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Ефективність програм та фондування 
ЮНІСЕФ 

                                                                                                             
 
 
 
 
 
 

              Україна  
Звіт щодо 

гуманітарної ситуації 

в країні № 10 

 

Найголовніше 
• За два місяці війни близько 7,7 млн українців стали вимушеними 

переселенцями, в число яких також входить приблизно дві третини дитячого 
населення країни. Щонайменше 201 дитина загинула, а 299 зазнали поранень. 
Також, згідно з повідомленнями, відбулося 164 атаки на заклади охорони 
здоровʼя.  

• На сьогодні понад 1 179 000 осіб в Україні змогли отримати доступ до медичного 
обслуговування завдяки постачанням, які розповсюджуються безпосередньо 
ЮНІСЕФ або партнерськими організаціями-виконавцями. 

• На сьогодні ЮНІСЕФ забезпечив доступ до безпечної води для 1 млн людей 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. Крім того, щонайменше 107 623 особи отримали предмети WASH.  

• З 24 лютого 265 900 дітей скористалися послугами з навчання за допомогою 

матеріалів, наданих ЮНІСЕФ, а понад 66 тис. дітей були залучені до 
формальної або неформальної освіти. 

• 31 467 дітей та їх опікунів  отримали допомогу служб психічного здоров'я та 
психосоціальну підтримку, а 12 036 дітей отримали спеціалізовані послуги в 
рамках індивідуального ведення справ та направлення до служб підтримки. 
Загалом 4051 жінка та дитина отримали підтримку відповідних служб у 
запобіганні гендерному насильству, зниження ризику та реагування за 
підтримки ЮНІСЕФ. 

 
*За оцінками УГКС People in Need за квітень  
**Переглянута заявка на фінансування у порівнянні 
з переглянутою HAC (квітень 2022 р.). Представлені 
цифри, можуть відрізнятися за той самий період через 
коливання обмінного курсу, оцінки вартості відновлення, 
а також у процесі виділення гнучкого фінансування. 
 
  
 

Період звіту: 20 квітня – 26 квітня 2022 

До сховищ у Дніпрі доставлено набори для відпочину від ЮНІСЕФ 
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Про ситуацію в цифрах 
 

3 млн* 
Дітей потребують допомоги 

 

15,7 млн 
Людей потребують допомоги 
(Оновлене Екстрене звернення щодо ситуації 
в Україні, квітень) 

 

7,7 млн 
Внутрішньо переміщенних осіб 

(Звіт МОМ щодо внутрішньо переміщенних 
осіб в Україні — загальне опитування 
населення, 3 раунд — 17 квітня 2022 р.) 

 

1,7 млн 
Дітей, на яких планується 

спрямувати активності ЮНІСЕФ 
з березня по серпень 2022 р. 
(НАС, квітень 2022) 

Звернення ЮНІСЕФ 2022 

$624 млн** 
Фондування станом на 25.04   

(в $ млн) 

Отримано 
341,7 млн
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Кейс менеджмент 

Статус фінансування 

Статус фінансування 

Санітарія, вода, засоби 
для гігієни (WASH) 

Грошові перекази 

Статус фінансування 

Доступ до освіти 



 

Фондування та партнерства 

ЮНІСЕФ отримав $341,7 млн задля реагування в Україні з суми у $624 млн, вказаної у переглянутому заклику 
щодо гуманітарної діяльності в інтересах дітей (HAC) в Україні у зв'язку з потоком біженців у 2022 році (на період 
березень — серпень 2022). Ці кошти дозволять надати екстрену допомогу 1,7 млн дітей та їхніх сімей, що 
постраждали від війни, на території України.1 Щедрі внески надійшли від багатьох донорів, включаючи уряди 
Австрії, Чеської Республіки, Данії, Ісландії, Італії, Ірландії, Японії, Республіки Корея, Ліхтенштейну, Норвегії, 
Польщі, Швеції, Швейцарії, США, а також організацій, як-от USAID, Європейська комісія та Центральний фонд 
реагування на надзвичайні ситуації ООН (CERF). ЮНІСЕФ також відзначає внесок національних комітетів 
ЮНІСЕФ, які змогли залучити значне фінансування з гнучкими умовами (обсяг гнучкого фінансування — 67%) від 
приватного сектора, включаючи корпоративних партнерів та індивідуальних донорів.  

