450 тис. переглядів. Численні короткі інформаційні повідомлення про NUMO, а також про 
онлайн-навчання, грудне вигодовування та виховання дітей були поширені серед українських вихователів 
через більш ніж 450 чатів Viber та Telegram. 
 
У Міжнародний день спорту на благо розвитку та миру було проведено онлайн-захід за участю знаменитостей 
та інфлюенсерів національного рівня. Захід, який менш ніж за 24 години переглянули 95 тис. осіб, 
транслювався на п'ятьох різних каналах, включаючи офіційні платформи Міністерства освіти і науки. Крім 
повідомлень про здорову поведінку та фізичну активність, у межах поведінкових комунікацій та як інструмент 
психосоціальної підтримки для школярів на заході також транслювалася серія онлайн-уроків з фізичного 
виховання. 
 
Поточна SMM-кампанія з інформування про ризики, пов'язані з вибухонебезпечними боєприпасами (EORE) за 
звітний період охопила ще 3,5 мільйона унікальних користувачів. Крім того, одразу у кількох місцях 
поширювалися матеріали ІОК (інформація, освіта та комунікація). Цей процес супроводжувався тематичним 
навчанням співробітників дитячих точок «Спільно». 

 
Постачання та логістика 
 

За звітний період Відділ постачання ЮНІСЕФ у Копенгагені відправив до Львова 162 вантажівки з 1833 тоннами 
вантажів із Копенгагену та Туреччини. Станом на цей час отримано замовлень на продаж на суму понад $100 
млн (включаючи сплату послуг перевезення). Це зокрема місцева закупівля витратних матеріалів WASH, 
генераторів та наборів для новонароджених. П'ять із 15 вказаних у плані машин швидкої допомоги прибули до 
Львова. 

 

11 Відповідно до цілей, вказаних у переглянутому HAC в Україні 2022 (квітень) 
12 Спільно — спеціалізовані місця, де ЮНІСЕФ надає інтегровані послуги з освіти, захисту дітей, охорони здоров’я та WASH, а також 
ділиться інформацією про грошові перекази дітям та їхнім сім’ям. 
 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLt7YJwhSDL0ezeBleV4JsZN3yfdJZEYD_
https://numo.mon.gov.ua/


 

На сьогодні, зі складів ЮНІСЕФ у країні відправлено 1005 тонн вантажів на суму $7,1 млн до 65 

вантажоодержувачів. Додаткові 2,18 тонни ($1 млн) вантажів, включаючи предмети першої необхідності,13 було 

переміщено між складами ЮНІСЕФ, зі складу у Польщі до Львова або зі Львова до Дніпра для попереднього 
розміщення. Точка у Дніпрі дозволяє оперативно охопити допомогою дітей та жінок у місцевостях, до яких 
ускладнений доступ, а також людей, які переміщуються.  
 
ЮНІСЕФ продовжує зміцнювати внутрішні можливості матеріально-технічного забезпечення. Контракт на 
складські вантажно-розвантажувальні роботи знаходиться на завершальній стадії, збільшено штат працівників 
складу на аутсорсингу, організовано оренду вилкових навантажувачів, а в Дніпрі та Львові створено нові 
сторонні склади. 
 

Медіа 
 

Як і раніше, ЮНІСЕФ висвітлює становище дітей та їхніх сімей в Україні та просуває меседж про їхню безпеку 
через зовнішні та внутрішні ЗМІ. Нижче добірка комунікаційних матеріалів, підготовлених за звітний період: 
 

Прес-релізи 
 

War in Ukraine a 'nightmare for Ukraine’s children' 
UNICEF and the Ministry of Social Policy of Ukraine sign a Memorandum in support of children affected by war 
UNICEF delivers ambulances to eight regions in Ukraine 
Statement by UNICEF Ukraine Representative Murat Sahin on the attack on Kramatorsk train station 
 

Історія людини: 
 

War in Ukraine devastating lives of children with disabilities 
Families fleeing home find respite in gyms and train stations 
Orphans saved from shelling find shelter in western Ukraine 
Ukrainian mom recounts moment family fled for their lives 
Families risk their lives to flee fierce fighting in Ukraine 

 

 
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 

 

 

 

 

  

13 Серед поставок, що наразі є в наявності в Дніпрі, є аптечки, набори гігієни, енергетичні батончики, термоковдри, аптечки невідкладної 
допомоги, акушерські аптечки, а також набори для відпочинку та раннього розвитку. 

https://www.unicef.org/press-releases/war-ukraine-nightmare-ukraines-children
https://www.unicef.org/ukraine/en/press-release/memorandum-unicef-mosp
https://www.unicef.org/ukraine/en/press-releases/unicef-handing-over-ambulances-eight-regions-ukraine
https://www.unicef.org/ukraine/en/press-releases/statement-unicef-ukraine-representative-murat-sahin-attack-kramatorsk-train-station
https://www.unicef.org/ukraine/en/stories/war-devastating-lives-of-children-with-disabilities
https://www.unicef.org/ukraine/en/stories/families-fleeing-home-find-respite
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Додаток 1: Результати програми (1 березня – 12 квітня 2022) 

Сектор  
 
 

Загальні 
потреби 

ЮНІСЕФ та IP 

2022 ціль 
(Бер-Травень) 

Загальні 
результати 

Залишок 
▲▼ 

Показник    

Здоровʼя та Харчування 12 млн  

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

 

3,000,000 818,870* 99,500▲  

Захист дітей 2.2 млн  

# дітей та опікуніві мають доступ до послуг щодо 
психічного здоров’я та психосоціальної підтримки 

 