ЮНІСЕФ продовжує співпрацю з урядом України, агентствами ООН, громадянами, НДО (NGO) та іншими 
гуманітарними партнерами через створені міжвідомчі механізми. Консультації також проводяться з радниками 
президента, ключовими міністерствами (Міністерство іноземних справ, Міністерство соціальної політики, 
Міністерство освіти і науки, Міністерство молоді та спорту та Міністерство охорони здоров'я) та мерами кількох 
міст (у тому числі 35-ти міст, дружніх до дітей та молоді) та Управлінням омбудсменів. Численні роки праці в Україні 
дозволили ЮНІСЕФ встановити партнерські відносини у ключових громадах, а тепер це партнерство 
розширюватиметься в усіх регіонах. Загалом до заходів реагування ЮНІСЕФ залучено близько 79 партнерів. 

Через два місяці після початку війни в Україні ЮНІСЕФ, попри складні умови, зміг забезпечити гуманітарну 
допомогу в деяких найбільш постраждалих від війни місцях, а також у населених пунктах зі значно обмеженим 
доступом. ЮНІСЕФ доклав величезних зусиль для сприяння гуманітарного доступу до людей, регулярно 
поставляючи необхідні товари та продовжуючи  ремонтні роботи на стратегічних об'єктах. 

 

Огляд ситуації та гуманітарні потреби 
 

Гуманітарна ситуація в Україні й надалі погіршується. Особливо це стосується відрізаних частин країни, як-от місто 
Маріуполь, а також районів на Сході та Півдні України, де йдуть інтенсивні бойові дії. Щонайменше 201 дитина 
загинула та 299 отримали поранення2. Крім того, було зареєстровано 164 напади на медичні установи3. Кількість 
внутрішньо переміщених осіб наразі сягає 7,7 мільйона людей4, майже дві третини українських дітей є 
переміщеними особами5. Загалом понад 12,6 мільйона людей — це близько 30% населення країни — було 
переміщено через війну. 

З огляду на зростання масштабу та наслідків  кризи по всій Україні, а також з урахуванням швидкого виділення 
гуманітарного фінансування відповідно до початкового міжвідомчого заклику, Управління Організації Об'єднаних 
Націй з координації гуманітарних питань (УКГВ) та партнери переглянули Екстрений заклик щодо ситуації в країні 
та продовжили термін його дії до серпня 2022 року. Згідно з переглянутим варіантом, 15,7 млн осіб потребують 
термінової гуманітарної допомоги та захисту, з них більша частина — жінки та дівчатка. Відповідно до 
переглянутого заклику партнери з гуманітарної допомоги планують спрямувати свою активність на 8,7 млн людей 
в усіх районах країни, де присутні переміщені особи та люди зі вразливих категорій. 

 

Гуманітарна координація та стратегія 

ЮНІСЕФ тісно співпрацює з агентствами ООН, урядом та партнерами у рамках міжвідомчої структури. Після 
активації всіх кластерів ЮНІСЕФ очолює/керує кластерами WASH, захисту дітей, харчування та освіти, а також 
підгрупою охорони здоров'я матері та дитини в рамках Кластера охорони здоров'я, очолюваного ВООЗ. 

• ЮНІСЕФ продовжує підтримувати координацію підкластера із захисту дітей та Робочої групи у справах 
дітей без супроводу та дітей, розлучених зі своїми сімʼями. 18 організацій звітують про діяльність у рамках 
підкластера, що охоплює 15 регіонів України. Кластер координує свої дії з вісьмома партнерами, що 
допомагає реєструвати дітей без супроводу та дітей, розлучених зі своїми сімʼями у відповідній системі 
управління інформацією. У співпраці з Міністерством соціального захисту ця інформація 
узгоджуватиметься з результатами аналогічної роботи у країнах, що надають прихисток українцям.  

• Кластер WASH створив технічну робочу групу з визначення якості води, яка покликана встановлювати 
стандарти та підходи до очищення води. Також було запущено експрес-оцінку гендерного потенціалу 
партнерів. Технічна робоча група розробила спеціальну форму для збору даних про потреби водоканалів 
у ремонті на національному рівні. 

• Кластер освіти спільно з Міністерством освіти і науки та Інститутом освітньої аналітики розпочав розробку 
оцінки для збору та аналізу освітніх потреб на рівні громад.  Результати та аналіз цієї роботи очікуються 

 
1 Переглянуте міжвідомче звернення охоплює березень-серпень 2022 року; HAC ЮНІСЕФ для України було переглянуто відповідним чином, 
щоб продемонструвати частку ЮНІСЕФ у переглянутих цілях та вимогах міжвідомчого термінового звернення  
2 УВКПЛ, «Україна: оновлена інформація щодо жертв серед цивільного населення», 25 квітня 2022 р. 
3 ВООЗ, «Система спостереження за атаками на охорону здоров'я», станом на 27 квітня 2022 р. Включно з атаками на медичні установи, 
транспорт, персонал, пацієнтів, матеріали та склади. 
4 Звіт МОМ щодо внутрішньо переміщених осіб в Україні – Загальне опитування населення 3 раунд, 17 квітня 2022 року, 21 квітня, 2022 р.). 
5 УВКПЛ, оновлене Екстрене звернення.Україна (квітень, 2022) 

 

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


 

за два тижні. 

• Кластер з питань харчування наразі визначає потреби та плани партнерів щодо дистрибуції, щоб якомога 
швидше доставити готові до вживання дитячі суміші та сухі суміші, закуплені ЮНІСЕФ. Кластер займається 
перекладом інформаційно-комунікаційних та освітніх (ІОК) та навчальних матеріалів на українську мову. 

Три зони гуманітарного реагування: ЮНІСЕФ використовує стратегію трьох зон для найбільш ефективного 
надання гуманітарної допомоги в Україні. На Сході (Зона 1), де працюють гуманітарні коридори, триває 
інтенсивний та затяжний конфлікт та існують обмеження доступу, ЮНІСЕФ використовує групи швидкого 
реагування та міжвідомчі гуманітарні конвої, а також залучає муніципалітети, регіональні та місцеві органи влади 
та громадян. Для цієї зони організація також завчасно зробила запас товарів для підтримки дітей, жінок та осіб з 
уразливих категорій, зокрема переселенців. У центральній та західній частинах України (зони 2 та 3), де існують 
ризики небезпеки, але практично немає проблем з доступом, ЮНІСЕФ використовує наявні національні системи 
та структури та залучає місцеві органи влади (регіональні, муніципальні) та громадян для реалізації своїх 
гуманітарних ініціатив. Після ескалації війни ЮНІСЕФ в Україні також розширив можливості реагування завдяки 
персоналу у Львові, Києві, Дніпрі, Донецьку, Луганську, Вінниці та інших регіонах України. 

Механізм швидкого реагування: найголовніше  

• Станом на 24 квітня через свій хаб у Дніпрі ЮНІСЕФ завчасно створив 3 400 тонн запасів життєво 
необхідних товарів WASH та предметів медичного призначення у Дніпрі та іще 7 пріоритетних місцях на 
Сході.6 Пріоритетні муніципалітети у Харкові, Краматорську, Лимані, Кропивницькому, Дніпрі, Запоріжжі та 
Донецьку областей отримали мінімальний пакет товарів для завчасного створення запасів та 
оперативного реагування на задоволення потреб близько до 250 тис. осіб. 