1,000,000  11,625  

# дітей отримали індивідуальне ведення справ 
 

20,000 2,970 1,750▲ 

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

 
100,000 4 051** 1,114▲ 

Освіта 3.6 млн  

# дітей отримують офіційну або неформальну освіту, 
включаючи раннє навчання 

 

800,000 65,147 65,147▲ 

# дівчат та хлопчиків отримують користь від наданої 
освіти, наборів для раннього розвитку та комплектів 
для відпочинку або навчальних матеріалів 

 

200,000 59,008 =*** 

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

 

50,000 5,500 =***▲ 

WASH 13.6 млн   

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

 

3,570,000 239,465 54,951▲ 

# людей отримують критично важливі засоби WASH 
 

1,500,000 61,369* 6,418▲ 

Інше  
 

      

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

 

10,000,000 3,500,000 700,000▲ 

 

*Цей результат розраховується на основі поставок від ЮНІСЕФ партнерам-виконавцям. 
** Цей результат не включає пом'якшення та запобігання ризику ГН в різних секторах. 
*** Символ = вказує на те, що результати не змінилися з моменту останнього звіту щодо ситуації.  
∞ Оновленіпоказники потреб сектору надаються і будуть оновлені після опублікування переглянутого звернення.  
 

  



 

Додаток 2: Статус щодо фондування станом на 6 квітня 2022  
 

Оскільки ситуація постійно змінюється та погіршується, обсяги гуманітарної допомоги та пов’язаних з 
нею фінансових потреб були переглянуті, щоб забезпечити задоволення потреб до кінця 2022 року. 12 
квітня 2022 року було розпочато перегляд звернення ЮНІСЕФ HAC задля того, щоб визначити 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 

% 

Здоровʼя14 83,900,000 76,365,523 8,396 9% 

Санітарія, вода та гігієна (WASH) 94,500,000 79,218,317 358,670 16% 

Захист дітей, Мінімальні стандарти 
попередження та реагування на 
ґендерне насильство у надзвичайних 
ситуаціях та захист від сексуальної 
експлуатації та насильства 

59,300,000 43,444,629                687,566 26% 

Освіта 31,400,000 22,869,244 121,659 27% 

Соціальний захист 355,149,430 105,549,476  70% 

Загалом 624,249,430 327,447,190 1,176,291 47% 

 

14 Відповідно до переглянутого звернення HAC 2022 року (квітень), запит на фінансування становить $71 млн, а харчування — $12 млн, 
оновлена інформація про доступне фінансування за секторами буде надана в наступному звіті про ситуацію. 


	Огляд діяльності ЮНІСЕФ та фінансування
	Найголовніше
	Фондування та партнерства
	Огляд фінансування та партнерства
	ЮНІСЕФ переглянув свій заклик щодо гуманітарної діяльності в інтересах дітей  (HAC) в Україні у зв'язку з потоком біженців відповідно до міжвідомчих прогнозів гуманітарних потреб у різних секторах на період з березня до серпня 2022 року. ЮНІСЕФ потреб...
	Дотепер донори з державного та приватного секторів продемонстрували своєчасність та щедрість у виконанні відповідних обовʼязків, за що ЮНІСЕФ дуже вдячний. Серед донорів організації уряди Австрії, Чехії, Данії, Ісландії, Італії, Ірландії, Японії, Респ...
	ЮНІСЕФ продовжує тісно співпрацювати з урядом України, агентствами ООН та ключовими гуманітарними партнерами завдяки створеним міжвідомчим механізмам. Крім того, проводяться консультації з радниками президента та ключовими міністерствами, включаючи Мі...
	Огляд ситуації та гуманітарні потреби
	По всій Україні продовжуються бойові дії та руйнування. Станом на 11 квітня, згідно з повідомленнями, підтвердженими УВКПЛ6, було вбито 2 1842 цивільні особи, у тому числі 148 дітей. Крім того, 233 дівчаток та хлопчиків отримали поранення. ВООЗ зафікс...
	За оцінками ЮНІСЕФ, 3 млн дітей в Україні потребують гуманітарної допомоги, оскільки гуманітарна ситуація в країні все іще погіршується. Свої будинки залишили понад 11 млн людей — це майже чверть населення України.8 Серйозно пошкоджена базова інфрастр...
	Гуманітарна координація і стратегія
	ЮНІСЕФ тісно співпрацює з агентствами ООН, урядом та партнерами у рамках міжвідомчої структури. Після активізації всіх кластерів ЮНІСЕФ очолює/спільно керує кількома кластерами (WASH, захист дітей, харчування та освіта), а також підгрупою з охорони зд...
	Освітній кластер під керівництвом ЮНІСЕФ спільно з організацією Save the Children та Інститутом освітньої аналітики розробили інструмент для швидкої оцінки нагальних потреб. Крім того, Кластер освіти та Міністерство освіти і науки створюють Цільову гр...
	З початку ескалації війни в Україні, ЮНІСЕФ працює над розширенням своїх можливостей, набравши 186 працівників (персонал, оперативний персонал, консультанти). Більшість з цих працівників наразі у Львові,  деякі працюють у Києві, Дніпрі, Краматорську, ...
	ЮНІСЕФ продовжує розширювати масштаби гуманітарної допомоги по всій Україні, щоб оперативно надавати життєво важливі послуги та забезпечувати необхідними товарами дітей та сім'ї у найбільш постраждалих районах (східна, північна та південна частини кра...
	Огляд програм допомоги ЮНІСЕФ
	Додаток 1: Результати програми (1 березня – 12 квітня 2022)