 

• Крім того, завдяки механізму швидкого реагування через міжвідомчі гуманітарні колони УГКС вдалося 
доставити вантажівку на 20 т у Миколаїв (ці постачання будуть надалі розподілятися у Херсоні через 
партнерів та місцеву владу), 512 наборів особистої гігієни та таблеток для очищення води для охоплення 
приблизно 1000 людей у Миколаєві; предмети гігієни місцевого виробництва та 20 576 літрів бутельованої 
води на 1000 жителів Маріїнської громади; комплекти предметів WASH та набори особистої гігієни для 
притулків в Олександрополі (Дніпропетровська область), Краматорську та Харкові, що здатні охопити 
потреби приблизно 3 тис. осіб.  

 

• У Дніпрі є 110 транзитних пунктів для вимушених переселенців, зокрема Дніпровський залізничний вокзал, 
який обслуговує 150 тис. переміщених осіб. Крім того, у Запоріжжі створено 80 інформаційних центрів, які 
мають на меті охопити 30 тис. ВПО. ЮНІСЕФ підтримує мережу координаторів для кожного транзитного 
центру, щоб і надалі багатосекторально реагувати на потреби переміщеного населення спільно з 
відповідними державними службами на субрегіональному та муніципальному рівнях. Також ЮНІСЕФ 
забезпечує населення товарами WASH, харчуванням та предметами для захисту дітей. 

Огляд програм допомоги ЮНІСЕФ 
 

Здоровʼя та харчування: З 24 лютого ЮНІСЕФ розподілив життєво важливі товари медичного призначення, 
розраховані на 1 179 000 дітей та жінок. Завдяки цим постачанням вони отримали доступ до первинної медико-
санітарної допомоги. 

11 745 коробок високоенергетичного печива були завчасно підготовлені для подальшого поширення в різних 
регіонах країни. Таке печиво запобігає недоїданню, задовольняючи потреби дітей та дорослих у харчуванні при 
надзвичайній ситуації, коли приготування їжі неможливе. 

ЮНІСЕФ також приділяє особливу увагу функціонуванню холодового ланцюга, допомагаючи забезпечити 
безперервність імунізаційних послуг. Відповідно до плану закупівель, затвердженого Міністерством охорони 
здоров'я (МОЗ), ЮНІСЕФ закупив: 

• 5 186 холодильників та морозильників для вакцин7, включаючи реєстратори температури. Перші партії 
холодильників готові до відправлення в Україну. Наразі МОЗ розглядає план постачання. 

• 8 морозильних камер (-20℃), які будуть розподілені на обласних вакцинних складах у Тернопільській, 

Київській, Кіровоградській, Чернігівській та Черкаській областях.  

• 11 043 термоконтейнери та контейнери для вакцин, які будуть розподілені по закладах охорони здоров'я, 
а також між мобільними вакцинаційними бригадами у 20 областях. Крім того, протягом звітного періоду до 
Одеської області було доставлене обладнання пасивного охолодження. 

 
Захист дітей: З 24 лютого 31 467 дітей та їх опікунів отримали допомогу від служб психічного здоров'я та 

психосоціальної підтримки, а 12 036 дітей отримали спеціалізовані послуги у рамках ведення справ та 
направлення до служб підтримки. Загалом 4051 жінка та дитина були охоплені послугами, що надаються за 
підтримки ЮНІСЕФ, щодо запобігання гендерному насильству, зниження його ризиків та реагування на цю 
проблему. 

За звітний період 1188 дітей (у тому числі 444 дитини з інвалідністю) та 159 опікунів скористалися службами 

 
6 Краматорськ, Харків, Покровськ, Лиман, Бахмут, Сєвєродонецьк, Запоріжжя.  
7 Закупівля холодильників та морозильників для вакцин здійснюється за угодою про закупівлю між ЮНІСЕФ та Світовим банком. 

https://www.google.com/maps/@48.91572,36.7076187,8z/data=!3m1!4b1!4m2!6m1!1s13-6J2y0u4tZBSQN70w8mr325Xs1jV-9w
https://www.google.com/maps/@48.91572,36.7076187,8z/data=!3m1!4b1!4m2!6m1!1s13-6J2y0u4tZBSQN70w8mr325Xs1jV-9w


 

психічного здоров'я та психосоціальної підтримки, матеріалами та непродовольчими товарами. Таких результатів 
вдалося досягти завдяки співпраці з місцевим партнером, що спеціалізується на наданні послуг для дітей з 
інвалідністю. Крім того, 177 батьків, 107 підлітків та 68 фахівців у галузі освіти отримали послуги служб психічного 
здоров'я та психосоціальної підтримки через онлайн-сесії в рамках проєкту ПОРУЧ8, що підтримується ЮНІСЕФ.  

Наразі у Львівській, Закарпатській, Вінницькій, Дніпропетровській, Рівненській, Чернівецькій областях діє 21 
мобільна багатопрофільна група швидкого реагування (мобільні групи). За звітний період 1287 осіб, у тому числі 
398 дітей, отримали очну психологічну та психосоціальну підтримку, 1311 осіб скористалися послугами юридичних 
консультантів, а 2835 осіб отримали послуги через соціальних працівників. 

На лінію соціальної допомоги надійшло понад 1 934 дзвінки9, а на безкоштовну Національну лінію допомоги дітям 
— 2 871 дзвінок (1 809 з них — від дівчаток). Завдяки заходам, проведеним за підтримки ЮНІСЕФ протягом 
звітного тижня, 1 757 осіб отримали віддалену допомогу служб психічного здоровʼя та психосоціальної підтримки, 
а 537 осіб отримали юридичні консультації та підтримку. 

ЮНІСЕФ продовжує надавати технічну підтримку уряду України й допомагати українцям при перетині кордону з 
Польщею, переїзді до Німеччини та Італії. Було проведено серію зустрічей на високому рівні з державами-членами 
ЄС для забезпечення того, щоб усі діти, евакуйовані з інтернатних установ, а також діти без супроводу та 
діти,  розлучені зі своїми родинами, були охоплені національними системами захисту, де б вони не знаходилися. 
Крім того, ЮНІСЕФ забезпечує ефективність процесів, щоб визначення їхніх найкращих інтересів відбувалося з 
використанням офіційної інформації української влади. 

Паралельно ЮНІСЕФ замовив моніторинг та експрес-оцінку становища дітей, які залишаються у дитячих закладах 
та інших закладах альтернативного догляду в Україні. Це частина угоди, яка нещодавно підписана між 
Міністерством соціальної політики та ЮНІСЕФ щодо підтримки дітей в усіх установах альтернативного догляду, 
як в Україні, так і в сусідніх країнах. Для подальшого короткострокового, середньострокового та довгострокового 
спостереження за більш ніж 5 тис. дітей, які перебувають у цих закладах, було найнято 24 спеціалісти. Вони 
розпочнуть свою роботу уже у травні 2022 року. 

21 квітня за підтримки ЮНІСЕФ було запущено нову кампанію «Дитина не сама». Задача цієї кампанії — надати 
поради й рекомендації органам захисту дітей про те, як підтримувати хлопчиків та дівчаток, які залишилися без 
опіки батьків. Ця ініціатива, очолювана Офісом Президента України, Радником Президента з прав дитини та 
Міністерством соціальної політики, також розширить доступ до вже створеного за сприяння ЮНІСЕФ чат-боту 
«Дитина не сама», що дозволяє сімʼям подати заяву на забезпечення тимчасового догляду за дітьми, які 
потребують допомоги. Чат-бот активно використовується з початку березня і до нього вже надійшло понад 17 тис. 
заявок від потенційних українських прийомних сімей. 
 

Освіта: У 3 із 14 областей України школи організували процес навчання у дистанційному, змішаному та очному 

форматах. В інших регіонах школи або відновили дистанційний формат навчання, або припинили заняття. Станом 
на 21 квітня близько 3,7 млн школярів продовжили навчання в українських школах. Близько 87 тис. дітей-
переселенців зареєструвалися у школах приймаючих громад, 27% з них у Львівській області (23 554). Дитячі садки 
у 15 регіонах продовжують роботу у дистанційному, змішаному та очному форматах. В інших регіонах дитячі садки 
залишаються закритими через ризик небезпеки. Понад 1500 переміщених дітей зареєструвалися у дитячих садках 
приймаючих громад. 

З 24 лютого 265 900 дітей скористалися послугами навчання з використанням матеріалів, наданих ЮНІСЕФ, та 
понад 66 тис. дітей отримували формальну або неформальну освіту. За звітний період ЮНІСЕФ поширив набори 
для розвитку дітей раннього віку, набори для відпочинку та набори «школа в коробці» у Вінницькій, Івано-
Франківській та Дніпропетровській областях. Цими наборами у вказаних регіонах скористалися 12 262 дітей.  

У той час як дошкільні заклади у Києві ще не відкрилися, а школи працюють у дистанційному режимі, для 
проведення соціально-емоційних та навчальних заходів у Києві залучено 150 волонтерів. У вказаних заходах 
взяли участь 100 дітей віком від 3 до 17 років. 

З березня ЮНІСЕФ та партнери проводять заходи у дитячих просторах для хлопчиків та дівчаток у Харкові. 
Загалом їм вдалося охопити 8 058 дітей на станціях метро та у бомбосховищах Харкова. 
 

Санітарія, вода, гігієна (WASH): З 24 лютого ЮНІСЕФ забезпечив доступ до безпечної води для 1 млн людей 

у постраждалих районах. Зокрема організація займалася доставленням води у вантажівках, роздавала воду у 
пляшках, а також відповідала за підтримку наявності води у колективних центрах. Крім того, щонайменше 107 623 
особи отримали предмети WASH. 
 
За звітний період ЮНІСЕФ доставив 5 574 комплекти засобів гігієни до 14 населених пунктів у Київській, 
Харківській, Запорізькій, Дніпропетровській, Миколаївській, Донецькій та Вінницькій областях, завдяки чому майже 
20 тис. осіб тепер мають кращий доступ до засобів гігієни. Крім того, у Мар'їнській громаді (Донеччина) були 

 
8 Проєкт ПОРУЧ поєднує психологів з батьками та підлітками по всій Україні, пропонуючи офлайн- та онлайн-сесії, щоб допомогти їм впоратися 
з травмою, отриманої під час війни.  
9  З них 1 213 дзвінків, пов'язаних з програмою грошової допомоги ЮНІСЕФ, та 721 запит на соціальні послуги та гуманітарну допомогу у 
натуральній формі.  

 

https://www.unicef.org/ukraine/press-releases/leave-no-child-alone-campaign-improve-protection-children-without-parental-care


 

роздані предмети гігієни та вода у пляшках (20 576 літрів), завдяки чому тисяча осіб отримали доступ до безпечної 
води та змогли попіклуватися про особисту гігієну. 
 
ЮНІСЕФ продовжує підтримувати водоканали у Харкові та Ужгороді. За звітний період до Харкова було 
поставлено 11 тонн газоподібного зрідженого хлору для забезпечення доступу жителів, які залишаються в 
постраждалому від війни місті, до безпечної води. 
 
Крім того, на складі партнера з надзвичайних ситуацій задля підсилення його готовності було завчасно створено 
запаси: понад 100 рулонів пластикового брезенту, 5 складних контейнерів (10 тис. літрів та 5 тис. літрів) та 90 
коробок з таблетками для дезінфекції, які здатні очистити 1,4 млн літрів води.  Всі ці товари готові до подальшої 
роздачі у регіонах України. 
 
Також на складі ЮНІСЕФ у Дніпрі заздалегідь підготовлені запаси предметів першої необхідності, у тому числі у 
вигляді пожертв, для подальшого розповсюдження в Луганській області.10 Вони здатні охопити приблизно 10 тис. 
осіб. 
 

Соціальний захист: 15 квітня ЮНІСЕФ розпочав виплати у рамках програми гуманітарної грошової допомоги. 

Загалом по Україні універсальною грошовою допомогою охоплено 534 домогосподарства з дітьми-інвалідами або 
більш як трьома дітьми (близько 2838 осіб). Програма передбачає виплату у розмірі 2220 гривень (близько $75) 
на особу в місяць протягом трьох місяців для багатодітних сімей та сімей з дітьми-інвалідами. Майже 130 тис. 
домогосподарств по всій Україні зареєструвалися для отримання фінансової гуманітарної допомоги ЮНІСЕФ 
через платформу віддаленої реєстрації, яка доступна за адресою https://register.unicef.org. ЮНІСЕФ продовжить 
аналізувати дані бенефіціарів, щоб виявити більше домогосподарств, що відповідають критеріям участі у 

програмі.11 
 

Програми з поведінкових комунікацій: Публікація серії матеріалів ЮНІСЕФ щодо поводження з 

вибухонебезпечними устроями (EORE) охопила 1 870 000 користувачів Facebook. Крім того, поточна кампанія 
EORE залучила охоплення у 6 359 000 користувачів на тиждень. Нові випуски онлайн-садку NUMO переглянули 
160 тис. осіб. 
 
Близько 10 тис. осіб, у тому числі 5500 дітей, скористалися освітньо-розважальною та психосоціальною 
підтримкою у дитячих точках «Спільно» на відкритих майданчиках у шести містах у західній та центральній 
частинах України. Крім того, 75 соціальних працівників пройшли навчання EORE через очну взаємодію у точках 
«Спільно», створених у центрах для внутрішньо переміщених осіб. Матеріали ІОК, підготовлені ЮНІСЕФ, 
розповсюджувалися на точках «Спільно» та інших платформах. Через національну залізницю було поширено 90 
тис. брошур для опікунів, які подорожують з дитиною.  
 
Разом із Міністерством освіти і науки ЮНІСЕФ запустив проєкт із пропаганди позитивної поведінки та психічного 
здоровʼя через онлайн-уроки фізкультури. Перші 90 занять, два з яких за участю вітчизняних зірок, вже пройшли 
в онлайн-режимі. Їх відвідало понад 1600 дітей з усієї України. 
 
В області підзвітності перед постраждалим населенням національна гаряча лінія ЮНІСЕФ опрацювала 12 838 
дзвінків, повʼязаних  з програмою грошової допомоги. Крім інформації та відгуків про грошову допомогу, учасників 
запитували про їх поточні потреби. Близько 30% відповіли, що у них є проблеми  харчуванням та 
працевлаштуванням, близько 20% вказали на обмежений доступ до медичного обслуговування, 15% повідомили, 
що їм потрібне житло, а 13% поскаржилися на відсутність доступу до освіти для своїх дітей. 
 

Постачання та логістика 
 

Станом на 26 квітня ЮНІСЕФ Україна отримав екстрених постачань на суму близько $18 млн , які прибули 206-ма 
вантажівками з Європи (відділи постачань у Копенгагені та чартерні рейси до Польщі) та з Туреччини. З цих $18 
млн товари на $9,8 млн були відправлені зі складів ЮНІСЕФ у країні (Львів, Київ, Дніпро) на місця. Так, товарів на 
близько $8,1 млн було відправлено партнерам-виконавцям, а товари на $1,7 млн — зберігаються на складах 
ЮНІСЕФ як заздалегідь створені запаси. Понад 150 вантажівок було завантажено товарами ЮНІСЕФ загальною 
вагою 1 410 74 тонн та відправлено до різних місць країн. Було отримано додаткові замовлення на продаж на 
загальну суму $120 млн. 

 
 
  

 
10 Зокрема дитячі підгузки, жіночі прокладки, мило, зубну пасту та інші предмети особистої гігієни. 
11  Критерії програми передбачають участь домогосподарств з дітьми-інвалідами та домогосподарств з більш як трьома дітьми.  
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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: 
 

Історія людини 
Українські сім’ї у відчаї ризикують усім, щоб втекти від бойових дій 
Українські підлітки стають волонтерами, щоб допомагати сім’ям переселенців 
Три секунди, щоб врятувати три життя 
Перетанцювати війну: як Ярослава Вільхова з Києва вчить балету в зумі 
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Додаток 1: Результати програми (1 березня – 24 квітня 2022) 
 

Сектор Загальні 
потреби 

ЮНІСЕФ та IP 

Ціль у 2022   Загальні 
результати 

Залишок 

Показник   ▲▼ 

Здоровʼя 12 млн 

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

  
3 000 000 1 179 070* 344 350▲ 

# дітей віком від 6 до 59 місяців вакциновані проти кору12 
 

1 500 000 0 0 =*** 

Харчування 2.2 млн  

# вагітних і жінок, що годують, отримують препарати заліза з 
профілактичною метою13 

 

150 000 0 =*** 

WASH 13,6 млн  

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

  
3 570 000 1 017 434 608 750▲ 

# людей отримують критично важливі засоби WASH   1 500 000 107 623* 21 150▲ 

Захист дітей 2,2 млн дітей 

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

 

1 000 000 31 467 12 291▲ 

# дітей отримали індивідуальне ведення справ   20 000     12 036 179▲ 

# жінок, хлопчиків та дівчаток отримують доступ до заходів з 
реагування на гендерне насильство та жорстоке поводження з 
дітьми.14 

  
100 000 4 051**  =*** 

Освіта 3.6 млн  

# дітей отримують формальну або неформальну освіту, 
включаючи раннє навчання15 

  
800 000 66 057 =*** 

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

 

200 000 265 900* 16 792▲ 

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

  
50 000 10 776  5 376▲ 

Соціальний захист 13,6 млн 

# домогосподарств охоплено багатоцільовими гуманітарними 
грошовими переказами, що фінансуються ЮНІСЕФ 

  
265 000 534 534▲ 

Інше    

# людей охоплено повідомленнями про доступ до послуг   10 000 000 7 000 000 3 500 000▲ 

# осіб, що діляться своїми проблемами і ставлять 
питання/уточнення щодо задоволення своїх потреб через 
встановлені механізми зворотного зв'язку 

 

530 000 84 249**** 12 838▲ 

 
*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.  
**** Унікальні номери, з яких зверталися на гарячу лінію (на один номер можна було дзвонити 1-3 рази за період)  

 
12 Даних для звіту поки що немає. Команда охорони здоров'я ЮНІСЕФ обговорює з урядом України, як проводити заходи щодо вакцинації. 
13 Даних для звіту поки що немає. Команда охорони здоров'я ЮНІСЕФ обговорює з урядом України, як проводити заходи щодо вакцинації. 
14 Через затримку у звітуванні партнерів, оновлена інформація буде надана у наступних звітах. 
15 Через затримку у звітуванні партнерів, оновлена інформація буде надана у наступних звітах.  



 

Додаток 2: Статус щодо фондування станом на 25 квітня 202216 
 

Оскільки ситуація постійно змінюється та погіршується, обсяги гуманітарної допомоги та пов’язаних з нею 
фінансових потреб були переглянуті, щоб забезпечити задоволення потреб до серпня 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 

$ % 

Здоровʼя та Харчування 83 900 000   76 387 072 8 396 7 504 532 9% 

WASH 94 500 000 76 153 056 358 670 17 988 274 19% 

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

59 300 000 40 844 928  687 566 17 767 506 30% 

Освіта 31 400 000 21 074 523 121 659 10 203 818 32% 

Соціальний захист 355 149 430 127 231 101 0 227 690 117 64% 

Загалом 624 249 430 341 690 680 1 176 291 281 154 247 45% 

 
 

 

 

 

 

 
16 Цифри можуть відрізнятися за той самий період через коливання обмінного курсу, оцінки вартості відновлення, а також у процесі виділення 
гнучкого фінансування. 
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